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TESEV’ci, Sorosçu, “Ekmek için Ekmeleddin”ci, TR 705’çi, Pon-
tusçu Bekaroğlu’cu Kemal’den demokratlık bekleyen, Şeytandan 
iman beklemiş olur

Neymiş efendim?
Tek döviz taşıyacakmış, onda da “Adalet” yazacakmış.
Hadi be, düzenbaz!
Kimden adalet umuyorsun sen?
Tayyip’ten adalet uman; zavallı, kör cahil bir gafil değilse eğer; hai-

nin en kaşarıdır, en hinoğluhinidir. 
Peki, ne mi denmelidir Tayyip’e?
Ona karşı nasıl mı mücadele etmelidir?
Bunun yüzlerce örneğini söz, yazı ve eylemlerimizle ortaya koymuş 

durumdayız.
Bunları araştırmaya sabrımız yok, diyenler mi var?
Buyurun size en özet, görselli bel-

gemizi sunalım. Bakın. Görmesini 
bilen, gördüğünü anlayabilen için her 
şey en öz ve som biçimiyle ortaya 
konmuş bulunmaktadır orada.

Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, 
yani Çıkar Amaçlı bir Suç Örgütünden 
başka hiçbir şey olmayan AKP’giller, 
işte böyle teşhir edilir, böyle ortaya 
konur, onlara karşı böyle mücadele 
edilir. 

Sorosçu Kemal’in İstanbul 
Yürüyüşü sadece bir kandırmacadır, 
düzendir, dolaptır, hiledir. Çünkü 
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Meclisteki Dört Amerikancı Partinin 
de tamamı Pentagon’u, Washington’u, 
White House’u kutsal bellemişlerdir, 
Kâbe edinmişlerdir. Bunların hiçbiri 
Washington’daki İblis’in sözünden asla 
çıkamaz. Onun bir dediğini de ikilete-
mez.

ABD Emperyalist Çakal Devletinin 
“BOP” adlı ihanet oyununun deği-
şik aktörleridir, oyuncularıdır bunlar. 
Piyonlarıdır ya da... Görevleri, elbir-
liğiyle Türkiye’yi BOP Cehennemine 
sürükleyip orada imha etmektir. 

Bakmayın bunların aralarındaki 
kayıkçı kavgalarına. Birbirlerine kar-
şı arasıra gak guk etmelerine. Kriminal literatürde bunların Mecliste 
birbirlerine karşı yapıp ettiklerine, yani görünüşteki kavgalarına 
“Tantanacılık” denir.

Bu Referandum sahtekârlığı sürecinde, Firavun Sarayına Firavun 
yerleştirme Anayasası Referandumu sürecinde, yapıp ettiği muhalefet-
te Tayyipgiller’e karşı ciddi anlamda bir tek olsun tepki, gerçekçi, etkin 
söz ve yazı ortaya koyabildi mi, Sorosçu’nun Yeni CHP’si?

Yok...

AKP’giller FETÖ’yle bir olup
insani değerleri çürüttüler

Tayyipgiller, Pensilvanyalı İmam’ın cemaatiyle el ele vererek 15 yıllık 
sürede Laik Cumhuriyet’i yerle bir edip enkaza çevirdi; ne ordu bıraktı, 
ne yargı. Ne polis bıraktı, ne eğitim. Ne laiklik bıraktı, ne ahlâk, ne vic-
dan, ne din, ne iman. Hepsini mahvettiler. Çürüttüler, tüm ahlâka, vic-
dana ve insana ilişkin değerleri. Yeni bir sahte din icat ettiler: Hırsızlar 
Dini. Kur’an’la ve Hz. Muhammed’le zerrece ilgisi olmayan bir dindir 
bu. Bu sahte dinde, bu CIA, Pentagon Dininde, hırsızlık meşru olmanın 
da ötesinde, saygı gören bir değerdir. İnsanları Allah’la aldatmak da 
öyle.

İşte bu sahte dinle kandırdılar, saf, cahil, yoksul insanları. Zehirlediler 
beynini küçük yavrularımızın. Sayıları on milyonları bulan, bu sahte di-
nin zehriyle beyin hasarına uğratılmış nesiller yetiştirdiler. Tüm okulla-
rımızı, üniversitelerimizi ele geçirdiler, başlarına kendi sahte dinlerinin 



imamlarını atadılar. Amaçları, tüm toplumu meczuplaştırmak, insanlık-
tan uzaklaştırmak; Türkiye’yi ise, Ortaçağ’ın karanlıklarına sürükleyip 
götürmektir. 

Apaçık ve resmen bir darbe gerçekleştirdiler, Laik Cumhuriyet’imize 
karşı. Bu darbeyi tabiî ki klasik darbelerde olduğu gibi orduyu kullana-
rak yapmadılar. 

İki silah kullandılar:
Birincisi, icat ettikleri bu CIA-Pentagon Diniyle insanlarımızı 

Allah’la aldatmak; ikincisiyse, hukuku bir silah olarak kullanarak Laik 
Cumhuriyet’in tüm kalelerini bir bir çökertip ele geçirmek. 

Birinci silahlarını sanırız hepimiz bilmekteyiz. Bu konuda biz de 
çok yazdık ve konuştuk. Önceki literatürümüze bakılabilir. 

Çürütücüler’in hukuk silahı
İkincisi konusunda da yazdık ama gelin bunu bu kez bir namuslu 

hukuk otoritesi anlatsın size. Şu an, tüm akademisyen hukukçular için-
de bir güneş gibi parlayan Kemal Gözler’in “Elveda Anayasa” adlı 
kitabında konuya ilişkin söylediklerine bakalım:

“Bundan 268 sene önce Montesquieu’nün söylediği gibi, yasa-
ma, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde toplandığı bir sistemde 
hiçbir şekilde hürriyet olmaz. Bu konuda Montesquieu’nün yaz-
dıklarını özetlemeden olduğu gibi verelim. 1748 yılında yayınlanan 
“Kanunların Ruhu (De l’esprit des lois)” isimli eserinde Montesqu-
ieu şöyle diyor:

“Eğer aynı idarenin kişilik veya yapısında, yasama erki yürüt-
me erkiyle birleşmişse, hiçbir şekilde hürriyet yoktur. Çünkü aynı 
monarkın veya aynı senatonun, zalimce yürütme için zalimce ka-
nunlar yapmasından korkulur.

“Yargı erki de, yasama ve yürütme erklerinden ayrılmış 
değilse gene hürriyet yoktur. Eğer bu erk, yasama erkiyle 
birleşirse, vatandaşların hayat ve hürriyetleri üzerindeki 
idare, keyfe kalmış bir idare olur. Çünkü yargıç kanun ko-
yucunun durumuna düşer. Şayet yargı erki, yürütme erkiyle 
birleşirse, yargıç korkunç bir zalim kesilir”[1]

“10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi, kabul edi-
lirse, Türkiye’de sadece hükûmet sisteminde bir değişiklik olma-
yacak; kuvvetler ayrılığı ilkesi de ortadan kalkacaktır. Bu ilkenin 

[1] Kemal Gözler, Elveda Anayasa, s. 22.
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ortadan kalkmasıyla, bir yandan Montesquieu’nün söylediği gibi 
Türkiye’de “hürriyet” de ortadan kalkacaktır. Diğer yandan da, 
bu ilkenin ortadan kalkmasıyla, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bil-
dirgesinin beyan ettiği gibi, “anayasa” da ortadan kalkacaktır. Zira 
yukarıda açıklandığı gibi kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde hür-
riyet de, anayasa da olmaz.

“Anayasa Değişikliği Teklifi kabul edilirse, şüphesiz içinde pek 
çok temel hak ve hürriyetin sayıldığı ve başlığı “Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasası” olan “2709 sayılı Kanun” Türkiye’de yürürlük-
te kalmaya devam edecektir. Ancak bu “Kanun”, gerçek anlamda 
bir “anayasa” değil; iktidarı sınırlandırmayan, vatandaşların te-
mel hak ve hürriyetlerini devlet karşısında korumayan bir kâğıt 
parçasından başka bir şey olmayacaktır. Böyle bir kâğıt parçasına, 
anayasa hukuku literatüründe “görünüşte anayasa (façade cons-
titution)” veya “sahte anayasa (fake constitution)” ve hatta “tuzak 
anayasa  (trap-constitution)” denmektedir.”[2]

***
“David Landau, “suistimalci anayasacılık” kavramını şu şekil-

de tanımlıyor:
“Bu makale, suistimalci anayasacılık olarak isimlendirdiğim 

gittikçe önemi artan bir fenomeni tanımlar. Suistimalci anayasa-
cılık, anayasal değişim mekanizmalarının -anayasada değişiklik 
yapılması ve anayasanın yeni bir anayasayla değiştirilmesi- de-
mokrasiyi tahrip etmek amacıyla kullanılmasını içerir. Onlarca 
yıldan beri, askerî darbe gibi demokrasiyi devirmenin klasik me-
totları gözden düştüğü için, otoriter ve yarı-otoriter rejim kurmak 
için anayasal araçların kullanılması giderek yaygınlık kazanmıştır. 
İktidardaki güçlü başkanlar ve partiler, anayasal değişmeyi, onla-
rı görevlerinden almayı çok güçleştirecek ve onların iktidarlarını 
kullanılmasını denetlemeye yönelik mahkemeler gibi kurumları 
etkisiz hâle getirecek şekilde inşa etmektedirler. Bu şekilde biçim-
lendirilen anayasalar uzaktan hâlâ demokratikmiş gibi görünürler 
ve bu anayasalar, liberal demokratik anayasalarda bulunanlardan 
farksız pek çok unsur barındırırlar. Ama yakından bakıldığında, 
onlar, esasen demokratik düzeni yok etmek için tasarlanmışlardır.”

“David Landau’nun dediği şey kısaca şu: Artık askerî darbe yo-
luyla demokratik rejimleri devirip otoriter rejim kurmanın modası 
geçti. Onun yerine artık demokratik rejimler anayasa değişikliği 
yoluyla ortadan kaldırılıyor. İktidardaki güçlü başkanlar, ustaca ve 
kurnazca plânlanmış anayasa değişiklikleri yoluyla (subtle changes, 
subtle ways) kendilerinin görevde kalmasını sağlayacak bir anaya-

[2] age, s. 25.
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sal sistem kurarlar. Özellikle anayasa değişikliği yoluyla kendileri-
ni denetleyecek mahkemeler gibi organları etkisiz hâle getirirler. 
Bu şekilde yeniden biçimlendirilen anayasa, tam anlamıyla otoriter 
değildir; seçimler yapılmaya devam edilir. Uzaktan bakıldığında 
anayasa hâlâ demokratikmiş gibi gözükür. Ama yakından bakıl-
dığında, anayasanın, gerçekte demokratik düzeni yok etmek için 
anayasa değişiklikleri yoluyla yeniden tasarlandığı görülür.

“David Landau söz konusu olguyu açıklamak için “suistimalci 
anayasacılık” terimini kullanıyorsa da, bu olguyu ifade etmek için 
“suistimalci anayasa değişikliği” terimi de kullanılabilir. Çünkü bu 
olguda esasen, Landau’nun makalesinde de belirtildiği gibi, “ana-
yasa değişikliği mekanizmaları (mechanisms of constitutional chan-
ge)” kötüye kullanılmaktadır.”[3]

Türkiye artık Diktatörlük zulmü altındadır
Saygıdeğer arkadaşlar,
Çok açık bir şekilde ortaya konduğu gibi, kriminal bir örgüt olan 

AKP’giller, ülkede ne kuvvetler ayrılığı bırakmışlardır, ne Anayasa, ne 
yargı. Hepsini berhava etmişlerdir. Yargıçlar, korkunç birer zalime dö-
nüşmüştür. 

Özgürlük de, demokrasi de yok edilmiştir. Ortaçağcı, karanlık bir 
despot var artık Türkiye’nin tepesinde. Her şey onun iki dudağı arasın-
dan çıkan buyruğa göre yapıp ediliyor. 

Tek başına hukuk faciası değil insanlık faciası
Ortaçağlarda Sultanlık, Krallık, Şahlık denirdi, böyle yönetimlere. 

Günümüzde “Diktatörlük” deniyor. Evet, Türkiye artık Diktatörlük zul-
mü altındadır. Yönetim şekli bu olmuştur Türkiye’nin, ne yazık ki. En 
ufak insani ve vicdani değerler bile hiçe sayılmıştır, yok edilmiştir.

Dolayısıyla da şu an sadece bir hukuk faciasıyla karşı karşıya deği-
liz. Bir insanlık faciasıyla da karşı karşıyayız. İnsanlık ortadan kaldırıl-
maya çalışılmaktadır. Bitirilmeye, yok edilmeye çalışılmaktadır. 

Trajedinin bu yönünü de görür, saygıdeğer hukukçumuz. Şöyle der 
buna ilişkin olarak da:

 “Yine bu vesileyle, daha da ileri giderek şunu belirtmek isterim 
ki, son yıllarda bu ülkede yaşadığımız sorun aslında sadece “anaya-
sa hukuku” veya “hukuk” sorunu değil aynı zamanda bir “vicdan” 

[3] age, s. 82-84.
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ve “insanlık” sorunudur.
“Öyle şeyler yaşıyoruz ki, insanın vicdanı sızlıyor. Vicdan sız-

latan bir eylem veya işlemin hukuka veya anayasaya uygun olup 
olmadığını tartışmak, meleklerin cinsiyetini tartışmak misali lüks 
bir tartışmadır.

“Türkiye’nin en büyük meselesi ülkede anayasanın ve kanunla-
rın olup olmaması değil, ülkede iyi anayasacıların veya iyi hukuk-
çuların olup olmadığı meselesi değil, yeterli sayıda vicdan sahibi iyi 
insanların olup olmadığı meselesidir”[4]

İşte, olay budur, saygıdeğer arkadaşlar.
Tayyipgiller’e ve onların Referandum aldatmacalarına, bunun dışın-

da yaklaşmak ya saflıktır, cehalettir, gafilliktir; ya da ihanettir, namus-
suzluktur.

Sorosçu Kemal’den “adalet” ummak cehalettir
Şimdi soralım burada, Sorosçu Kemal bu yaklaşımların neresinde-

dir?
Hepimiz biliyoruz, değil mi?
16 Nisan akşamı TV ekranlarında onaylayıp geçti bu sahtekârlığı. 

Öylesine zavallı, öylesine koftiydi ki gazetecilerin sorularını bile yanıt-
lamaya cesaret edemedi.

Üstüne üstlük de madara oldu, gazeteciler karşısında. Bağırdı biri 
arkasından, bu; “Soru almıyorum arkadaşlar.”, dedikten sonra, arkasını 
dönüp hızla uzaklaşırken. Ya da stüdyodan çıkarken. “Kaçmayın Sayın 
Kılıçdaroğlu”, diye... Gazetecinin bu aşağılayıcı hitabını bile yedi. 
Sağır numarasına yatarak yürüyüp gitti. 

İşte böylesine bir zavallıdır o...
Biliyorsunuz, birkaç gün sonrasında da, yaptıkları açıklamalarla 

Sorosçu Kemal ve avanesi, Tayyipgiller’in insanlarımızı ahmak yerine 
koyarak iradelerini çalmasına, gerçekte kaybetmiş olmalarına rağmen 
kendilerini utanmazca bir sahtekârlıkla kazanmış göstermesine onay 
verdiler. 

ABD ajanı, sinsi, karanlık ve ahlâksız, ölüsü kokmuş Baykal’sa 
“Referandumu geçelim, 2019’a bakalım.”, diyerek AKP’giller’in yap-
tığı bu düzenbazlığı ve irade gaspını meşrulaştırıp geçmişti, hatırlaya-
cağımız gibi.

Bunlar böyledir işte, arkadaşlar. Bunlardan halka fayda beklemek, 

[4] age, s. 142.
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bunlardan umut ummak, medet ummak, ölü gözünden yaş beklemenin 
de ötesinde bir cehalettir, bir zavallılıktır. Düşürmemeliyiz kendimizi 
böyle bir duruma. Düşürürsek eğer, Tayyipgiller’in “hülooğğ”cuların-
dan zihin kalitesi yönünden pek bir farkımız da kalmamış olur.  

Özetçe, arkadaşlar; Tayyipgiller ülkede ne hukuk bırakmışlardır, ne 
yargı. Ne Laik Cumhuriyet bırakmışlardır, ne ordu, ne eğitim. 

Onlar, daha önce de söylediğimiz gibi, “Çürütücüler”dir. İnsani, 
vicdani ve ahlâki olan bütün değerleri çürütmüşlerdir. 

Bu ihanet düzeninden halklarımızı sadece biz Gerçek Devrimciler 
kurtarabiliriz. 

“Katil Amerika, Ortadoğu’dan Defol!” sloganını durup dinlen-
meden tekrarlayan biz Gerçek Devrimciler...

Önder’imiz Hikmet Kıvılcımlı’dan devraldığımız Kızıl Savaş 
Bayrağını kararlıca, yiğitçe, pervasızca ve onurluca dalgalandıran biz 
Gerçek Devrimciler...

Tabiî halklarımızla birlikte. Halklarımızı uyandırarak, bilinçlendire-
rek, örgütleyerek, ordulaştırarak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Haziran 2017 



Ayrım
İki



31

Tüm ideolojik, siyasi, ahlâki, onursal erdemlerini kaybeden Sahte 
Sol, İki Amerikancı Burjuva Partisi arasında gitgel yapıyor, mekik 
dokuyor...

Gâh birine yaklaşıyor; ondan demokratlık, ilericilik umut ediyor, 
beklentisine giriyor; gâh öbürüne...

Bu umut beklenenler kim mi?
Biri; Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin Partisi PKK-HDP, 

PYD, YPG;
Biri de; TESEV’ci, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si.

Türkiye’de sadece iktidar faciası yaşanmıyor. Muhalefet faciası da 
yaşanıyor. İnsan soyunun başdüşmanı Amerikan Haydut Devleti ve 
onun ajan örgütleri sadece iktidarda tuttukları, Meclise doldurdukları 
burjuva partilerini denetlemekle kalmıyor. Türlü metot ve biçimlerle, 
“Sosyalist Sol”u da denetliyor, yönlendiriyor, biçimlendiriyor; özetçe, 
emri altında tutuyor.

Biz Gerçek Devrimcilerin, yani Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’dan 
Kızıl Bayrağı devralıp şanla ve şerefle dalgalandıran HKP’lilerin dışın-
daki, kendini “sosyalist”, hatta “komünist” olarak adlandıran gruplara, 
hareketlere ya da partilere bir bakın.

Bir teki olsun “Katil Amerika, Ortadoğu’dan Defol!”, diyebiliyor 
mu?

Hayır.
Bir tekinin olsun bağımsız, özgün bir mücadele hattı var mı?
Hayır.
Bunların teorileri çoktan iflas etmiştir. Bunların siyaset kayıkçıkları, 

yaşamın sert kayalıklarına çarpıp darmadağın olmuştur. Bunların hepsi, 
aslında inmelidir-felçlidir. Uzun, acılı ve acıklı bir ölüm süreci içinde-
dir. 

Ne der, Devrimler Kartalı Lenin Usta?
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“Teorik olarak iflas eden bir hareketin, pratikte var olma hakkı 
bitmiştir. Onlar, artık ölüme mahkûmdur.”

İşte bunlar da öyle. Dikkat ederseniz, zaten günbegün küçülüyorlar, 
kütülüyorlar, ufalanıp azalıyorlar. 

Ama işte, yine de, bir enkaz yığını ya da yığınları biçiminde, canlı 
cenazeler biçiminde-yaşayan ölüler biçiminde, moloz yığınları, öbekle-
ri halinde sol ortamı doldurmaktan geri kalmıyorlar.

İşte Türkiye’nin en önemli trajedilerinden biri de budur. 

Türkiye’nin umutsuz Sevrci’leri
kimlere “çaycılık” eder? 

Bunlar umutsuzdurlar, inançsızdırlar, bitiktirler. Ama sayıları o den-
li çoktur ki, sol zemini doldurmaktan geri durmuyorlar. Üstelik de, bir-
birleriyle dayanışıyorlar. Hani “Tırhallı bir hallı” hesabı... Ya da “Hacı 
hacıyı Mekke’de” deyişinde olduğu gibi...

Bir araya geldiklerinde oluşturdukları sayı kalabalığı, bunları gaza 
getiriyor. Yahu bak, ne kadar çokuz. Yeni biçimler bulup, yeni adlar 
altında, belli platformlar, cepheler oluşturursak, kitleler de bize inanır, 
düşüncesine kapılıyorlar. 

İşte bu inançla da kimisi “Sol Cephe”, kimisi “Demokrasi Cephesi”, 
kimisi “Hayır Platformu”, kimisi de “Haziran Hareketi” diye adlandır-
maya kalkıyorlar kendilerini.

Daha önce de söylemiştik, Mevlana’nın şu özdeyişini:
“Kırk kırık testi, bir tek sağlam testi etmez.”, diye.
İşte bu özdeyişin de netçe ortaya koyduğu gibi, bunların binini bir 

araya getirseniz, bir tek gerçek devrimci ortaya çıkaramazsınız. 
Bunlar, dediğimiz gibi, aslında yaşayan ölü. Hollywood’un 

“Alacakaranlık Kuşağı” oyuncuları. Yani hepsi birer Zombi...
İşte bu sebepten, bunlar artık bir gerçek devrimci gibi Diyalektik 

Mantık ve Metotla düşünebilmeyi, inanç ve kararlılıkla öne fırlamayı, 
mücadele etmeyi asla beceremezler. 

Bunların bugün bir felaketten bir felakete sürüklenen ülkemizin ya-
şadığı ağır sorunların bir tekine olsun, doğru, sağlıklı bir bakışları ve 
ona ilişkin çözümleri yoktur. Asla bunu yapamazlar. 

İşte bu bakımdan da, zaman zaman Amerikancı Burjuva Kürt 
Hareketi PKK’nin, HDP’nin, PYD’nin, YPG’nin rüzgârına kapılıp onun 
ibrikçisi olurlar; zaman zaman da Sorosçu, TR-705’çi, Bekaroğlu’cu 
ve Ekmel’ci Kemal’in Yeni CHP’sinin peşine takılırlar, onun çaycılı-
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ğını ederler, ona yıkama yağlama çekerler ve de ondan medet umarlar, 
Türkiye’ye demokrasi getirse, diye.

Yahu bu Sorosçu Kemal ve avanesi sıfır numara Amerikancı mı?
Evet.
Bu, CIA’nın, MOSSAD’ın ve FETO’nun organize ettiği bir kaset 

operasyonuyla CHP’nin başına oturtuldu mu?
Evet.
Bu ve avanesi, dost, kardeş ve Müslüman Muammer Kaddafi’nin 

Libya’sına karşı, BOP çerçevesinde bir saldırı düzenleyen ABD çakal-
larının emrinde Türk Ordusu’nun savaştırılmasını onayladı mı? Yani, o 
saldırıya ilişkin tezkereye olumlu-Evet oyu verdi mi?

Verdi. 
Ordunun Suriye’ye gönderilmesine de aynı şekilde olumlu oy verdi 

mi?
Evet.
“Ben, Beşşar Esad’a Tayyip’ten daha fazla karşıyım.”, dedi mi bu 

Sorosçu Kemal?
Dedi. 
Avrupa Birliği’nin emperyalist yöneticileri karşısında “Beşşar 

Esad’la Tayyip Erdoğan’ın ne farkı var, ikisi de aynıdır.”, dedi mi?
Dedi.
Bu Sorosçu ve ekibi, ikide birde Şehit Kaddafi’ye ve Beşşar Esad’a, 

ABD ağzıyla saldırmakta mıdır?
Evet.
Bu Sorosçu Kemal, Ankara’ya gelip bir mühendislik bürosu tabelası 

ardına gizlenerek karargâh kurmuş bulunan CIA üssünü protesto etmek 
isteyen İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’i, “Böyle bir eylem yapma-
nıza izin veremem.”, diyerek durdurdu mu?

Durdurdu.
Yine bu Sorosçu Kemal, “Türkiye’de laiklik tehlikededir diyemem, 

böyle bir tehlike görmüyoruz.”, dedi mi?
Dedi.
Bu Sorosçu ve ekibi, “Biz cemaatlere ve tarikatlara karşı değiliz, 

hatta onları faydalı da buluyoruz. Yalnızca onların siyasete karışmama-
larını istiyoruz.”, dedi mi?

Dedi, sanki böyle bir şey olabilirmiş gibi...
Ne demek böyle bir talep?
Hayyam’ın deyişiyle; “Kadehi ters tut ama dökme.”
İslam Tarihi boyunca, siyasetten uzak durmuş bir tek tarikat göste-
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rilebilir mi?
Bırakalım tarikatları, İslam Dünyasında olsun, Hıristiyan Dünyasında 

olsun, mezhepler bile belirli sınıf ve zümrelerin dünya görüşlerini ve çı-
karlarını temsil ederler. 

Dün de yazdığımız gibi, bugün, Anayasayı da, Ceza Yasasını da, 
Orduyu da, Yargıyı da, Polisi de, Eğitimi de ayaklar altına alarak çiğne-
miş, çürütmüş, bir şekilde ortadan kaldırmış, yani işlevini bitirmiş bir 
iktidar var, Türkiye’de. 

Laik Cumhuriyet’i, Pensilvanyalı İmam’ın cemaatiyle ve tüm tarikat 
ve cemaatlerle el ele vererek, ABD’nin buyrukları doğrultusunda kerte 
kerte aşındırıp, yiyip, bitirip, çürütüp yıkan bir iktidar var karşımızda.

Anayasayı ortadan kaldırma suçu dahil, vatana ihanet suçu dahil, 
savaş suçu dahil, trilyonlarca dolarlık kamu malını çalma suçu dahil, 
hemen her türden suçu işlemiş, tepeden tırnağa suça batmış, kriminal 
bir yapı, bir çete Türkiye’yi ele geçirmiş bulunmaktadır.

İşte böylesine ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye, BOP 
Haritası’nın öngördüğü biçimde parçalanmaya götürülüyor günbegün, 
mevcut iktidar tarafından ve Meclisteki diğer üç Amerikancı Parti tara-
fından. Yani, memleket elden gidiyor, vatan elden gidiyor.

Bu tabloyu ancak Gerçek Devrimciler tersyüz edebilir. Ama, işte 
yukarıda da söylediğimiz gibi, sol ortam, çürümüş moloz yığınlarıyla 
dolu. Onlardan artık zarardan başka hiçbir şey beklenmez ve gelmez. 

Ülkemizi bu karanlık günlerden kurtaracak
tek gerçek devrimci parti HKP’dir

Geriye kim kalıyor?
Sadece Kıvılcımlı’nın mücadele arkadaşları, davasının meşru miras-

çıları ve sürdürücüleri.
Tabiî Mustafa Suphi ve Onbeşler’in, Denizler’in, Mahirler’in de 

davasıdır, bizim savunduğumuz dava. Yukarıda adını andığımız çü-
rümüş, enkaz solun, Sahte Sol’un bileşenlerinin bir tekinin Denizler 
ve Mahirler’le de zerrece ilgileri kalmamıştır, yoktur. O Sahte Sollar, 
peşlerine takıldıkları PKK, HDP ve Yeni CHP gibi, artık Amerika’nın 
dümen suyunda seyretmektedirler.

Bu ihanet solu, işte üç günden bu yana da Sorosçu Kemal’in 
Yeni CHP’sinin kuyruğu olmuştur. Birtakım AKP kurucularıyla bir-
likte, Mazlum-Der yöneticileriyle birlikte, Sivas katliamcısı Saadet 
Partisi’nin temsilcileriyle birlikte ve Hasan Cemal’ler gibi insan sefa-
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letleriyle birlikte Sorosçu Kemal’in yanında boy göstermekten, ondan 
demokratlık ummaktan, hiç utanıp sıkılmadan geri durmamaktadırlar.

Bu da, bir kere daha göstermiştir ki bu Sahte Sol’dan artık hayır 
yok... İflah olmaz bunlar. Böyle ihanet yolunda eriyip, yok olup gide-
cekler...

Bize gelince; biz, 1920’den bu yana hep yaptığımız gibi, her zaman 
devrimci ideolojimizi, değerlerimizi, ahlâkımızı, namusumuzu, onuru-
muzu ve bağımsız devrimci hattımızı hep en önde tuttuk. Onlara zer-
rece olsun leke sürdürmedik, toz kondurmadık. Hep de öyle olacağız. 
Kurtuluşa sadece bu yoldan gidilecektir, bizim izlediğimiz yoldan gi-
dilecektir. Onlar yok olacaklar, biz kazanacağız. Eninde sonunda zaferi 
göğüsleyeceğiz!

Belki biraz geç olacak, güç olacak, acılı olacak ama mutlaka ola-
cak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Haziran 2017



Ayrım
Üç



39

CIA, 15 Temmuz’da Feto karşısında Tayyip’i neden mi galip 
getirmiş?

İşte somut bilgiye dayanarak anlatıyor, Serdar Akinan
Biz, 15 Temmuz’dan bir gün sonra Pensilvanyalı İmam’ın FETÖ’sü 

ile Kaçak Saraylı Tayyip’in  TAYTÖ’sü arasındaki, elbirliğiyle yıktık-
ları Laik Cumhuriyet’in Mirasını Paylaşım Savaşı’na ilişkin yaptığımız 
değerlendirmede aynen şöyle demiştik:

CIA, FETÖ’nün askerlerini, çocukların bile kanmayacağı bir ha-
rekât planına ikna ederek oyuna getirip hezimete uğratmıştır, Tayyip 
karşısında. 

Tabiî, CIA, Pentagon ve Washington, bunun karşılığını alacaklardır 
Tayyip’ten. Zaten bu konuda anlaşmışlardır da. 

Nedir bu karşılık?
Başta Kürt Meselesi’nin Amerikancı Çözümü’nün Tayyipgiller eliy-

le, PKK ile masaya oturularak gerçekleştirilmesi.
Suriye konusunda ABD’nin emirlerine ve komutlarına 

Tayyipgiller’in harfiyen riayet etmesi.
Bunun dışında ABD’nin bölgeye ilişkin her söz ve davranışı-

nın Tayyipgiller tarafından desteklenmesi. Tabiî bu arada da ABD 
Emperyalistlerinin Ortadoğu’daki stratejik müttefiki İsrail’in her alan-
da Türkiye tarafından da destek görmesi. 

İşte bu emellerine ulaşmak için ABD, Feto’nun askerlerini hezimete 
uğrattı ve Tayyip ve avanesine zafer kazandırttı. 

Tabiî bu arada Tayyip’e de şunu göstermiş oldu:
Bak, gördüğün gibi, iktidardan tekerlenmen, benim bir emrime, bir 

sözüme ya da bir işaretime bağlı. İstediğimiz anda seni alaşağı edebi-
liriz. Seni nasıl iktidara taşımışsak, aynı şekilde başaşağı getirebiliriz. 
Haddini bil. Kendini bil. Efendi ol!

Tayyip, bu mesajları aynen kabul ederek iktidarda kalmasını sağla-
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yabildi. Feto’nun askerlerinin elinden paçayı kurtarabildi.
Biz, teori gücümüzle görmüştük olayı, anında. Hep deriz ya; teori-

nin görevi önceden görmektir, net görmektir, duru görmektir, diye. 
Olayın bu şekilde olduğunu, kıdemli gazeteci Serdar Akinan, ge-

çen ay çıkan “Buz Dağı-Naziler’den FETÖ’ye Siyasal İslamcıların 
Tarihi” adlı kitabında şu şekilde ortaya koyar. Okuyalım:

“Ve en kritik soru: Bu darbe girişiminin AKP  içindeki üst dü-
zey paydaşları kimlerdi?

“Doğrulatamadığım bir senaryo şu:
“Marmaris’te kaldığı villanın üst katında istirahat eden Erdo-

ğan’a saat 15.00 sularında çok yakınında bulunan biri veya birileri 
tarafından darbe olacağı söyleniyor…

“Erdoğan önce Hakan Fidan’a, sonra Efkan Ala’ya, ardından 
Hulusi Akar’a ulaşmaya çalışıyor…

“Yanıt alamayınca, gene bu haberi getirenler tarafından, “Efen-
dim, bu Amerikan darbesi, Büyükelçi’yi arayalım,” deniliyor…

“Amerikan Büyükelçisi Bass’a ulaşılıyor ve Büyükelçi böyle 
bir girişimden haberi olmadığını söylüyor… Ancak telefonu kapa-
tırken, “Sayın Erdoğan, bu bilgiyi araştırıp size geri döneceğim,” 
diyor…

“Bunun, o haberi getirenler tarafından bir mesaj olarak algı-
landığı ve Erdoğan’a “Bu darbeyi önlemek mümkün. Üç konuda 
teminat verelim. Kıbrıs, Kürt Meselesi ve Suriye.” dendiği, Erdo-
ğan’ın bunları kabul ederek onay verdiği de duyumlarım arasında.

“Büyükelçi’nin bir kez daha aranarak telekonferans yapıldığı 
ve bizzat Erdoğan tarafından teminat verilmesi üzerine, tasfiye için 
düğmeye basıldığı da belirtiliyor.

“Hatta bu iddianın devamı, Erdoğan, Hande Fırat’a bağlandı-
ğında ve milleti sokağa çağırdığında, “ayıklama” işlemini başlattı-
ğı, yani finalin ne olacağını çoktan bildiği şeklinde.

“Elbette bu iddiayı asla doğrulatamayacağımızı düşünüyo-
rum.”[5] 

İşte olay aynen de böyle olmuştur...
Tabiî, biz olayın ayrıntılara ilişkin yönünü bilemezdik. Görüldüğü 

gibi, Serdar Akinan tüm ayrıntılarıyla anlatıyor olayı. Ya da, Tayyip’le 
Büyükelçi Bass kanalından ABD Dışişleri arasındaki antlaşmayı.

15 Temmuz’dan bu yana da Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi bu gö-
revi yapmaktadırlar, sadakatle. Ha, arasıra ettikleri gak guka bakmayın. 
O, işin doğası gereğidir. Yine hep söyleriz ya; ABD ve CIA, devşirdiği 

[5] Serdar Akinan, age, s. 248-249.



hizmetkârlarının arasıra antiamerikan söylemde bulunmalarını, rahatsız 
olmak bir yana, ister, diye. İşte o kapsamdadır bu da.

Yalanla, dümenle, binbir demagoji ve hileyle kandırıp kündele-
dikleri halkı daha iyi uyutsunlar diye işbirlikçi ajanlarına; “Ara sıra 
Amerika’ya yani bize atıp tutun.”, derler. Zavallı, cahil, yoksul, bilinç-
siz insanlar da; “Vay be, liderimiz koca Amerika’ya kafa tutuyor.”, diye 
gönül ferahlatırlar. Hayaller aleminde mutlu olurlar.

 Daha önce de yazıp söylemiştik:
Tayyipgiller ve Meclisteki diğer muhalefet rolünü oynayan 3 ABD 

işbirlikçisi burjuva partisi, yani CHP, MHP ve HDP, Tarihe Türkiye’yi 
parçalayanlar olarak geçecekler. 

Tayyip ve avanesi ne kadar Amerikan işbirlikçisiyse, Sorosçu 
Kemal’in CHP’si, Sarayın Arka Bahçelisi’nin MHP’si ve PKK’nin 
HDP’si de o kadar Amerikan işbirlikçisidir, Amerikan hizmetkârıdır. 

Yok bunların bu yönden birbirinden farkı. Bunların biri dinci oynar, 
öbürü laikçi. Biri Türk milliyetçisini oynar, öbürü Kürt milliyetçisini. 
Böylece Türk ve Kürt Halkını kandırıp, götürüp giderler. ABD’nin hiz-
metine sunarlar, kitlelerin eylem gücünü, alınterini, ülkemizin maddi 
varlıklarını. 

Hep söylediğimiz gibi, bu ihanet düzenini, bu ihanet oyununu sade-
ce biz bozabileceğiz. ABD ve AB Emperyalist çakallarını defedeceğiz, 
ülkemizden, bölgemizden.

Yerli hain işbirlikçilerini ise, hukuka göre çalışan, vicdanının buy-
ruklarını dinleyen, bağımsız mahkemeler önüne çıkaracağız. Vatana ve 
halka ihanetten ve işlemiş oldukları diğer tüm suçlardan hesaba çeke-
ceğiz!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Haziran 2017 
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“Adalet” diyenin,
ABD ve AB Emperyalist Haydutlarına

karşı olması gerekir
Çünkü, bu emperyalist çakal devletler, adaletin de, hukukun da, de-

mokrasinin de, özgürlüğün de, insan haklarının da, en azılı düşman-
larıdır. Bunlar, mazlum milletlerin ve hatta Che’nin deyişiyle; “insan 
soyunun başdüşmanı”dırlar.

Peki, adalet nedir?
Hiç felsefi, hukuki, ağdalı tanımlara girmeyelim. En sade sözlük ta-

nımına bakalım: 
“Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğ-

ruluk.”

Yani, herkese söz ve eylemlerine uygun düşen karşılığı verme...
Evet, adalet en yalın tanımıyla budur. Bu tarifin ışığında bakalım, 

emperyalist çakalların yapıp ettiğine:
Hep bildiğimiz gibi, bunlar yalnızca çıkardıkları iki büyük 

Emperyalist Paylaşım Savaşı’yla bile 100 milyon civarında masum 
insanın kanına girmişlerdir. Ayrıca da 150 yıldan bu yana, yine yüz-
lerce savaşla, sayıya vurulamayacak denli çok insanı katletmişlerdir. 
Bunlar, sömürüden, zulümden, savaştan, işgalden, ilhaktan başka bir 
şey bilmezler. Bu emperyalist haydutlar sürüsü var oldukları sürece de 
insanlık kandan, zulümden, sömürüden kurtulamayacaktır, rahat bir ne-
fes alamayacaktır. İşçi Sınıfı Devrimleri dünya çapında zafer kazanıp 
bunları Tarihin lanetli sayfalarına gömünce, insanlık, insana yaraşan bir 
dünyaya kavuşabilecektir.

Yakın tarihe gelelim; 1990’dan bu yana sadece Ortadoğu’da gi-
riştikleri saldırı, işgal ve imha savaşlarıyla 10 milyon civarında ma-
sum Müslümanın canına kıymışlardır. Libya’dan Irak’a, Afganistan’a, 
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Pakistan’a kadar uzanan geniş İslam Coğrafyasını ölüm tarlalarına çe-
virmişlerdir. Hâlâ da bu zulüm ve katliamlarına devam etmektedirler. 
Hem de hiç ara vermeden...

BOP Haritası’nı pratiğe geçirme savaşındadırlar. Sömürü, soygun 
ve talanlarına en uygun düşecek harita buymuş, onlara göre. Tabiî on-
ların bu kanlı oyununda; yerli hain, satılmış, işbirlikçileri, ortakları, pi-
yonları da vardır. 

Kimdir onlar?
İslam Dünyasındaki Muaviye-Yezid, CIA-Pentagon İslamı’nın satı-

cısı tarikatlar, cemaatler, medreseler, Kur’an Kursları ve bu anlayıştaki 
siyasi, askeri örgütlerdir, yapılardır.

Ülkemizde ise, başta Meclisteki Dörtlü Çete yani AKP, MHP, CHP 
ve HDP olmak üzere Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı, cemaati ve benzer 
tarikatlar ve cemaatlerdir. Bunların bağlantılı olduğu diğer siyasi, sivil 
ve askeri örgütlerdir. 

ABD Emperyalistlerine karşı olmayan,
Adalet’ten ne anlar?

Adalet de dahil olmak üzere, her türden insani erdemin, değerin, his-
sin düşmanı olan bu emperyalist haydutların ve bölgesel yerli işbirlik-
çilerinin hiçbiri içtenlikli değildir. Demokrat değildir, haktan hukuktan 
yana değildir, insandan yana değildir.

Dolayısıyla da bunların adaletten, demokrasiden, özgürlükten, hu-
kuktan ve kanundan bahsetmesi birer oyundan, hileden, kandırmacadan 
başka hiçbir anlam taşımaz.

Adaleti savunuyorum mu diyorsun?
İlkin, başta da dediğimiz gibi emperyalist haydut devletlere karşı 

olacaksın. Onların sömürü, işgal ve katliamlarına karşı çıkacaksın. 
Eğer bunları görmezlikten gelirsen, en hafifinden, en iyi niyetli de-

ğerlendirmeyle; ya zavallı bir cahilsin, ya da düşündüğünü söylemeye 
cesaret edemeyen bir korkaksın.

Yok, eğer bunların da ötesinde ABD ve AB Emperyalist Devletlerinin 
yandaşlığını, savunuculuğunu, işbirlikçiliğini, amigoluğunu yapıyor-
san; düpedüz bir sahtekârsın... Eğer böyleysen, adaleti de, demokrasiyi 
de, özgürlüğü de, hukuku da ağzına alman; saf, cahil insanları kandır-
mayı, avlamayı amaçladığını gösterir. Yani, düzenbazlık peşinde oldu-
ğunu gösterir yalnızca. 
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Saygıdeğer arkadaşlar;
Hep diyoruz ya, hakkı da, hukuku da, adaleti de, demokrasiyi de, 

özgürlüğü de, vatanı da, milleti de, halklarımızı da, namusu da, onuru 
da, ahlâkı da en üstte tutarak savunan yalnızca biziz, diye...

Evet, aynen öyledir.
Çünkü biz, gerçek devrimci ahlâka, namusa ve ideolojiye sahibiz. 

İşçi Sınıfı ahlâkına sahibiz biz. Hiç kimseyi kandırmakta bir çıkarımız 
olamaz. Tam tersine; bizim teorimiz ve ahlâkımız herkese hak ettiği-
ni-hakkı olanı teslim etmeyi, vermeyi şart koşar.

Bu bakımdan biz, salt bir devrim savaşçısı değiliz. Ahlâk savaşçısı-
yız da aynı zamanda. İnsancıl olan hiçbir şey bize yabancı kalamaz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Haziran 2017



Ayrım
Beş
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FETÖ’nün de, PKK’nin, PYD’nin, YPG’nin de ülkemizdeki bir 
numaralı yardım ve yatakçısı sensin, avanendir Tayyip!

FETÖ’nün Bank Asya’sına para yatıranı, oradan kredi alanı, oku-
lunda çocuk okutanı “FETÖ’cü” diye hemen alıp zindana tıktırıyorsun. 
İşinden attırıyorsun, malına mülküne el koyuyorsun. 

Yahu, onlarınki nedir ki, FETÖ’ye senin yaptığın yardım ve yataklık 
yanında, verdiğin onca destek yanında?

Kendi ağzınla, açıktan, milletin gözünün içine bakarak höykürme-
din mi mikrofon başında:

“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de 
vermedik?”, diye?

Aslında bu söz bile bizim başlıkta öne sürdüğümüz iddiamızın ka-
nıtlanması açısından yeter de artar bile. Evet, ne istedilerse verdin...

Yaptığın yasa değişiklikleriyle terör örgütü kurmak ve yönetmekle 
yargılanan Feto’yu yargının elinden sen kurtardın.

Yahu insaf be!

FETÖ, hainane niyetini hiçbir tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta 
1999’da televizyon ekranlarına düşen video kasetinde ortaya koymuş-
tu. Eşekler bile, o kaseti dinledikten sonra FETÖ’nün stratejik hedefi-
nin ne olduğunu kesinkes anlar, kavrar.

Kaldı ki, 2004 yılı MGK Toplantısında ortaya konan istihbarat ra-
porları FETÖ’nün devlet içinde hızla örgütlenmekte olduğunu ve dev-
leti bütünüyle ele geçirmeyi amaçladığını serdi gözler önüne.

Bunu bilememek, anlamamak mümkün mü?

Gelelim, 2010’daki meşhur Anayasa Referandumuna...
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AKP-FETÖ el ele
yargıyı kendi hukuk bürolarına dönüştürdü

Orada oylatılan 18 maddenin 16’sı olumlu da sayılabilecek değişik-
likler içeriyordu. Ama, sen ve FETÖ 2 madde içine gizlemiştiniz, şey-
tani niyetinizi. Biri, HSYK’nin oluşum ve yapısını değiştirmek, ikincisi 
de, Yüksek Yargının oluşum ve yapısını değiştirmekti. Bu değişiklik-
lerle yargıyı baştan ayağa ele geçirip tümüyle avucunuzun içine almayı 
amaçlamıştınız.

Ne demişti o Referandum öncesinde Feto?
“Keşke mezardaki yatanları da kaldırıp oy kullandırtabilsek de 

bu değişiklikleri gerçekleştirsek.”

O da senin kadar heveskârdı bu işte. Nitekim, HSYK’yi ağırlıklı 
biçimde FETÖ ele geçirdi, o Referandum sonrasında. Yüksek Yargıyı 
paylaştınız, kardeş payı biçiminde. Böylece de yargı artık FETÖ’nün ve 
senin hukuk büronuza dönüştü. 

Namuslu hukuk insanları sizin bu yaptığınıza “Suiistimalci Anayasa 
Değişikliği” diyorlar. Bu kategorideki değişikliklerin; demokrasiyi de, 
özgürlüğü de ortadan kaldırmayı ve Yargıyı, Yürütmenin emrine ver-
meyi amaçladığını söylüyorlar, çok haklı olarak.

FETÖ’yle işbirliğine bir kanıt daha
Senin FETÖ’yle işbirliğin hakkında bugüne dek matematiksel ke-

sinlikte onlarca belge ortaya kondu. Biz de aktardık, önceki yazıları-
mızda bunları. Fakat bu belgeler bitip tükenmiyor ki... Her gün bir ye-
nisi daha ortaya çıkıyor. İşte geçen hafta medyaya düşen bir kanıt daha:

“Ankara Başsavcılığı’nca 2016 yılı Kasım ayında FETÖ’nün 
yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada tanık olarak dinlenen 
eski HSYK üyesi, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Başbakanlık Yük-
sek Müşaviri Birol Erdem, geçen hafta eşi Gülümser Erdem ile bir-
likte “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınmıştı. 

“Birol Erdem’in tanık sıfatıyla 6 gün boyunca verdiği 76 sayfa-
lık ifadesine ise Sözcü’den Asuman Aranca ulaştı.

“BİR DÖNEMİN İTİRAFI: 
“Erdem’in, ifadesini alan savcı Ahmet Akça’nın, Ergenekon 

davası olarak bilinen sürecin FETÖ tarafından nasıl kullanıldığı-
na ilişkin sorusuna verdiği yanıt ise adeta bir dönemin itirafı oldu. 
Erdem, 9 kişinin hayatını kaybettiği Ergenekon davaları süreci için 
şu değerlendirmeleri yaptı:

“GÖRMEZDEN GELİNDİ:



53

“O zaman düşman ortaktı. Ordunun içindeki cuntacılar AKP 
ve Fetullah Gülen’i bitirme planı yapmışlardı. O halde omuz omu-
za verilip bu planları yapanlardan hesap sorulmalıydı. Bu soruş-
turmayı yürüten emniyetçiler ve savcılar istedikleri zaman istedik-
leri yetkiliyle görüşebiliyorlar, çeşitli taleplerde bulunabiliyorlar 
ve istediklerini de alabiliyorlardı. Bu çerçeveden bakıldığında hem 
bizim bakanlıkta hem de diğer bakanlıklarda bu sürecin bu yapı 
mensuplarına itibar kazandırdığını, önlerini açtığını, bu büyük 
hizmetleri nedeniyle de bazı ufak tefek hatalarının görmezden ge-
lindiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”[6]

Açıkça görüldüğü gibi, Laik Cumhuriyet’i elbirliğiyle dirhem dir-
hem kemirip aşındırdınız, tükettiniz, yıktınız, bitirdiniz, bir enkaz yı-
ğınına döndürdünüz; ama iş, bu ballı ganimetin paylaşımına gelince 
birbirinize düştünüz. Aslan payını sen mi alacaksın, ben mi alacağım 
meselesi yani... Aranızdaki kavganın esası, özü budur. Yoksa ikiniz 
de aynı yolun yolcususunuz: Muaviye-Yezid Dininin, CIA-Pentagon 
Dininin tacirlerisiniz. Aynı oranda Laik Cumhuriyet, Mustafa Kemal ve 
Kuvayimilliye düşmanısınız. Özetçe; düşmanlıklarınız da aynı, hedef-
leriniz de... Sadece esas oğlan sen mi olacaksın, ben mi olacağım... Tek 
ayrılığınız bu be!..

İşte 15 Temmuz’da yaşanan Kanlı Hesaplaşma da bundan başka bir 
şey değil.

“AKP içinde benim dışımdaki herkes
FETÖ’yle işbirliği etmiştir”

Bak Tayyip!
Senin ve AKP’giller’inin iktidarı olmamış olsaydı, FETÖ, devlet 

içinde asla bu gücüne ulaşamayacaktı. Onun devlet içinde oluşturduğu 
gücün en az yüzde 70, 80 oranındaki bölümü senin sayende oldu, sizin 
sayenizde oldu, ortaklığınız döneminde oldu. Yani 2002’den sonraki 
dönemde oldu.

İşte böylesine kaynaşmıştınız FETÖ’yle. Şimdi de kalk, kendini süt-
ten çıkmış ak kaşık say.

Ne diyor, Abdüllatif Şener?
“AKP içinde benim dışımdaki herkes FETÖ’yle işbirliği etmiş-

tir.”

E, dahası var mı bunun?

[6] http://odatv.com/fetonun-onunun-nasil-acildigini-itiraf-etmis-1506171200.html.
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Zaten bunu herkes de bilmektedir. Ama işte milleti ahmak yerine 
koyuşunuz var ya...

Nasıl olsa bu millet yer, diyorsunuz. En azından yarısı yer, o da bize 
yeter, diyorsunuz. Bizim iktidarımızı, saltanatımızı, sarayımızı, vur-
gunlarımızı, soygunlarımızı sürdürmeye yeter, diyorsunuz...

Al sana, yine kendi elinle ortaya koyduğun bir kanıt daha, FETÖ ile 
yaptığınız işbirliğine dair:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Tarabya 
Köşkü’nde medya temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

“Medya kuruluşlarının sahipleri, gazete ve televizyonların ge-
nel yayın yönetmenlerinin davetli olarak katıldığı iftar programı 
basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

“Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bugünkü yazısında if-
tar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın herkesin elini sıkıp, bay-
ramlaştığı çıkışta ise görevlilerin küçük bir çanta verdiğini anlattı. 
Kitabın içeriğine ilişkin bilgi veren Çekirge, “Medeniyetler İttifakı 
Enstitüsü” tarafından hazırlandığını ve Erdoğan’ın 2005 ile 2010 
yılları arasında medeniyetler ittifakı ve küresel barış üzerine yap-
tığı konuşmalardan oluştuğunu iletti. Kitabı yayıma hazırlayan ise 
Prof. Dr. Bekir Karlığa.

“KİM BU BEKİR KARLIĞA
“(...)
“GÜLEN’İ GERÇEKÇİ BULDUM”
“Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın bir de “unutmak istediği” tarihine 

bakalım.
“Bekir Karlığa, Fetullah Gülen’in onursal başkanı olduğu 

Abant Platformu’nun toplantılarına tam 5 kez katılmıştı. Karlığa, 
FETÖ’nün Abant Platformu’nun toplantılarının müdavimliğinin 
yanı sıra örgütün lideri Gülen’in de savunucularından biriydi.

“Marmara Üniversitesi öğretim üyesi olduğu dönemde Bekir 
Karlığa, 2004 yılında verdiği bir röportajda, Zaman’da Nuriye Ak-
man’ın yaptığı Fethullah Gülen dizisine ilişkin görüşlerini aktar-
mıştı. Gülen’in eleştirildiği o dönemde Bekir Karlığa, Gülen’e bu 
röportajıyla destek vermişti.

“Genel olarak nasıl buldunuz Fethullah Gülen’in söyledikleri-
ni?” sorusuna Bekir Karlığa şöyle yanıt verdi:

“Genel olarak gerçekçi buldum. Türkiye ve dünya gerçeklerini 
yansıtan bir tarafı vardı ve meselelere ılımlı ve sağduyulu yakla-
şıyor. Zaten Gülen’in görüşlerindeki o ılımlı hava, on yıldır Tür-
kiye’nin hemen her konusunda kendisini göstermektedir. Yapılan 
söyleşide de aynı atmosferi bulmak mümkün. Tespitleri son derece 
gerçekçi. Meselelere iyi niyetle çözüm getirmeye çalıştığı anlaşılı-
yor. Dini noktadan baktığımızda herhangi bir grup, cemaat veya 
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klik anlayışının ötesinde, global anlamda Müslüman dünyasını il-
gilendiren sağlam tespitler olduğunu görüyoruz.”

“Bekir Karlığa “Size en çarpıcı gelen tespitler nelerdi?” sorusu-
na ise şu yanıtı verdi:  

“Bana en çarpıcı gelen demeyeyim, çünkü ben Fethullah Gü-
len’in fikirlerini zaten biliyorum. Benim için çok yeni şeyler söylü-
yor değil ama Türkiye için yeni şeyler söylüyor. Çok örtüştüğümüz 
bazı noktalar oldu. Mesela, ‘İslam dünyası diye bir dünya yok-
tur’ diyor. Ben bunu üç sene önce bir gazetede, ‘İslam dünyası diye 
bir dünya var mı’ diye yazmıştım. Doğru, İslam dünyası diye bir 
dünya yok. Olsaydı, Irak olaylarında, 11 Eylül’de, Afganistan’da 
sesi çıkardı. Bu kanaatimizin örtüşmesi, benim için ilginçti.”[7]

İşte, kendi elinle sunduğun kanıt, Tayyip. O denli birbirinizle kay-
naşmışsınız ki bak, ortaya koyduğun gibi, bugün dahi bütünüyle ayrış-
manız mümkün olmuyor. Zaten geçen yazımızda da belirttiğimiz gibi, 
şu anda bile FETÖ’cü bakanların var, milletvekillerin var, belediye baş-
kanların var. Var oğlu var...

Amerikancı Kürt Hareketi’nin en büyük destekçisi,
bir başka Amerikancı yapı olan AKP’giller’dir

Gelelim PKK’ye...
Bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin de ülkedeki en büyük 

yardım ve destekçisi sizsiniz. İşte kendi ağzından itirafın:

***
Video:[8]

Videonun tapesi:

Ve dikkat ederseniz, şu anda Güneydoğu’da, doğuda, ülkemizin de-
ğişik yerlerinde yapılan bu terör eylemleri artık milletimizi ciddi mana-
da rahatsız ediyor.

Tabiî bütün bu olanlara karşı herhalde takdir edersiniz ki devlet-
te can, mal bütün bu güvenlikleri korumak durumunda. Bunun için de 
alınması gereken tedbirleri aldı, çözüm süreci içerisinde valilerimiz, 
kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütle-
rine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlar. Belki kendilerine çeki 
düzen verirler, belki bu şekilde devam etmezler ama maalesef kendile-

[7] http://odatv.com/erdogan-bulusmada-gazetecilere-guleni-savunan-abantcinin-kitabi-
ni-hediye-etti-1906171200.html.
[8] https://www.youtube.com/watch?v=UPknhb4VPGA
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rine çeki düzen vermediler.
Tam aksine bu süreç içerisinde ne yazık ki bir hazırlık safhası içe-

risine girdiler. Ne kanalıdır, buralara güvenlik güçleri giremesin bu 
kanallar bunun için açılıyor. Ve bunca mayın döşeniyor, bu döşenen 
mayınlar nasıl döşeniyor? Ve bunca bakın bombalar yerleştirildi ve 
zırhlı araçlar olduğu halde ve bu zırhlı araçlarla polisimiz, askerimiz 
şehit edildi. Onlarca, yüzlerce... Peki bütün bu hazırlıklar kime karşı 
yapılıyor, niçin yapılıyor? Bu terör eylemlerini biz görmezden gelmeye 
nereye kadar devam edeceğiz?

***
Yarım ağızla da olsa itiraf ediyorsun gerçeği. Valilere, kaymakam-

lara emir verdik, PKK’yi ve onların mevzilenmesini görmeyin, dedik, 
diye. 

Kürt illeri silah deposu haline getiriliyor, yollar kazınıp dehlizler 
oluşturuluyor, bombalı tuzaklar kuruluyor, hepsini görmezlikten geli-
yorsunuz. 

Oslo’ya PKK’lilerle pazarlık etsin diye gönderdiğin MİT’çiler ve 
benzerleri, daha da açığını söylüyorlar senin bugün ettiğin itirafların. 
Bak:

“Sizleri rahatsız eden vali, kaymakam, jandarma varsa söyleyin 
görevden alalım.”[9]

İşte böylesine hemhal olmuştunuz, PKK’yle. PKK’ye kim engel çı-
karıyorsa anında görevden alıp önünü açmıştınız onun. Onlar da rahat 
rahat yığınak yapmıştı, şehirlere, kasabalara. Kırsalda da hiç kimse ses 
çıkaramıyordu, PKK’lilerin gelip gitmelerine.

Bak yine ne denmişti, askerlerin talepleri ve valilerin yaptıklarına 
yönelik?

“Terör örgütü PKK’nın saldırıları, çözüm sürecindeki önlem-
leri de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Valilerimiz 
verdiğimiz talimat gereği operasyonlara girmiyordu” sözlerinin 
ardından operasyonlarla ilgili rakamlar ortaya çıktı. TSK geçen yıl 
3 ilde 290 operasyon talebinde bulunmuş ancak valiler 8’i için izin 
vermiş.”[10]

Demek ki askere de açıkça “operasyon yapmayacaksınız.”, deniyor, 
PKK’ye karşı. 

Böylesi bir desteği sizden başka kim verdi Türkiye’de PKK’ye?

[9] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/jandarmanin-tasfiyesi-27434yy.htm.
[10] http://www.hurriyet.com.tr/talep-290-izin-8-30114101.
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Oslo’da da İngiliz Emperyalistlerinin gözetiminde oturduğunuz 
“çözüm masası”nda yüzde 90 oranında anlaşmıştınız PKK’yle.

Bir de Dolmabahçe Mutabakatınız var, PKK-HDP’yle, değil mi 
Tayyip?

Orada da anlaşmıştınız, aynı şekilde.
Bak Tayyip!
Ahmet Türk konuştu geçenlerde. O ne diyor?

“Kürt sorunun çözümü konusunda PKK ve hükümetle, Kuzey 
İrlanda örneğini ele aldınız mı?

“Modelin nasıl olacağı Dolmabahçe’deki görüşmelerde ele alın-
dı. 10-12 madde yazıldı. Gerçi o maddeler kamuoyuyla paylaşılma-
dı ama bir modelden de bahsedildi. Malum Türk devleti ve mille-
tinin hassasiyetinden dolayı hemen her şeyi anlatamıyorsun. Adım 
adım olmalı bu işler.”[11]

O dönemde, Habur’da bir de çadır mahkemesi kurman var, değil mi 
Tayyip?

PKK’lilerin konvoylarla Habur’dan İzmir’e kadar, Türkiye’nin bir 
ucundan bir ucuna şehirlerde, kasabalarda zafer turları atması var, o 
günlerde. Buna kimsenin ses çıkarmaması var.

PYD-YPG’nin de Türkiye’deki önde gelen destekçilerindensin 
sen, Tayyip. Salih Müslim Türkiye’ye üç kez gelip görüştü, avanenle. 
İstanbul’da görüştü, Ankara’da görüştü. PYD ve YPG’yle de kankiydi-
niz o zamanlar. 

Amerika’nın Barzani’ye teslim ettiği silahların, Peşmergeler eliyle 
Türk Ordusu’nun ve MİT’in korumasında, güney illerimizden geçirilip 
Kobani’ye yani PYD-YPG’ye  nakledilmesi var. 

Bak, izle bir videosunu Tayyip, hafıza tazelemiş olursun en azından:

***
Video:[12]

Videonun Tapesi:

70 peşmergeyi taşıyan konvon 16 saatlik yolculuğun ardından 
saat beş elli beş civarında Habur sınır kapısından Türkiye’ye girdi. 
Gösteriler eşliğinde sınırdan geçen peşmergelere önde, arkada ve orta 

[11] http://www.rudaw.net/turkish/interview/11062017#sthash.5w8OaBRw.dpuf.
[12] https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vJZgfe2M9xs
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bölümlerde Türk güvenlik güçleri zırhlı araçlarla eşlik ediyor. 7 am-
bulans 38 araç’ın yer aldığı konvoy yolu takip ederek Suruç’a ilerli-
yor. Ancak konvoy HDP’lilerin yolları kapatarak peşmergelere sevgi 
gösterisi yapması nedeniyle güçlükle hareket ediyor. Öğle saatlerinde 
Suruç’ta olması beklenen konvoy bu yoğun ilgi nedeniyle Nusaybin’i 
yeni geçebildi. Kızıltepe istikametine ilerleyen konvoya PKK bayrakla-
rı taşıyan araçların da eşlik ettiği görülüyor.  Zafer işareti yapan HDP’li 
gruba peşmergeler de zafer işareti ile karşılık veriyor. Bu şekilde akşam 
saatlerinde Suruç’a ulaşması beklenen konvoy’un askeri malzemeleri 
arasında doçkalar, katyuşa  füzeleri, roketatarlar, yeni tip Amerikan 
yapımı uçaksavarlar ve farklı ölçeklerde toplar bulunuyor. Diğer yan-
dan gece saatlerinde özel uçakla Erbil’den Şanlurfa’ya gelen peşmerge 
grubuysa otobüslerle gittikleri Mürşitpınar Sınır Kapısından Kobaniye 
geçiş yaptılar.

***
İşte olay bu, Tayyip. PKK’ye, PYD’ye, YPG’ye bundan daha iyi 

kim yardım ve yataklıkta bulunmuş olabilir?
BOP Eşbaşkanlığın da var senin, değil mi?
BOP Haritası meydanda yahu...
Emperyalist haydut, Ortadoğu’da ne yapacağını, en kör gözlerin bile 

görebileceği açıklıkta ortaya koymuş o haritada. Türkiye de dahil ol-
mak üzere 22 Ortadoğu ülkesi parça parça edilip ortadan kaldırılıyor 
orada. Sen kalkıyorsun, “Ben bunun eşbaşkanlarından bir tanesiyim.”, 
diye övünüyorsun.

Bu nasıl bir iş, Tayyip?
Türkiye’yi 15 yıldan bu yana felaketten felakete sürüklediniz.
Yalnız Türkiye’yi mi?
Irak’ı da, Libya’yı da, Suriye’yi de...
Milyonlarca masum Müslümanın canına kıydınız, ağababanız ABD 

ve AB Emperyalist haydutlarıyla birlikte.
Tüm bu suçlarınızın yanınıza kalacağını mı sanıyorsunuz?
Hayır, hesap vereceksiniz. Bugünkü yasalar mucibince bağımsız ve 

tarafsız mahkemeler önüne çıkarılacaksınız. Hiç kaçışınız yok!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

21 Haziran 2017 
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Kaçak Saraylı Reis’in, ABD, AB ve İsrail tarafından devşirilip, on-
larla ihanet mutabakatında bulunuşunun bir canlı şahidi daha:

Tayyip’in 17 sene yardımcılığını yapan, bugünse Milli Gazete Ya-
zarı Ekrem Şama...

Anlatıyor, lütfen okuyalım, dikkatlice. Virgülüne dokunmadan, ay-
nen aktarıyoruz:

***
Erdoğan’ın eski yol arkadaşı: Başbakan olması için fon toplandı, 

hapse girmesi düzmeceydi, Arınç ve Gül ettiğini buluyor
Türk ordusu İsrailli komutanın emrine girecek”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1984 yılından, Refah Partisi’nin 

1998 yılında kapatılmasına kadar yardımcılığını yapan Saadet Partisi 
İdare Kurulu üyesi ve Milli Gazete yazarı Ekrem Şama, Erdoğan’ın İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde Başbakan olması 
için fon toplandığını söyledi. Erdoğan’ın hapse girmesinin ‘düzmece’ 
olduğuna değinen Şama, Bülent Arınç ve Abdullah Gül için ise, “Ettik-
lerini buluyorlar” ifadelerini kullandı.

Özgür Düşünce gazetesinden Hüseyin Keleş’in sorularını yanıtla-
yan Ekrem Şama’nın sözleri şöyle:

-İsrail’le anlaşma epeyce ses getirdi. Genelde o ses geçmişteki söz-
lere bakılarak olumsuz oldu. Şaşırdınız mı böyle bir mutabakata?

Hayır şaşırmadım. Çünkü Milli Görüş’ü bölmek istedikleri zaman, 
bunu bölebilecek bir adam aradılar. Aradıkları adam Tayyip Erdoğan’dır. 
Görüşmeler oldu, anlaşmalar oldu kendi aralarında. Sonrasında cesaret ma-
dalyaları, ABD’ye gitmeler, Yahudi Lobisi ile içli dışlı olmalar… Yani bir 
mutabakata varıldı. 3 maddesi vardı. Bunlar, ‘İsrail’in menfaatinin önünde-
ki engellerin kaldırılması, ABD’nin Ortadoğu’da yapacağı operasyonlara 
yardımcı olmak ve İslam’ı, sivri yönlerini törpüleyerek yeniden yorumla-
mak.’ Bu 3 madde üzerine 14 yıldır çalışılıyor. Tabii ki arada Yahudi’ye, 
Siyonist’e, BM’ye vuracak ama arkada hiçbir zaman onların menfaatine 
aykırı bir şey yapmayacak. Artık bir yere bağlamak lazımdı bunu ve gittiler 
anlaşmayı yaptılar. Bu anlaşmayı da Filistinlileri alet ederek yaptılar. Neydi 
alet ettikleri şey. Bir santral kurulacak bir hastane yapılacak birkaç gemi de 
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malzeme gönderecek, hepsi bundan ibaret. Arkada derin menfaatler var.
One minute’i kapıda tamir etti”
-14 yıllık bir süreçten bahsettiniz. Bu süreçteki One Minute’i nasıl 

değerlendirmek lazım?
Ben Tayyip Erdoğan’ı en iyi tanıyan insanım. 17 yıl bizzat yardım-

cılığını yaptım, mali işlerini yürüttüm. Çok fevri hareketleri olabilecek 
bir insan. Orada da sinirlerine hâkim olamayarak ani bir çıkış yaptı. 
Ama hemen kapıya çıkar çıkmaz, ‘Sözlerim sadece moderatöredir’ 
dedi. Zaten çıkarken ona dediler ki, ‘Ne yaptın, bunu tamir etmen la-
zım.’ O da onu tamir etti ama yandaş medya bunu kamufle ederek, One 
Minute’i büyük bir kahramanlık olarak sundular.

16-17 yıl yardımcılığını yaptım”
-Erdoğan’ı en iyi tanıyan benim’ dediniz. Hangi yıllar arasında be-

raber çalıştınız?
1984’te İstanbul il teşkilatı kurulmasından itibaren onun mali işler 

yardımcısı oldum. Refah Partisi kapatılana kadar… 16-17 senedir. Bu 
süreçte hem belediyede hem teşkilatta beraber çalıştık.

-İsrail’le anlaşmanın ekonomiye getirisinin büyük olacağı söyleni-
yor?

60 küsur İslam ülkesi var. Bunlarla ekonomi konusunda irtibatların 
geliştirildiğini düşünün; D8’nin D16, D32 olduğunu düşünün… Ora-
daki ekonomik menfaatlerin yanında İsrail’inki devede kulak kalır. Bu, 
tamamen İsrail’le ilişkileri normalleştirme ve geliştirmenin bir perdesi 
ve kandırmacasıdır.

Acaba İHH için derin bağlantı mı kuruldu?”
“-İHH’ya ‘Bana mı sordunuz’ dedi Erdoğan. Bunu nasıl okumak 

gerek?
Acaba alttan derin bir bağlantı mı kuruldu? Bülent Yıldırım daha 

sonra bir özür diledi çünkü. Şüphelerim var, alttan bir bağlantıyla al 
gülüm ver gülüm mü yapıldı? İHH olarak söylüyorum, Bülent’in ken-
disine böyle bir şey yükleyemem.

-Erdoğan 3 yıl önce ‘Biz izin verdik’ demişti Mavi Marmara için?
En iyi ben tanıdığıma göre, bu kurgulanmamış, ani bir refleksti. Bü-

yük bir gaf yaptı. Şimdi de bunu kamufle etmenin yollarını arayacaktır. 
Tıpkı İsrail’e One Minute dediğindeki gibi…

AK Parti 14 yıldır İsrail meselesinde ikili oynuyor”
-Vekillerin son anda inmesi meselesi var?
O gemide çok yakın tanıdıklarım, hatta akrabalarım da vardı. Ab-

durrahman Dilipak da bunu söyledi zaten, gemide bulunanların listesi-
nin İsrail’e verilmiş olduğu sonradan ortaya çıktı. AK Parti milletvekil-
lerinin gemiye binmişken indikleri ifade edildi. AK Parti ikili oynadı. 
Gemiye çok önem veriyormuş gibi göründü ama arkadan da istihbara-
tını öbür tarafa sağladı. Zaten 14 yıldır ikili oynuyor. Millete kendini 
İsrail düşmanı olarak lanse ediyor ama arkadan İsrail’le ilişkilerin ge-
lişmesi için, İsrail’in dünya üzerindeki, milletler arasındaki, platforma 
çıkabilmesi kapıları açtı; daha da açacak.



63

Türk ordusu, İsrailli komutanın emrine girecek”
“Hep beraber göreceğiz, İsrail NATO’ya tam üye olacak. Üyelikten 

sonra bir İsrailli NATO’ya genel sekreter olacak. Türk ordusu da NA-
TO’ya bağlı bir ordu olduğuna göre İsrailli komutanın emrine girmiş 
olacak. Bütün bunlar sürpriz değil Erbakan Hocamız söyledi zaten.

-Erbakan sağlığında AK Parti’yi İsrail meselesinden dolayı çok sert 
eleştirdi. Haklı mı çıktı?

Elbette haklı çıktı. Olayları çok iyi bir şekilde tahmin ediyordu. 
‘AK Parti’ye verilen oylar İsrail’e verilmiş sayılır’ demişti.

Erdoğan 28 Şubat’tan birkaç gün sonra Hoca’nın aleyhinde konuş-
maya başladı”

-Hoca ile Erdoğan arasındaki ilk kırılma ne zaman yaşandı?
Bizzat gördüğüm bir olay var. 28 Şubat’tan birkaç gün sonra o kırıl-

manın olduğunu dehşetle gördüm. Erdoğan başladı Erbakan’ın aleyhine 
konuşmaya. ‘MGK’da önüne konulan belgeleri imzaladı ve imam hatip 
okullarının kapatılmasını imzaladı’ diye feveran etmeye başladı. Hâlbuki o 
zaman 18 madde daha açıklanmamış ve neyin ne olduğu belli değildi. Ben 
de o anda anladım ki, kazan kaldıracak ve ayrılık hareketine başlayacak.

Zenginler, emekli askerler ve yabancı plakalar tarafından kuşatıldı”
-Kim haberdar etti peki bu maddelerden?
Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Erdoğan’la beraber görev 

yapıyordum. Plan Bütçe Komisyonu’nda belediyenin bütçesini yöneten 
kişiydim. Orada Tayyip Erdoğan’ın gittikçe değiştiğini gözlemledim. 
Etrafında hep Milli Görüşçüler, İstanbul il teşkilatı, Ankara’dan gelen 
teşkilat üyeleri olurdu. Ama yavaş yavaş bunları ayıklamaya başladığı-
nı, etrafının önce zenginler tarafından, arkasından şöhretliler tarafından, 
arkasından emekli askerler tarafından, arkasından yabancı plakalı şahıs-
lar tarafından kuşatılmış olduğunu gördük. Bunlar 28 Şubat öncesidir. 
Demek ki birtakım temaslar oldu ve mutabakatlar yapıldı ki, 28 Şubat’ın 
hemen arkasından demin dediğim tablo ortaya çıkmaya başladı.

Her an yanında olan bizler randevuyla görüşür olduk”
-Uyarılarda bulunmadınız mı?
“Bizim o zamanlar Tayyip Bey’le görüşmelerimiz ancak randevu 

ile oluyordu. Her an görüştüğümüz Tayyip Bey’le ancak randevu ile 
görüşebiliyorduk. Görüşmeleri de çok kısa tutuyordu. Bizi uzaklaştırdı 
ve bu yüzden kendisini ikaz etme şansımız kalmadı.

Cezaevi süreci düzmeceydi”
-Peki, Erdoğan’ın, MGK kararları üzerinden Erbakan’a yaptığı 

eleştirilerin haklılık payı yok muydu?
18 madde henüz açıklanmamıştı. Tayyip Bey nereden biliyordu bi-

lemiyorum. Tayyip Bey o zaman MKYK üyesiydi. Ne demek bu? An-
kara’da Refah Partisi’ni yöneten kuruldadır. Erbakan Hoca o kurulda 
‘Böyle bir şey yok’ diye anlatmasına rağmen, o toplantıdan çıktıktan 
sonra sağda solda ‘Erbakan bunu imzaladı’ diye konuşmalar yapmak 
bir art niyetin göstergesiydi. Daha sonra açıklandı ki, Erbakan Hoca 
böyle bir şeye imza atmamış. Ben bir toplantıda şahit oldum. 28 Şu-
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bat’ın üzerinden 15 gün falan geçmişti. Balat’ta bir toplantıda Erdoğan, 
Erbakan’a atmaya başladı. Ben de seyirciler arasındaydım ve ayağa 
fırladım. ‘Başkan, başkan Erbakan Hoca aleyhine neden atıyorsun’ de-
dim. O da ‘Sen bilmiyorsun Ekrem Bey, neler oldu neler oldu’ diye 
cevap verdi. Ben de sinirlendim, kapıyı vurarak çıktım. Ondan sonra 
her toplantıda Erbakan Hoca’nın aleyhinde ata ata, parti kapatıldı, ön-
cesinde cezaevine girdi. O cezaevinin de düzmece olduğu ortaya çıktı.

-Nasıl yani, neden düzmece olsun ki?
Ben gittim ziyaretine. Orada krallar gibiydi. Görüşme odası ayrı, 

kabul odası ayrı, istirahat odası ayrı… Hapishanede böyle bir şey ola-
bilir mi?

Ziyarette ABD temsilcileri vardı”
-Neler konuştunuz ziyaretinizde?
Balat’taki o toplantıdan sonra toplantılarına gitmediğim için bize bi-

raz asık surat davrandı. Pek özel bir şey konuşmadık. Halbuki uzun uzun 
konuştuğu ziyaretçilerinin olduğunu sonradan duyduk ki, ABD’nin tem-
silcileri bunlardan birisidir. Neler konuşuldu, neler planlandı?

Hoca Tayyip Bey’i aday yapmamak için çok direndi”
-2 sene önceki bir yazınızda, 1993’te dönemin Sultanbeyli Belediye 

Başkanı Ali Nabi Koçak’ın Erdoğan’la yaşadığı diyaloğu köşenize taşı-
dınız. O diyaloğa göre Erdoğan Koçak’a “Erbakan Hoca seni dinliyor, 
söyle de hoca bu işi yapamıyor, bana bıraksın!” diyor. Peki Erbakan bu 
niyeti bilmesine rağmen neden Erdoğan’ı 1994’te aday gösterdi?

O adaylık sürecinde çok sorunlar yaşandı. Biz, İstanbul ve bütün 
Türkiye teşkilatları olarak Tayyip Bey’in üstünde ısrar ettik. Bilmiyor-
duk biz altyapıyı; hoca biliyormuş. Çok ısrar ettik. Hatta otobüslerle 
genel merkeze gittik baskı yapmak için. Hoca ısrarla ‘Tayyip Bey’i 
yapmayacağım’ dedi. Bir bildiği varmış ama biz o zaman ‘Herhalde bu 
adam bunadı, İstanbul’u kazanacak adamı reddediyor’ diyorduk. Hâl-
buki, o partiyi ve Milli Görüş’ü kurtarmaya çalışıyormuş. Baskılardan 
bunaldı sonunda ve ‘Tamam olsun’ dedi. Belki düzelir diye düşünmüş 
olabilir. Biz pişman olduk Tayyip Bey üzerinde ısrar ettiğimiz için.

Hoca, AK Parti kurulmadan önce Erdoğan’a 3 saat nasihat etti”
-AK Parti kurulurken Erbakan’la hiç konuşuldu mu?
AK Parti ile ayrılık hareketine girildiği zaman, Erbakan Hoca, Tay-

yip Erdoğan’a, tam 3 saat nasihat etmiştir. Bu işin ayrılık ve tefrika 
olduğunu anlatmıştır. Osman Nuri Önügören diyor ki, ‘Ağzını açıp bir 
kez dahi cevap vermedi.’ Bu toplantıda Emin Saraç Hoca da bulunmuş. 
Ayrıca, Erbakan, bu ayrılığa karar verdiği zaman Tayyip Erdoğan’a 
birçok hocayı, ilim adamı gönderdi. ‘Siyonistlerin çok uzun planları 
olduğunu ve bu planlar içinde kendisine yazık edeceğini. İki dünyasının 
kararacağını’ hep nasihat etti. Ama bu nasihatler hiç dinlenmedi ve AK 
Parti kuruldu.

Kurtulmuş neyin aleyhine konuştuysa, o konu kendisine bağlandı”
-Numan Kurtulmuş’u da yakından tanırsınız. Erbakan’ın yanınday-

ken HAS Parti’yi kurdu sonra AK Parti’ye geçti. Neler söylemek ister-
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siniz?
Numan Kurtulmuş ‘Ben AK Parti’ye gireceğim, partiyi ele geçirece-

ğim ve Tayyip Erdoğan’dan sonra nöbet bana geçecek’ diye düşünerek 
partiye girdi. Elbette birtakım cazibeler ortaya konulmuştu. Numan Kur-
tulmuş’un ne kadar aleyhte konuştuğu konu varsa, o konuları ona bağla-
dılar hükümet içinde. Mesela medeniyetler ittifakı ve ılımlı İslam üzerine 
çok şeyler söylemişti. Ama AK Parti’ye girince medeniyetler ittifakının 
yürütülmesini ona verdiler. ‘Leşi öldürene sürükletirler’ derler ya.

-AK Parti ile Milli Görüş arasında bir bağ var mı?
Bizim tespit ettiğimiz bir bağ yok. Ancak bunların ‘Biz de Erba-

kan’ın yolundayız, biz de Milli Görüşçüyüz’ demelerinin dışında bir 
bağ yok. Bu da bağ sayılmaz. Çünkü Erbakan’ın yolunda olduklarını 
söylüyorlar ama yönleri hep İsrail’e…

Gül ve Arınç ettiklerini buluyor”
-Abdullah Gül ve Bülent Arınç önce sizden koptu sonra da AK Par-

ti’den dışlandı. Nasıl bakıyorsunuz iki isimle ilgili bu sürece?
Men Dakka Dukka yani, kim ne yapıyorsa kendisine de aynı şey 

yapılır. Milli Görüş’ü bölme ve Erbakan Hoca’nın önünü kesme konu-
sunda Arınç ve Gül başroldeydi. Ne oldu, Dakka yaptılar, duka çıktı. 
Menfaat çatışması vardı. ‘Ben yöneteceğim, sen yöneteceksin’ çatış-
ması vardı. Dolayısıyla sadece Arınç ya da Gül değil, bugün etrafında 
kim varsa, düzen devam ettikçe onlar da bir gün kapıya konulacaktır.

Bizim de yanlışlarımız vardır”
-Milli Görüş’ün hiç mi yanlışı yok son 20-25 yıl içinde?
Elbette hatalarımız olmuştur, elbette dil sürçmelerimiz olmuştur, 

yapmamamız gereken şeyler yapmışızdır. Ama çok bariz bir hatamızı 
da göremiyoruz. HAS Parti ayırımı, arkasından mali kaynaklarımızın 
ele geçirilmesi, arkasından başka hususları öne çıkararak bizi bölmeye 
çalışmaları bizi gittikçe küçülmüş göstermektedir ama bugün Türki-
ye’de hatta dünyada en güçlü siyasi hareket Milli Görüş’tür.

Geleceğin başbakanına fon oluşturuyoruz’ denerek bağış toplandı”
-Bu belediyelerdeki ihale ve ihaleden alınan komisyonlar hep konu-

şuldu. Birçok iddia ortaya atıldı. Sizin şahit olduğunuz şeyler var mı?
O dönemde, yani Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde, bele-

diye içinde birkaç arkadaşımız ‘Geleceğin başbakanına fon oluşturu-
yoruz’ diye bağış toplandıklarını bizzat kulaklarımla duydum. Gönüllü 
müdür, zorunlu mudur bilmiyorum. Bunu söylerken isimler de var ak-
lımda. Ama nasıl uyguladılar ve nelerden fon oluşturdular bilemiyo-
rum.”[13]

***

[13] http://t24.com.tr/haber/erdoganin-eski-yol-arkadasi-basbakan-olmasi-icin-fon-top-
landi-hapse-girmesi-duzmeceydi-arinc-ve-gul-ettiklerini-buluyor,349408.
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AKP’giller bir ABD projesidir
Saygıdeğer arkadaşlar;
Açıkça görüldüğü gibi, Büyük Patron’u da dahil olmak üzere 

AKP’giller, tümüyle bir ABD, AB ve İsrail projesidir. İktidara geldik-
leri ilk günden bu yana da hep onlara çalışmaktadırlar. Onlarla yapmış 
oldukları ihanet mutabakatına sadakatle bağlılıklarını sürdürüyorlar. 

İşte bu sebepten, ülkemiz Suriyeleşmeye başlamıştır. Dost ve kar-
deş Irak, Libya, Suriye ise ölüm tarlalarına döndürülmüştür, ABD, AB 
Emperyalist Çakalları ve Siyonist İsrail tarafından. 

Tayyip ve AKP’giller de bu İslam düşmanı emperyalist Haçlı saldı-
rılarının hep yerel güçleri arasında yer almışlardır, onlarla suç ortaklığı 
etmişlerdir. Dolayısıyla da, 10 milyon civarındaki masum Müslüman 
Halkın kanlarına bulanmıştır bunların elleri de. 

İşte geçmişteki en yakın arkadaşlarından biri anlatıyor bunu. Birebir 
yaşayarak, tanık olduklarını anlatıyor.

Kaldı ki, aynı ihanet gerçeğini daha önce de Merkez Parti Başkanı 
Abdurrahim Karslı anlatmıştı, tüm ayrıntılarıyla. Aktarmıştık defa-
larca o anlatımı. 

Geçmiş Bakanlardan Namık Kemal Zeybek anlatmıştı. 
Şu anki Milletvekili Barış Yarkadaş anlatmıştı. 
Ve tüm bunlara ilaveten, şu an Tayyip yandaşlığı yapan 

Abdurrahman Dilipak anlatmıştı. 
Ayrıca kitaplar da yazıldı bu konuda. Soner Yalçın yazdı, “Kayıp 

Sicil-Erdoğan’ın Çalınan Dosyası” adıyla. 
Daha sonra Tayyip’in danışmanlarından olan Nasuhi Güngör yaz-

dı, “Yenilikçi Hareket” adıyla. 
Merdan Yanardağ yazdı, “Bir ABD Projesi Olarak AKP” adıyla. 
Demek ki, yukarıda Ekrem Şama’nın anlattıkları birebir gerçeğin 

ortaya konmasıdır. 
Ekrem Şama, tabiî şu anki konumundan kaynaklı olarak, Necmettin 

Erbakan’ı ve onun partilerini savunma pozisyonunda kalıyor. 
Oysa, bunca ABD işbirlikçisini, İngiltere ve Siyonist İsrail işbir-

likçisini devşirip, örgütleyip, kurduğu partilere doldurup, Belediye 
Başkanlıklarına, Meclislere taşıyan Erbakan’dır.

Ha, bunlar, işbirlikçilikte ve ihanette boynuzun kulağı geçmesi gibi 
Erbakan’ı fersah fersah geçmişlerdir. Bunların şu an gelmiş olduğu 
durumu Erbakan da onaylamazdı, kuşkusuz. Yani, ülkemizi Yeni Sevr 
Cehenneminin kenarına getirişlerini olumlu bulmazdı. 

Fakat, daha 2010’daki Anayasa Referandumu’nda bile, 
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Tayyipgiller’le beraber Erbakan ve Saadet Partisi de “Evet” oyu kul-
landı.

Çünkü, ikisinin de stratejik hedefi Ortaçağcı Din Devletidir. 
Her ikisi de Mustafa Kemal, Kuvayimilliye ve Laik Cumhuriyet 

düşmanıdır.
Her ikisi de Mustafa Kemal gelenekli Ordu düşmanıdır. 
Her ikisi de eğitimin Medrese eğitimine dönüştürülmesini amaçlar. 
İşte bütün bu ortaklıklar, bunların on yıllarca bir arada Laik 

Cumhuriyet’e karşı mücadele arkadaşlığı etmelerini sağlamıştır. 
Fakat, ihanet potansiyeli çok derin olan AKP’giller ekibini, başta 

CIA Şefi, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz gö-
rüp keşfetmiş ve bunları devşirip örgütlemiştir.

Bunları değişik zamanlarda ABD’ye götürüp orada emperyalist söz-
cülerle tanıştırmış, hatta Tayyip’i Beyaz Saray’a kadar taşımıştır.

Sonrasındaysa, CIA, Pentagon ve Washington, bunların önündeki 
engelleri bir bir ortadan kaldırmıştır, yollarını açmıştır. İktidara taşı-
mıştır ve 15 yıldan bu yana da orada tutmaktadır. Bunlar da, yukarıda 
da belirttiğimiz gibi, “hizmette sınır yoktur” anlayışıyla ve büyük bir 
sadakatle görev yapmaktadırlar.

Ne yazık ki, ülkemizin BOP çerçevesinde, başka türlü ifade edersek, 
Yeni Sevr Haritası çerçevesinde parçalanmasına da yol açacaklardır. 
Gidiş ne yazık ki öyle görünüyor...

Dikkat edersek; ülkemiz günbegün daha da karanlıklara gömülüyor, 
daha da felaketli günlere taşınıyor. Gün günden kara geliyor...

Önce de söylediğimiz gibi, büyük felaketler ve büyük acılar bekli-
yor bizi; milletimizi, halklarımızı...

Bu ihanet bataklığından kurtulmak için ikinci bir Antiemperyalist 
Ulusal Kurtuluş Savaşı vermek mecburiyetinde kalacağız. Bunun başka 
yolu yok.

Hani, Usta’mız da demişti ya, on yıllar öncesinden bugünleri görüp, 
okuyup, değerlendirerek:

“İnsanlığın önünde iki rahmetten biri var: ya bilesiye, tüm bilinçli, 
kıyasıya, öldüresiye ve ölesiye Milli Kurtuluş Savaşı göze alınır yahut 
sürünesiye, sömürülesiye, çürüyesiye, geberesiye, kullaşılır, köleleşilir. 
Ya Kurtuluş Savaşı ya da en soysuzca köleleşmenin mezar taşı.”[14]

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Haziran 2017

[14] Hikmet Kıvılcımlı, Türk Solu: Sayı 67- 25 Şubat 1968.
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CIA-Pentagon İslamcılarının tecrübeli, kıdemli akıldanesi Ahmet 
Taşgetiren, uyarıyor Tayyipgiller’i:

Pensilvanyalı İmam’ın örgütüne “terör örgütü” demeyin! Eğer 
derseniz, sonunda onlara verdiğiniz destekten dolayı siz de sıkıntıya 
girersiniz, diye...

Tabiî biliyor, sınangılı Ortaçağcı, laiklik ve Mustafa Kemal düşmanı, 
Muaviye-Yezid Dincisi; Tayyipgiller’le Feto’nun tarikatının 2002’den 
itibaren tam 10 yıl el ele, omuz omuza vererek Laik Cumhuriyet’i yerle 
bir ettiklerini.

Yani diyor ki onlara; 11 yıl müddetince yediğiniz içtiğiniz ayrı git-
medi, “Cemaat”le. Şimdi onlara “terör örgütü” dediniz miydi, siz de 
terör örgütünün yardım ve yatakçısı ve destekçisi durumuna düşersiniz. 
Size de birileri “terör örgütü” der sonra.

İyisi mi bu işi ılımlı bir şekilde, çok dallandırıp budaklandırmadan, 
çok can yakmadan halledelim. Zaten Tırhallı bir hallıyız. 10 yıllar boyu 
hep aynı yolun yolcusu değil miydik? Amacımız da, hedefimiz de, düş-
manlarımız da aynı değil miydi? Tamam, şimdi kavgalıyız. Ama kavga-
yı da fazla boyutlandırmadan, derine indirmeden, sükunetle bitirelim...

Görelim isterseniz, ne dediğini, ya da bunu nasıl söylediğini. Tabiî 
bizim bu özetlediğimiz şekilde açık, net konuşmuyor. Konuşamazlığı 
da var, haliyle. Lafı hep dolandırıp duruyor. Açıktan da söyleyemiyor. 
Fakat, söylediklerini yorumladık mı, yukarıda bizim anlattığımızı de-
miş olduğunu görürüz. Evet, yazısı şöyle:

***
Hukukçu diyor ki:
- Herhangi bir örgütün “Terör örgütü” olarak tanımlanması için 

yargı kararı gerekir. Şu ana kadar FETÖ ile ilgili Yargıtay tarafından 
onaylanmış bir yargı kararı yok. Yargıtay’da bekleyen dosyalar var, on-
lar görüşülse, terör örgütü hükmü onaylansa alt yargı organları da ona 
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göre karar verir.
- 2008 yılında Dava Daireleri Genel Kurulunda 72 hakimin onayıy-

la verilmiş bir karar var, o da Gülen hareketinin bir terör örgütü olma-
dığı yönünde.

Hukukçu diyor ki:
- FETÖ için terör örgütü kararı verdiğinizde de bazı sorunlar ortaya 

çıkıyor. Çünkü suç da ona göre oluşuyor. O kararın verilmesinden ön-
ceki eylemleri o suç kapsamı içine sokmak, hukuk açısından tartışmalı. 
Çünkü o ilişkileri teröre destek çerçevesine oturttuğunuzda, önceki ta-
rihlerde devletin farklı kademelerinin örgüte farklı tarihlerde sağladığı 
imkanlar da aynı akıbeti paylaşmakla yüz yüze gelebiliyor.

Hukukçu diyor ki:
- Buna benzer bir problem de şu: FETÖ ile mücadele başladığı gün-

den beri yapıldığı gibi, 17/25 Aralık’ı bir milat olarak aldığınızda ve 
ondan sonraki iltisakları teröre destek faaliyeti olarak nitelediğinizde, 
17/25 Aralık’tan sonra da devlet gözetiminde faaliyetine meşru olarak 
devam eden bazı kuruluşlarla ilişkinin terör kapsamına sokulması ken-
di içinde çelişki taşıyor. Mesela Bank Asya 17/25 Aralık’tan sonra da 
devam etmiş, TUSKON aynı şekilde, Aktif Eğitim – Sen aynı şekilde 
faaliyetine devam etmiş. Üstelik bu sendikaya üyelik için gerekli aidatı 
üye adına devlet ödemiş. Devlet nezdinde“meşru” görülen bir kuruluş-
la ilişkiyi terör örgütü ile ilişki olarak sunmak makul olur mu?

Hukukçu diyor ki:
- Mahkemeler önlerine gelen dosyalar için karar veriyor. Diyelim 

medyada ”FETÖ’cü” diye yargılanıp infaz edilmiş bir kişi için tahliye 
ya da beraat, buna karşılık yine medyada “FETÖ ile asla ilişkisi olma-
dığı”na dair kanaat oluşan birisi için tutuklama kararı çıkıyor. Oklar 
derhal mahkeme başkanına, savcıya, heyete yöneliyor. Bakıyoruz 
Mahkeme Başkanı görevden alınıyor. Bu tarz uygulamalar, HSK’yı tar-
tışılır hale getiriyor, bir. Mahkeme heyetlerinde yargısız infaza maruz 
kalma tedirginliği oluşturuyor, iki. Onun da sonucu, “Geciken adalet” 
olgusunu gündeme taşımak oluyor. Yani uzun tutukluluklar, tutuklan-
manın fiili ceza haline gelişi, hukuktan beklentinin zaafa uğraması gibi 
her biri derin adalet sorunu olan işler.

Son “Arınç’ın damadı” olayında tahliye için kullanılan -hukuk 
açısından son derece tabiî- gerekçelerin, neden başka sanıklar için kul-
lanılmadığının “hukuki” bir cevabı yok. Bu durumda binlerce insan 
adeta otomatik kararlarla tutuklu kalmaya devam ederken, tanınmış in-
sanlara yakın bazı kişilerin “sağlık” ya da “Kaçmayacak” gerekçeleri 
kullanılarak serbest bırakılması adalete güveni sarsıyor.

Hukukçu diyor ki:
- Görevden alma ve açığa almalarda, beraat-i zimmet asıldır, ya da 
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şüpheden sanık yararlanır gibi evrensel kurallar işlevsiz kalıyor. Pek 
çok insan, hangi suçu sebebiyle açığa alındığını da, görevden alındığını 
da bilmiyor. Son AİHM kararı da, içerde hukuki süreç bitmediği gerek-
çesi ile topu “OHAL Komisyonu”na atınca, OHAL komisyonunun ne 
zaman faaliyete geçeceği ve yüz bini aşmış başvuruları nasıl sonuçlan-
dıracağı da gözükmeyince, ülkeyi yönetenlere ne kadarı ulaşıyor bilmi-
yorum ama ulaşılabilen alanlara dramatik mağduriyet vakıaları akıyor.

Hukukçu diyor ki:
Mağduriyet ne kadar genişlerse, gerçek teröristleri yargılamak o ka-

dar zorlaşır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın  “Mağduriyet edebiyatı” diye 
bir olguya dikkat çekmesi anlamsız değil. Problem, “Edebiyat” deni-
len hadisenin toplum nezdinde bir gerçekliği ifade ediyor gözükmesidir. 
Emin olun, çok çok insana dokunuyor bu iş.

Hukukçu diyor ki:
Sonunda çözmek zorunda kalacağımız bir sosyal depresyonun to-

humları ekiliyor şu anda. Devlet aklı oturup, Hukuku eksen alarak yeni 
bir değerlendirme yapmalı.

Kim hukukçu? Hukukçunun kimliğine değil, söylediklerinin makul 
olup olmadığına bakalım daha iyi.[15]

***
Bu Taşgetiren Hafız’ı tâ, Komünizm, Laik Cumhuriyet ve Mustafa 

Kemal düşmanlığını bayrak edinmiş, vatan millet ve halk düşmanı 
“Yeniden Milli Mücadele” derneklerinden yetişip gelmedir. Feto’nun 
Zaman’ında, Aksiyon’unda yazmıştır yıllar boyu. Her türden Ortaçağcı 
TV’lerde, derneklerde çalışmış, görünmüş, konuşmuş, programlar yap-
mış; yani özetçe, hayatını CIA-Pentagon Dinciliğine adamış bir şahıs-
tır. Şimdi de Tayyipgiller’in Star’ında köşe yazarlığı etmektedir.

Ne hukuk, ne adalet, ne vicdan bıraktınız
Başlığı neymiş, Ortaçağcının yazısının?

“Hukukçu Diyor ki...”
Ne hukukçusu be!
Hukuk mu bıraktınız, adalet mi bıraktınız, vicdan mı bıraktınız 

memlekette?..
Anayasa mı bıraktınız, yasa mı bıraktınız, bağımsız yargı mı bı-

raktınız, kuvvetler ayrılığı mı bıraktınız, ordu mu bıraktınız, Laik 

[15] Ahmet Taşgetiren, Hukukçu Diyor ki... 14 Haziran 2017, http://www.star.com.tr/
yazar/hukukcu-diyor-ki-yazi-1227444/.
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Cumhuriyet mi bıraktınız, eğitim mi bıraktınız?..
Hepsini mahv u perişan ettiniz. Yakıp yıktınız. Çökerttiniz. 
En son yaptığınızı analım sadece. Anayasa Referandumu oyununda 

kaybettiniz. Bunu hepiniz adınız gibi biliyorsunuz. Ama, tüm yargı ku-
rumları gibi, YSK’yi de avucunuzun içine aldığınız için, açıkça milleti 
ahmak yerine koyarak, davar yerine koyarak, hukuk deyimiyle “Tam 
Kanunsuzluk” yaptırttınız ona. İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulunun 
mührü bulunmayan, iki buçuk milyon civarında olduğu söylenen sah-
te oyları meşru saydırttınız, yasayı hiçe sayarak. Eğer ülkede huku-
kun zerresi olsa, sadece bu kanunsuzluktan dolayı bile iptal edilir o 
Referandum. Kaldı ki, o Referandum süreci de baştan ayağa yaptığınız 
kanunsuzluklarla doludur. Tüm devlet imkânlarını ve Vali, Kaymakam 
gibi tarafsız kalması gereken devlet görevlilerini, hatta okul müdürle-
rine varıncaya kadar lehinize çalıştırttınız, kullandınız. Devletin bütün 
imkânlarını ve parasını kullandınız. Karşı tarafın söz hakkını olabildi-
ğine kısıtladınız. 

Bununla yetinmediniz, saldırılar düzenlettiniz yandaşlarınıza. 
Bununla da yetinmediniz; “Görevimi tarafsızlıkla yerine getireceği-
me büyük Türk Milleti ve Tarih önünde ant içerim.”, diyen Tayyip, 
Referandumun baş aktörü oldu. Öylesine kendinden geçti ki, “Hayır” 
diyenleri cehennemlik ilan etmekten bile kendini alamadı. 

Şu cümleyi kullandı aynen:
“Hayır derken bu dünyanızı da, öbür dünyanızı da karartmış 

olmayın.”

Yani, kendisini Allah’ın yerine koydu. “Hayır diyenler cehennem-
liktir”, deyip çıktı. Dedik ya; bunların Gerçek Müslümanlıkla ilgisi 
yoktur, diye.

Neydi, Tayyip’in sloganı?
“Bitaraf olan bertaraf olur.”
Bunu söyledi, değil mi meydanlarda, kürsülerde, ekranlarda...
Ondan sonra da kalktı, “görevimi tarafsızlıkla yerine getireceğim” 

diye yemin etti Mecliste.
Yani nereden baksanız, yalan dolan, hile, dümen, aldatmaca...

***
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Laik Cumhuriyet’i yıkmanın cezası
müebbet hapistir

Bak Ahmet Taşgetiren, gerçek hukukçu ne diyor?
Hepiniz Feto ile aynısınız. Hepiniz Ortaçağcısınız, Mustafa 

Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanısınız, Muaviye-Yezid ya da CIA-
Pentagon İslamı’nın devletini kurma amacındasınız. Elbirliğiyle Laik 
Cumhuriyet’i yıktınız. Anayasayı ve Anayasal Düzeni fiilen ortadan 
kaldırdınız. Sizin şu anki düzmece Anayasanız yok hükmündedir aslın-
da. Namuslu ve cesur Anayasa Hukukçusu Profesör Kemal Gözler de 
aynı şeyi der. 

Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaktan, Laik Cumhuriyet’i yık-
maktan dolayı, TCK’deki en ağır suçu işlemiş bulunmaktasınız. 
Ağırlaştırılmış müebbettir, bu suçun cezası. 

Eninde sonunda da, emri hukuktan ve vicdanından alan bağımsız 
mahkemeler huzuruna çıkarılacaksınız. Aklınızdan hiç çıkmasın bu sö-
zümüz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Haziran 2017



Ayrım
Sekiz
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Nuriye ve Semih Kardeşlere...
Yaşınız çok genç. 
Kalbiniz çok temiz. 
Ruhunuz çok içtenlikli. 
Ahlâkınız çok yüce. 
Talebiniz çok haklı...

***
Despotlar yıkılacak.
Sarayları çökecek.
Bu kan, bu sömürü, bu talan, bu zulüm bitecek.
İnsanlık gerçek insancıl bir dünyaya kavuşacak...
Size kötü bir şey olursa, ağlarım...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Haziran 2017 



Ayrım
Dokuz
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AKP’giller’in Kaçak Saraylı Tayyip’i ve de Yeni CHP’nin Soros-
daroğlu Kemal’i...

Demek sizin için de “Haksızlık karşısında susan dilsiz Şeytandır.”, 
öyle mi?

Âlâ...
O zaman haydi buradan yakın bakalım...

Evet, bizce de altın değerinde bir sözdür, bu özdeyiş. Kaçak Saray’ın 
Hafızı da, bildiğimiz gibi, sık sık kullanmayı pek sever, böyle gerçekçi 
sözleri. 

Birkaç gün önce, “Adalet Yürüyüşü” yapan, TR 705’çi, Bekaroğlu’cu, 
Ekmeleddin’ci, Selina Doğan’cı Yeni CHP’nin TESEV’ci, Sorosçu 
Kemal’i de tekrarladı bu özdeyişi. Muhalif bir iki gazete de hemen 
manşetine taşıdı. 

Sanırsınız ki, bu Amerikancı burjuva partilerinin halkı aldatma üsta-
dı şefleri, haksızlıklara karşı çıkarlar, meydan okurlar, karşı çıkmayan-
ları da böyle suçlama hakkına sahip olurlar...

Soralım Hafızlara:
Dünyada insan soyuna karşı, mazlum milletlere karşı, İslam 

Dünyasına karşı en büyük haksızlıkları, zulümleri, katliamları, sömürü 
ve vurgunları yapan, milyonlarca insanı, itlaf edilmesi gereken zararlı-
lar gibi zerrece acıma duymaksızın katleden kimdir?

Hangi devlettir, ya da hangi devletlerdir?
Namuslu, içtenlikli ve aklını özgürce kullanma cesaretine sahip her 

aydın, buna çok kesin bir biçimde aynen şu cevabı verir:
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Devletleri, Siyonist 

İsrail Devleti...
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Meclis’teki Dörtlü Çete
ABD Emperyalistlerine gık demez

 Peki, bu iki Hafızın ve Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin di-
ğer iki bileşeninin, bu insan soyunun başdüşmanı, emperyalist, siyonist 
haydut çakallara karşı bugüne dek gık dediğini duyan olmuş mudur?

Hayır...
Olduysa söylesin. Biz de bilelim, nerede, ne zaman söylemişler.
Bu, insanları Allah’la aldatma üstatları, bu dolapçılar, bu düzenci-

ler; bırakalım haksızlık karşısında susmayı, haksızlıkları, katliamları, 
akla gelebilecek insanlığa karşı her türlü canavarlıkları yapan bu haydut 
devletlerin işbirlikçisidirler, piyonudurlar, taşeronudurlar.

Bunlar, NATO’cudurlar, Avrupa Birlikçidirler ve emperyalistlerin 
her türden örgütlenmesinin içindedirler. 

Ne diyordu, Kaçak Saraylı Hafız bir zamanlar?
“Ben kahraman Amerikan askerlerinin sağ salim ülkelerine bir an 

evvel dönebilmeleri için Allah’ıma dua ediyorum.”
Bu dua öyle günlerde edildi ki, dua edilen o yarı sapık, yarı sarhoş 

Amerikan askerleri, Müslüman kadınların ırzlarına geçiyorlardı. Hem 
de on binlercesinin...

Camileri bombalıyorlardı. Helikopterle Pazar yerlerindeki sivil hal-
kı tarayarak kadın, çocuk, yaşlı demeden, kahkahalar eşliğinde öldürü-
yorlardı. 

Ve bu canavarlar, 1990’dan bu yana on milyon civarında masum 
Müslümanın Ortadoğu’da, Asya’da ve ülkemizde kanını dökmüşlerdir, 
canını almışlardır, ecelsiz.

Pakistan’ı, Afganistan’ı, Irak’ı, Libya’yı, Suriye’yi ve ülkemizi 
ölüm tarlalarına çevirmişlerdir, cehenneme çevirmişlerdir. İşte bu sü-
reçte, bu Amerikancı partiler, bu emperyalist haydutlara taşeronluk et-
miştir, piyonluk etmiştir, “yerel güç”lük etmiştir.

Yani, suç ortağıdır bunlar, emperyalist haydutların.
Bir de kalkıyorlar, hiç utanmadan, hiç yüzleri kızarmadan, haktan, 

hukuktan, adaletten söz ediyorlar.
Ayıp be! Ayıp! Utanın!
Hiç değilse susun, konuşmayın!
Ama ne gezer... Ayıbı, utanmayı da çoktan unutmuştur bunlar.
Ün, poz, makam, koltuk, iktidar ve küp doldurma karşılığında ruhla-

rını satmışlardır, emperyalist haydut devletlere.
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Bunların birisi dinci oynar, öbürüsü laikçi. Her ikisininki de büyük 
bir kandırmacadan başka hiçbir şey değildir.

Her türden haksızlığa, zulme, sömürü ve talana, işgal ve ilhaka, kat-
liama anında karşı çıkan ve onların karşısına yiğitçe dikilen, “eyyy za-
lim!”, diyerek meydan okuyan sadece biz varız bu memlekette. 

Mustafa Suphi ve Onbeşler’in, Kıvılcımlı’nın, Denizler’in, 
Mahirler’in gerçek mirasçısı, temsilcisi ve devamcısı olan biz Gerçek 
Devrimciler varız. Başka da hiç kimse yok. 

Er geç bu gerçeği, ulaşıp anlatacağız halkımıza. Uyandıracağız, ör-
gütleyeceğiz etrafımızda halkımızı. Bu kanın, bu zulümlerin, bu katli-
amların, bu yalanların, bu dümenlerin, bu ihanetlerin, bu hainliklerin 
hesabını da bir bir soracağız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Haziran 2017



Ayrım
On
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Bir an için unutalım Nuriye’yi, Semih’i
Şu annenin feryadına bir kulak verelim:
“İnanabiliyor musunuz, öpemedim çocuğumu. Sarılıp doya doya 

öpemedim. Sadece kemikten ibaret, erimişti. Kıyıp sarılamıyorsunuz 
bir şey olacak diye.”

Bu annenin yüreğindeki cehennem yangınının, tahammülsüz acının 
binde birini olsun, empati yapıp duyamıyorsanız eğer; sizin de yüreğiniz 
acımıyorsa, gözleriniz yaşla dolmuyorsa ve de hâlâ “Ben de insanım” 
diyebiliyorsanız, bir kez daha kahrolurum ben. Ve insanlığımdan utanı-
rım. Yani sizlerle aynı türden olduğumdan utanırım. 

Canlıların en yücesi, en şereflisi de, en alçağı,
en iğrenci de insan türü içinden çıkar

Çağrışım olur; Hz. Muhammed’in Kur’an’da geçen şu sözü gelir 
aklıma:

“Doğrusu şu ki insan, gerçekten çok zalim, çok nankördür.”[16]

Ve de benim pek çok kez tekrarladığım şu kanaatim gelir aklıma:
Canlıların en yücesi, en şereflisi de, en alçağı, en iğrenci de insan 

türü içinden çıkar.
Beni bugüne dek kahreden, mahveden, acılara boğan tablo hep şu 

olmuştur:
Bir annenin, evladının tabutuna sarılıp feryatlarla ağıtlar yakışı...
Böyle bir görüntüye hiç dayanamamışımdır. Nerede olursam olayım, 

kaç yaşında olursam olayım, acıyla dolmuştur yüreğim. Önlenemez bir 
biçimde süzülmüştür gözlerimden yaşlar.  

Ne diyelim?..
Keşke Nuriye ve Semih’in başına kötü bir şey gelmese...
Bu analar daha fazla acılara gark olmasa...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

29 Haziran 2017

[16] İbrahim Suresi, 34. Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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Yakın Tarihten bir yaprak:
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un 8 Temmuz 2015 Tarihin-

de yaptığı 2 Temmuz Sivas Katliamı Değerlendirmesi

Saygıdeğer arkadaşlarım,
Sözlerimize, namuslu şairimiz Şükrü Erbaş’ın şu dizeleriyle baş-

layalım:

MADIMAK 22 YILDIR YANIYOR
“Bir otel odasında gencecik çocuklar 
Çırpındıkça bir yudum soluk için 
Üzerine benzin döküp oynayanlar 
Onlar birgün öpmeye eğilince çocuklarını 
Dudaklarında duman ve yanık et kokusu 
Boğum boğum tıkamaz mı soluklarını?..
Sevgisiz bir Tanrının kinle büyüttüğü 
Ölüme tapınan o siyah adamlar 
Onlar birgün yağmurlardan sonra 
Güneş salkım salkım dallarda yanarken 
Rüzgârdan utanıp sudan korkmazlar mı?..”

Bundan 22 yıl önce 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 35 canımız yandı, 
canavarca katledildi. Aydınlarımız, sanatçılarımız, daha hayatlarının 
baharında olan gencecik fidanlarımız, insanlıktan çıkmış vahşi hayvan 
çığlıkları atan Ortaçağcı cellâtların ateşiyle yandı, yakıldı, küle döndü.

Bu canavarlık tam 8 saat sürdü. Yani tam bir iş günü boyunca sür-
dü. Ve devlet sadece seyretti bu cinayeti, kılını kıpırdatmadı. O dev-
letin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Süleyman Demirel’di, 
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Başbakanlık koltuğunda oturan Tansu Çiller’di, Başbakan Yardımcılığı 
koltuğunda oturan ve o günkü devletin tek iyi niyetli ama aynı oranda 
da inisiyatifsiz, zavallı bir ibişten başka bir şey olmayan kişisi Erdal 
İnönü’ydü. Genelkurmay da bölgedeki yerel askeri yetkililer de par-
maklarını oynatamadılar, seyirci olmanın dışında hiçbir tepki göstere-
mediler.

Oysa bu Ortaçağcı caniler güruhunu oradan uzaklaştırmak için bir 
manga asker yeterdi, ya da namuslu bir polis şefinin yönetimindeki bir 
karakol kadrosunu oluşturan polis yeterdi. Havaya birkaç el ateş etse-
lerdi bu güruh birbirlerini çiğneyerek bir iki dakika içinde dağılıp, o 
alanı boşaltıp, kaçıp gideceklerdi. Ama bunu yapmaya kimsenin eli var-
madı, kimsenin cesareti yetmedi.

Ordumuzdaki ruh çürümesinin kahredici sonuçları
Demirel’ler, Tansu Çiller’ler ve onların geri planında duran Amerika, 

Kontrgerilla elbette bu canavarlığın yapılmasını istiyordu, başarılması-
nı istiyordu ve bu işin planlayıcısı konumundaydı. Genelkurmaydaki 
zavallılar sürüsü bol yıldızlı generaller de NATO tarafından içi boşal-
tılmış, ruhları, cesaretleri alınmış birer zavallı insan konumuna düşü-
rülmüşlerdi. Onlar da bir tavır koyamadılar. Hâlbuki Genelkurmayın 
inisiyatifli bir iki generali tavır koysaydı ya da yerel askeri yetkililerden 
bir subay ya da bir başçavuş tavır koysaydı bu cinayet işlenmezdi. Ama 
öyle görünüyor ki NATO onlarda da cesaret ve inisiyatif bırakmamış.

Nitekim ordumuzdaki bu vahim ruh çürümesini “Ergenekon 
Davası” adlı CIA operasyonunda da apaçık gördük. Orada da CIA ta-
rafından planlanıp yerel taşeronlara verilen ve onlar eliyle uygulatılan 
“Ergenekon Davası” denen operasyon, Genelkurmayın ve komuta ke-
siminin tam bir teslimiyetiyle bugünkü tahribatına ulaşabildi, vahim 
sonucunu yaratabildi.

Bu operasyonun ilk adımında yani Hurşit Tolon ve Şener Eruygur 
Paşalar tutuklandığında Kandıra Cezaevi’ne gittik. Orada dedik ki: “Bu 
hukuki bir dava değil, hukuki savunmalar yapmakla tam da Amerika’nın 
istediği tuzağa düşmüş oluruz. Bu bir CIA operasyonu. Amacı; Türk 
Ordusu’nun laik, Mustafa Kemal gelenekli, yurtsever insanlarını, kad-
rolarını ve Türkiye’nin aydınlarını tasfiye etmek, pasifize etmek, terö-
rize etmek ve Yeni Sevr’e giden yolun önündeki engelleri kaldırmaktır. 
O bakımdan, bunun karşısına açıkça meydan okuyarak çıkmak duru-
mundayız. Biz, Türk Ordusu’nun Mustafa Kemal gelenekli, yurtsever, 
laik askerleriyiz. Siz ise bu milletin ve bu vatanın CIA’nın emrindeki 
düşmanlarısınız. Size teslim olmayacağız. Burada yargılanması gere-



95

ken sizlersiniz vatana ve halka ihanetten dolayı diyeceksiniz”, dedik. 
“Fethullah’ın yargıçlarına, Tayyipgiller’in adli, idari yetkililerine böyle 
meydan okuyacaksınız. Bu operasyon ancak böyle bertaraf edilebilir, 
püskürtülebilir”, dedik.

Ama kabul ettiremedik. Yapmaya yürekleri yetmedi. Nitekim sonra-
dan Hurşit Tolon Paşa’nın Tayyipgiller’e teslimiyetiyle de bu cesarete 
sahip olmadığı meydana çıktı. Bu paşaların en cesur görünenlerinden 
Çetin Doğan cezaevinde bizimle, yoldaşlarımızla çok samimi bir şekil-
de sohbetler etti, görüştü. Ama dışarıya çıktığı aralıklarda bizimle gö-
rüşmeye cesaret edemedi, bizden kaçındı. Bu gözü kara komünistlerle 
bir arada görünürsem başımdaki bela daha da büyür ve kalıcılaşır, iyisi 
mi bunlardan uzak durayım. Belki böylece kendimi affettirebilirim, an-
layışına düştü, savruldu. O yüzden ciğeri beş para etmez yerli taşeronlar 
Türk Ordusu’nun, Türk aydınlarının, üniversitelerin, yazarların başına 
bu belayı sardılar, onları Silivri zindanlarında yıllarca yatırdılar.

2 Temmuz Sivas Katliamı’nın arkasındaki güçler
Neyse. Bu, işin bir başka yönü, yoldaşlar. Şimdi gelelim 2 

Temmuz’da Sivas’ta canlarımızı katledenlerin geri planındaki güçlerin 
kimler olduğuna.

Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, ülkemizdeki ve bölge-
mizdeki bütün vurgunların, bütün katliamların, bütün ihanetlerin so-
rumlusu, birinci planda gelen suçlusu ABD Emperyalistleridir, AB 
Emperyalistleridir ve onların yerli, hain, işbirlikçileridir. Bu katliam-
da da onlar birinci planda suçludurlar. Katliamın baş yerli taşeronu 
Tayyipgiller’dir. Onun yetiştiricisi Molla Necmettin’in Refah Partisi, 
Fazilet Partisi, Saadet Partisi’dir, yoldaşlar. Nitekim katliamda rol 
oynayan dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu ve 
onun ekibi, bu partinin yani Molla Necmettin’in partisinin insanlarıdır.

Bu alçak cani, katliam sürerken bir yükseğe çıkıp kalabalığa seslen-
miş ve onlara “Gazanız mübarek olsun”, demiştir. 

Ve bu cellatların bir kısmı, onların avukatları, Molla Necmettin’in 
ve Tayyipgiller’in partilerinde bakanlık yapmıştır, milletvekilliği yap-
mıştır.

Ve zaman aşımına uğratılarak bu insanlıktan çıkarılmış canavarlar 
sürüsü tahliye edildiğinde ne demişti Tayyip Erdoğan?

“Milletimize hayırlı olsun bu sonuç. İçeride yatan o insanların 
da dışarıda aileleri vardı, yakınları vardı onlara kavuştular.”

Böylece cellâtlardan yana olduğunu apaçık şekilde itiraf etmişti.
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Yine katliam anının Başbakanı Tansu Çiller katliam akşamı ne de-
mişti ilk açıklamasında?

“Dışarıda bulunan insanlarımıza (yani cellâtlara – Nurullah An-
kut) herhangi bir zarar gelmemiştir.”

Düşünebiliyor musunuz, içeride 35 can yanmış, umurunda değil 
kadının. Dışarıdaki canilere bir zarar vermedik, diyor. Yani koltuk ve 
makam peşinde. Yani Amerika’dan, CIA’dan aldığı emrin başarıyla uy-
gulanışının memnuniyeti, sevinci içinde.

İşte bunlar böyledir, yoldaşlar. Hep diyoruz ya bunlarda insanlıktan, 
vicdandan, namustan, ahlâktan eser bulamazsınız, diye. İşte bir kanıtı 
daha. Bunlar sureti insan… Ruh bakımdan insanlıkla ilgileri kalmamış 
bunların.

Şu anda CHP’de oynayan fırıldak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aşa-
ğılık bir dümenle CHP Genel Başkan Yardımcılığına getirdiği, kaşar 
Ortaçağcı Mehmet Bekaroğlu da bu katliamın asli sorumlularındandır. 
Çünkü o da aynı yolun yolcusudur, Molla Necmettin’in partisinde yıl-
larca parlamenterlik yapmıştır, diğer cellatlarla yan yana...

Ülkemizin “Yeşil Kuşak Projesi” ile
Ortaçağ karanlığına sürüklenişi

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında ABD Emperyalistleri, 
emperyalizmin dünya jandarmalığını İngiltere’den devraldılar. O savaş 
sonrasında sosyalizm Doğu Avrupa’ya yayılmıştı ve büyük bir gelişim 
içindeydi. İşte ABD Emperyalistleri ve CIA, buna karşı önlem almakta 
gecikmedi. Yoksa sosyalizm hızla Güney’e, İslam ülkelerine yayılabi-
lirdi. Bunu durdurmak için hemen “Yeşil Kuşak Projesi” adını ver-
diği hainane, alçakça bir proje hazırladı ve bunun bölgede uygulanı-
şını denetlemek, yönetmek üzere Graham Fuller adlı bir CIA şefini 
Ankara’ya, Ortadoğu İstasyon Şefi olarak atadı. Yıllarca burada görev 
yaptı bu hain, bu canavar, bu alçak. Bir röportajını da yayımlamıştık bu 
alçak adamın. Projesiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt vermişti: “Ama 
siyasal İslam sosyalizmin yayılması karşısında çok önemli bir set 
oluşturuyordu”. Yani amaç buydu, yoldaşlar. Milyarlarca dolar, baş-
ta Suudiler gelmek üzere Körfez’in petrol zengini emirliklerinden, 
şeyhliklerinden, krallıklarından alındı ve tüm İslam ülkelerindeki ta-
rikatların ve Siyasal İslam’ın, Ortaçağcılığın geliştirilmesi için kendi 
oluşturdukları örgütlere aktarıldı. Mesela Türkiye’de “Komünizmle 
Mücadele Derneği” kurdular. “İlim Yayma Cemiyeti”ni kurdular. 
1950 sonrası, İmam Hatip Okulları pıtrak gibi çoğalarak Anadolu’nun 
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her yerine yayılmaya başladı hızla. Tarikatlar yine aynı oranda örümcek 
ağları gibi sarmaya başladı Türkiye’nin dört bir yanını ve giderek İmam 
Hatip Okullarının sayısı 600’e ulaştı. Her yıl ortalama 60 bin civarında 
mezun verir oldu bu okullar. Tarikatlar her yıl ortalama 10 bin civarında 
Kur’an kursları aracılığıyla, eliyle mezun verir oldular. Çünkü Kur’an 
kurslarının tamamı belli tarikatların yönetimindedir, onların elinde-
dir. Böylece Muaviye, Yezid İslamı modern deyişiyle CIA, Pentagon 
İslamı’yla doktrine edilmiş yüz binlerce insan, genç yetiştirilip topluma 
salındı ve o insanlar toplumun bürokratik kademelerinde görev, mevki 
sahibi oldular ve kademe kademe bu Ortaçağa doğru savruluş ilerledi, 
gelişti, güçlendi. Menderes’ler, Demirel’ler, Özal’lar, Ecevit’ler tüm bu 
Ortaçağcı gidişin sorumluları ve suç ortaklarıdır. Yani Tayyipgiller’in 
yetiştiği tarlayı gübreleyen, sulayan, aktaran, bakımını yapan bu adını 
andığımız Amerikan işbirlikçisi, hain, koltuk, makam düşkünü insan 
sefaletleridir. İşte o tarlada yetişti Tayyipgiller ve boynuzun kulağı geç-
mesi gibi geride bıraktıklarının tümünü geçtiler ve Türkiye bugünkü 
Ortaçağın karanlıklarına getirildi, düşürüldü, yuvarlandı.

İşte Sivas Katliamı’nı gerçekleştiren caniler de bu projenin yetiştir-
diği kişilerdir. Bu projenin insanlıktan çıkardığı, canavarlaştırdığı insan 
suretindeki yaratıklardır. İnsan vicdanı taşıyan, insan şefkatinin zerresi-
ni taşıyan bir insan, bırakalım bir insanı ateşte yakmayı, bir böceği bile 
ateşin içine atamaz. Onun bile yanmasına vicdanı, yüreği elvermez. İşte 
Sivas’ın canileri böylesine insanlıktan çıkmış, canavarlaştırılmış yara-
tıklardır ve onları o hale getiren hep ABD Emperyalistleriydi, CIA’ydı, 
Washington’du, Pentagon’du, yoldaşlar.

CIA, Sosyal Demokrat Zülfikar Ali Butto’yu da 
katletmişti

Afganistan ve Pakistan, 1970’li yıllarda ileriye açık bir şekilde ge-
lişimini sürdüren ülkelerdi. Pakistan’da sosyal demokrat Zülfikar Ali 
Butto iktidardaydı, onun hükümeti iktidardaydı. Ve katledilişinden kısa 
süre önce Abdi İpekçi’ye verdiği bir röportajda aynen şöyle söylüyordu 
Zülfikar Ali Butto:

“Tabiî biz Müslüman bir ülkeyiz ben de halkımın inançlarını 
benimsiyorum ama ekonomide tümüyle Marksizmin tahlillerine, 
tespitlerine katılıyorum.”

Yani böylesine iyi niyetli, iyi kalpli ve aydın bir kişiydi Zülfikar Ali 
Butto. CIA hemen yok etmek için planlar hazırladı ve Ziya Ül Hak adlı 
satılmış bir general aracılığıyla bir faşist darbe yaptırdı Pakistan’da. 
Zülfikar Ali Butto’yu tutuklattı ve göstermelik sahte bir mahkemede 
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güya yargılattı ve idam etti.
Sene 1979. Afganistan Ordusu’ndaki Mustafa Kemal gelenekli ay-

dın, ilerici, yurtsever subaylar Sosyalist Afganistan Halk Partisi’yle el 
ele vererek, omuz omuza vererek sosyalist bir devrim gerçekleştirdiler. 
Ve sosyalizmi uygulamaya, örgütlemeye, sosyalist üretimi baştan aşa-
ğıya örgütleyip düzenlemeye giriştiler.

Yine CIA hemen harekete geçti. Pakistan’da on binlerce medrese 
açtı ve tüm İslam ülkelerinde “Yeşil Kuşak” çerçevesinde yetiştirmiş 
olduğu gericileri, Ortaçağcıları Pakistan’a çağırıp bu medreselere dol-
durdu. Orada CIA İslamı’yla doktrine etti, askeri eğitimden geçirdi, si-
lahlandırdı ve Afganistan’daki sosyalist iktidarın üzerine sürdü. O yıl-
larda Charlie Wilson aldı Teksaslı bir kongre üyesi vardır. Amerikan 
Deniz Harp Okulunda yetişmiş, CIA’da merkezi bir konuma yüksel-
miş bir alçaktır bu kişi. ABD Kongresinden Afganistan’da yürütülecek 
bir operasyonun kararını çıkardı. Kongreyi buna ikna ederek böyle bir 
operasyonun Kongreden geçmesini sağladı. Tabiî bunun da akıl hocası 
CIA’nın 1950 sonrasının en önde gelen birkaç büyük teorisyeninden 
Zbigniew Brzezinski idi. İkisi el ele vererek bu operasyonu oluşturdu-
lar, projelendirdiler ve kongreden geçirip uygulamaya soktular.

Hollywood, “Charlie Wilson’ın Savaşı” adlı bir de filmini çevirdi 
bu operasyonun. Operasyona “Syclone Operasyonu” adını verdiler. 
Filmde Hollwood’un en önde gelen aktris ve aktörleri rol aldı: Tom 
Hanks, Julia Roberts, Phillip Seymour Hoffman.

Julia Roberts, Hollwood’un en çok kazanan kadın aktristiydi bir 
dönem ve film başına aldığı ücret 12 milyon dolar idi. Hep deriz ya; 
Hollwood’u da CIA yönetir, diye. İlgilenen arkadaşlar izleyebilirler 
“Charlie Wilson’s War” adıyla çevrilmiş olan bu filmi. Brzezinski, 
işte burada da görüldüğü gibi, Usame Bin Laden’le yan yanalar ve mo-
dern bir makineli tüfeğin kullanışını çalışıyorlar, yoldaşlar. Bu Usame 
Bin Laden, bu da Brzezinski. (N. Ankut burada fotoğraf göstermekte-
dir.) İnternet sitelerinde ikisinin pek çok yan yana çekilmiş görüntüsünü 
bulabilir arkadaşlar.

Ne diyor Brzezinski bugün?
“Yine yaparım.”

Charlie Wilson adlı kongre üyesi, Teksaslı kongre üyesi, burada 
Afgan kılığında ve Afgan Ortaçağcılarla yan yana, sevinç içinde gör-
düğümüz gibi projesinin başarıyla uygulanmasından dolayı. CIA bu 
projeye, internette rastladığımız bazı İngilizce metinlerden edindiğimiz 
bilgiye göre, 3 ile 20 milyar dolar arasında para harcamış, yoldaşlar. Bu 
proje, CIA’nın tarihindeki en büyük birkaç projeden biriymiş. 
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CIA, Afganistan’daki devrimci iktidara karşı 
Ortaçağcıları silahlandırdı

Sosyalist Kamp 1991’de çöktü ne yazık ki. Muhammet Necibullah 
yönetimindeki, liderliğindeki bu yiğit devrimci liderliğindeki sosyalist 
iktidar, 2 seneye yakın daha tek başına dayandı Ortaçağcılara karşı. 
Oysa dışarıdan tek kuruş maddi yardım ve bir tek mermi alamıyordu. 
Tamamen kuşatılmış durumdaydı. Ortaçağcılarsa dünyanın en gelişkin 
askeri silahlarıyla donatılmışlardı ve her türlü maddi yardım oluk oluk 
akıyordu kendilerine ve operasyonu tamamen Pentagon’un, CIA’nın 
askeri yetkilileri yönetiyordu, arkadaşlar. Bu operasyonda CIA, 40 yıl-
lık NATO müttefiki Türkiye’ye vermediği Stinger füzelerini bu Afganlı 
gericilere verdi. Ve onlar, Afganistan’ın hava gücünü bu füzelerle tama-
men etkisiz hale getirdi. Yani böylesine modern silahlarla donattı CIA 
gericileri. İlgili arkadaşlar arama motoruna “Afgan mücahidi” yazıp 
aratırlarsa bu konuda pek çok bilgiye ulaşırlar.

2 yıl sonra, ne yazık ki, Afganistan’daki sosyalist iktidar yıkıldı. Ve 
bütün uyarılara rağmen yiğit Muhammet Necibullah ülkesini terk etme-
di. O terk etmeyince yiğit kardeşi de; “Ben de kalacağım, abimi yalnız 
bırakmayacağım.”, dedi. O da terk etmedi ve yiğitçe Ortaçağcı geri-
ciler elinde can verdiler. Ve ölüme giderken bile devrimci inançlarını 
ve sloganlarını haykırdılar. Böylesine yiğit, namuslu insanlardı Afgan 
devriminin bu öncüleri, liderleri.

İşte Ortaçağcılara beşiklik eden ya da fidelik eden Pakistan’ı, 
Afganistan’ı böyle gericileştirdi Amerika, CIA ve Afgan Devrimi yenil-
giye uğradıktan sonra bu Ortaçağcıları başka yerlerde kullandı. Mesela 
Cezayir’de kullandı antiemperyalist hükümete karşı “Silahlı İslami 
Grup” adı altında. Gencecik lise öğrencisi kızları bile başları açık diye 
koyun gibi yere yatırıp boğazlarını keserek katletti bu caniler örgütü.

Yugoslavya’da kullandı aynı gericileri. Çeçenistan’da kullandı. 
Sonra Irak’ta, Libya’da kullandı ve Suriye’de kullandı, yoldaşlar.

Bunların tamamı silahlı eğitimden geçmiş, insanlıktan çıkarılmış, 
canavarlaştırılmış, Ortaçağcı güruh. “Özgür Suriye Ordusu” adı al-
tında Arap ülkelerinin en laiki, en demokratı ve gelir adaletsizliğinin 
yani zengin ve fakir sınıflar arasındaki farkın en az olduğu ülke olan 
Suriye’de kullanmaya başladı ve laik Beşşar Esad yönetimini devir-
mek istedi. Amaç “BOP”un hayata geçirilmesiydi. Yani Suriye’nin de 
Alevi bölgesi, Sünni bölgesi ve Kürt bölgesi olarak 3 parçaya bölünme-
siydi amaç. Nitekim bugün onu gerçekleştirmiş durumda ne yazık ki. 
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Amerikancı Kürt Hareketi’nin
Ortaçağcılarla işbirliği 

IŞİD, El Kaide’nin bir parçası, onun bünyesinde oluşmuş bir hare-
ket ve 2006’da ortaya çıktı. 2006’ya kadar El Kaide içindeydi, arkadaş-
lar. 2 sene öncesine kadar Suriye’de elbirliğiyle yani aralarında hiçbir 
problem olmaksızın Beşşar Esad yönetimine karşı savaştılar “Özgür 
Suriye Ordusu” adı altında o oluşum içerisinde. Amerikancı Kürt ha-
reketi de yani PKK ve onun bir kolu olan PYD, YPG de bu oluşum 
içinde yer aldı.

Nitekim 2012’de, hem Suriye’deki Ortaçağcılar, IŞİD de içlerin-
de olmak kaydıyla, yekvücut iken hem de Türkiye’deki tüm gericiler 
Hizbullah’tan, Fethullah’ına kadar bu hareketi desteklerken, PKK de 
açıkça bu hareketin yanındaydı.

Ona bir tek kanıt: 17 Mart 2002’de bir eylem gerçekleştiriyorlar 
Diyarbakır’da. “Suriye Halkına destek eylemi”, eylemlerinin adı da. 
Haksöz Haber adlı bir sitede çıkmış bu haber. İki paragraf okuyalım:

“Diyarbakır’da Baas vahşeti protesto edildi. Ofis Büyükşehir 
Konukevi önünde bir araya gelen Müslümanlar Eset (dikkat edelim 
Tayyip’in ağzıyla konuşuyorlar. – N. Ankut) diktatörlüğünün gerçek-
leştirdiği vahşeti açtıkları pankartlar, taşıdıkları dövizler, attıkları 
sloganlar, okudukları basın açıklaması ve yaptıkları duayla protes-
to ettiler.

“Dün Hama bugün Humus
“Özgür-Der, Mustazaf-Der, Ay-Der, Memur-Sen, Diyanet-Sen 

gibi kurumlardan oluşan “Diyarbakır, Suriye Halkıyla Dayanışma 
Platform”nun organize ettiği ve BDP’li vekil Aysel Tuğluk, Sur Be-
lediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Kürt aydınlarından İbrahim 
Güçlü ve Sıtkı Zilan gibi isimlerin de destek olduğu eylemde Baas 
diktasına hayır, Suriye’de katliama son, dün Hama bugün Humus,  
Katliam sürüyor, Suriye halkı direniyor, Baas diktası yıkılacak, İs-
lami direniş kazanacak, Katil Baas Ordusuna karşı yaşasın Suriye 
halkının özgür ordusu, pankartları açıldı.”

Haber 8 sayfalık uzun bir haber. Bu kadarı yeterli galiba anlaşılma-
sı için. Ayrıca bu eylemin videosu da var internette, yoldaşlar. “İlke 
haber ajansı.com.” adlı sitede videosunu da isteyen arkadaşlar izle-
yebilir. 8,5 dakika uzunluğunda bir video. Bir resim gösterelim burada. 
Resim, “Özgür-Der’in” sitesinde. İşte Ortaçağcılar bildirilerini oku-
yorlar burada. En sağ köşede de Aysel Tuğluk Hanımefendi duruyor. 
Ellerini göğsünde kavuşturmuş vaziyette. İşte aynı resim burada daha 
büyük şekilde, daha netçe görünüyor.
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Yani demek istediğimiz yoldaşlar, bizim PKK, HDP hareketi de 
2012’ye kadar yani IŞİD Rojova’ya saldırıncaya kadar ve Irak’ta 
Barzani bölgesine saldırıncaya kadar tam anlamıyla kaynaşık durum-
daydı bunlarla, hiçbir sorun yoktu aralarında. Hatta bir anlaşma da 
yaptılar Beşşar Esad’ı devirdikten sonra 11 maddelik Suriye’yi nasıl 
paylaşacaklarına dair. “Özgür Gündem”de bu anlaşmanın maddeleri 
de yayımlandı.

Bu madrabazlar, bilindiği gibi Meclise Ortaçağcılığıyla ünlü 
Altan Tan’ın yanında, yine aynı ayarda Ortaçağcı kaliteye sahip 
Hüda Kaya’yı, MAZLUM-DER eski başkanı Ayhan Bilgen’i, Seher 
Akçınar Bayar’ı ve Tayyipgiller’in AKP’sinin kurucularından ve 
Genel Başkan Yardımcılarından olan vurguncu Ortaçağcı Dengir Mir 
Mehmet Fırat’ı da Meclise taşımıştır.

MAZLUM-DER, hatırlanacağı gibi, bu katliamın bilfiil merkezin-
dedir. Katliamdan bir gün önce Sivas yakınındaki bir otele gelip mevzi-
lenmiştir bunlar. Katliam günü örgütlü bir şekilde otelin önüne gelmiş-
ler ve diğer canilerle el ele vererek cellatlıklarını gerçekleştirmişlerdir. 
MAZLUM-DER’in katliamdaki bu rolünü Çalışma eski bakanlarından 
Mustafa Kul belgesiyle ortaya çıkarmıştır... 

Demek ki bizim HDP’nin bu Sivas’ın canileriyle, Suriye’deki 
IŞİD’le bir sorunları yok, yoldaşlar. Ne zaman ki IŞİD bunlara saldırdı, 
o zaman bunlar bir anda IŞİD düşmanı oldular. Şimdi apaçık gördük 
işte Taliban’ı da, El Kaide’yi de, IŞİD’i de yaratan, var eden, yetiştiren, 
doktrine eden kimdir?

CIA’dır, Pentagon’dur, ABD’dir, ABD Kongresi’dir, Washington’dur.

PYD, YPG, ABD Emperyalistlerinin
sahadaki en etkin ortağıdır

PKK de ne yazık ki, 1991’den bu yana Amerika’yla tam anlamıyla 
kaynaşmış, tencere kapak gibi birbirlerine uymuş durumdadır. Bunlar 
Ortadoğu’da Amerika’nın bölgesel kara güçleridir. Hani bir CIA 
ajanı açıkladı ya iki sene kadar önce:

“Niye kriz bölgelerine kendi askerlerimizi gönderelim, asker-
lerimiz kayıp versinler. Bırakalım bunları, birbirlerine karşı kış-
kırtalım, birbirleriyle savaştıralım, bunlar birbirlerini öldürsünler, 
bizim amacımız için, bizim çıkarlarımız için.” 

İşte tam da bunu yapıyorlar, yoldaşlar. Suriye’de de, Türkiye’de de, 
tüm Ortadoğu’da aynen bunu uyguluyorlar. Dikkat edersek, ABD sade-
ce hava gücü, bunlar bölgesel kara gücü artık. IŞİD de, PKK de, PYD 
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de, YPG de ABD’nin bölgedeki kara güçleri, kara ordusu. Bunu Obama 
da çok açık bir şekilde itiraf ediyor. Pazartesi günü yani şu geçtiğimiz 
Pazartesi günü Pentagon’da bir brifing verildi. Obama da bu brifinge 
katıldı ve brifing sonrası aynen şu cümleyi söylüyor:

“Son bir yılda, sahada etkin bir ortağımız olduğunda IŞİD’in 
geriye itilebileceğini gördük.”

Ne diyor?
PYD, YPG,  PKK için sahada etkin bir ortağımız, diyor.
Demek ki kimmiş YPG, PYD?
Amerika’nın sahadaki etkin ortağıymış.
Biz bunu söyleyince bize kızıyorlar. Amerikancı Kürt Hareketi de-

yince kızıyorlar. Biz bunu dediğimiz için faşist oluyoruz. Öyle suçlu-
yorlar bizi. Obama deyince hoşlarına gidiyor ama. Ne güzel diyorlar, 
bak Obama bizi ortak görüyor, ne iyi. Seviniyorlar, gururlanıyorlar 
bundan yoldaşlar ve kutlama yapıyorlar. Zafer kazandık Suriye’de diye, 
Kobani Zaferi, diye. 

Hayır! 
Zaferi Amerika kazandı, yoldaşlar. Zafer Amerika’nın. Amerika 

BOP’u uyguluyor.
Ne dedi 2003’te Condoleezza Rice?

“Fas’tan Basra Körfezi’ne kadar yer alan Ortadoğu’da 22 dev-
letin sınırları yeniden belirlenecek. Değiştirilecek ve yeniden belir-
lenecek.”

İşte o plan uygulanıyor. O yüzden uygulanan plan Amerika’nın pla-
nı, kazanılan zafer Amerika’nın zaferi.

Peki, Amerikancı Kürt Hareketi niye seviniyor?
Bu rauntta çıkarları örtüşüyor. Amerikancı Kürt Devleti, de buna pa-

ralel olarak, hani BOP haritasında “Free Kürdistan” diye adlandırılan 
devlet oluşturuluyor. Bunun sevincini yaşıyorlar.

Amerikancı Kürt Devleti’nin kurulması demek
Ermeni kartının da masaya sürülmesi demektir

Ama maçın kaderini belirleyecek olan ya da maçın skorunu belir-
leyecek olan son raunttur, yoldaşlar. Daha son raundu görmedik. Eğer 
Türkiye parçalanır ise ve Amerikancı Kürt Devleti oluşturulur ise ve 
Türk ve Kürt Halkı yani bin yıldır kardeşçe birlikte yaşayan halklar 
birbirinden ayrılır ise o zaman maçın son raundu başlayacak. O zaman 
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Kuzey Doğu’dan etkin hava gücüyle, ağır silahlarla donatılmış Ermeni 
Ordusu Kürt illerine doğru ilerleyecek. Bunu gizlemiyorlar, açıkça be-
yan ediyorlar. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’da söylüyor.

Ne diyor?
“Karadağ’ı biz aldık, Ağrı’yı gençlere bıraktık. Ağrı’yı siz hal-

ledeceksiniz” ve gerisini tabiî...

Ermenistan Anayasa Mahkemesi ne diyor?
“Kars ve Moskova Anlaşmalarını tanımıyoruz. Batı Ermenis-

tan’daki ve oradaki 6 vilayetteki haklarımız bakidir. Onları alma-
dan Türkiye’ye bir barış, bir dostluk olamaz.”

Amerika’daki Ermeni Diasporasının temsilcisi de aynı şeyi diyor. 
Açık. İşte o zaman olan halklara olacak. Türk Halkına olacak, Kürt 
Halkına olacak, Ermeni Halkına olacak. Ve ABD Emperyalistleri, halk-
ları burada da birbirine boğazlatacaklar ve Kürt illerinin bir bölümünü 
kapsayan büyük Amerikancı Ermenistan devleti kurulmuş olacak.

Belki bugünkü PKK yöneticileri; ya tamam TC’nin işini bitirelim 
de Ermenistan’la sonra hesaplaşırız, diye düşünüyor olabilirler. Ama 
bu yanlış bir hesap.

Şimdi bakın. Amerika; aynı, geçen haftaki brifingde, Pentagon bri-
finginde diyor ki:

“Son bir yılda ABD IŞİD mevzilerine 5 binden fazla saldırı yaptı.”

Düşünebiliyor musunuz yoldaşlar?
5 binden fazla saldırı.

“IŞİD’in ağır silahlarını vurdu, zırhlı araçlarını vurdu, konvoy-
larını vurdu, askeri cephaneliklerini vurdu, bomba üretim tesisle-
rini vurdu, eğitim kamplarını vurdu, karargâhlarını vurdu” diyor.

O sayede IŞİD geriletebildi Kobani’de, Tel Abyad’da. Demek ki 
Kobani ve Tel Abyad zaferimiz dedikleri, Amerika’nın zaferidir, yol-
daşlar. Amerika hava gücünün sayesinde kazanılan bir zafer. Eğer bu 
hava gücü olmasa ne Rojova bırakacak IŞİD, ne Barzanistan. IŞİD kar-
şısında bile bu duruma düşürülürse, hava kuvvetlerine ve zırhlı askeri 
silahlara sahip olan Ermenistan Ordusu karşısında ne duruma düşülece-
ği apaçık meydanda, yoldaşlar.
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Türk ve Kürt Halkı bin yıldır kardeştir,
devrimci cephede birleşmelidir

İşte o bakımdan biz Kürt Halkına diyoruz ki; bin yıldır kardeşiz, bir-
likte yaşadık. Devrimci bir cephede birleşelim, ABD Emperyalistlerini ve 
işbirlikçilerini bölgemizden kovalım, Demokratik Halk Devrimini zafere 
ulaştıralım, Demokratik Halk İktidarını kuralım, Kürt Sorunu’nu gerçek 
anlamda eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde çözelim. Amerikancılara 
kanma. Bunlar felakete götürüyorlar halklarımızı, diyoruz.

Burada bir noktayı kabartılandıralım. O zamanki ABD devletinin en 
etkin sözcülerinden Condoleezza Rice; “22 devletin sınırlarını değiş-
tireceğiz” diyor. Yahu bu devletler hukukuna, uluslararası hukukuna 
açıktan bir saldırı. Sen kimsin ki Ortadoğu’da 22 ülkenin, 22 devletin 
sınırlarını değiştireceksin ve nasıl değiştireceksin bunu?

İşte bugün yaptığın gibi, o günden bu yana yaptığın gibi, milyonlar-
ca masum insanı katlederek.

Sadece bu söylem bile, bırakalım yapılanları (kaldı ki yapılan-
lar o sözün hayata geçirilmesinden başka bir şey değildir), ABD 
Emperyalistlerinin tüm yetkililerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde, 
Nürnberg benzeri bir mahkemede yargılanmalarını ve insanlığa karşı 
işledikleri suçlardan dolayı en ağır cezayla cezalandırılmalarını gerekti-
rir. Ama ne yazık ki şimdi bu haydutlar, bu çakallar, bu haydut devletler 
dünya kendilerinin sanıyorlar ve babalarından miras kalmış gibi gönül-
lerince at oynatıyorlar, zulüm uyguluyorlar dünyada.

Oysa ölüm cellâdı bunların hep yanı başındadır. Bunlar aşağılık 
yalanlarla nereye girmişlerse demokrasi, özgürlük vs. getiriyoruz de-
magojileriyle, kandırmacalarıyla o ülkeleri ölüm tarlalarına dönüştür-
müşlerdir. Kan, ateş, gözyaşı, acıdan başka hiçbir şey vermemiştir o 
ülkelerin halklarına. O yüzden yiğit devrimci, Kahraman Gerilla Che 
çok yerinde bir tespitle diyor ki:

“ABD Emperyalistleri insan soyunun baş düşmanıdır.”
Evet, yoldaşlar aynen öyledir günümüzde. 
İşte Sivas Katliamı’nın da birincil derecede suçluları bu emperya-

listlerdir. Ve onların yetiştirdiği yerli Ortaçağcı insan sefaleti güruhtur.

Amerikancı PKK,
Fethullahçılarla gönül birliği kurmak ister

PKK lideri Abdullah Öcalan, Hizbullah’a, Hüseyin Velioğlu lider-
liğindeki Hizbullah’a, Pensilvanyalı İmam’ın yani Fethullah’ın tari-
katına defalarca ittifak önerisinde bulunmuştur. Ve övgüler düzmüştür 
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Fetullah’a Hoca Efendi, diyerek. Yani Türkiye’deki ve bölgedeki tüm 
Ortaçağcılarla yani Sivas ve benzeri katliamların suçlularıyla hep gö-
nül birliği, el birliği içinde olmuştur ve daha sıkı ilişkiler içine girmek 
istemiştir.

İşte 1 Haziran 2015 Pazartesi günkü Zaman gazetesi… “Liderler 
buluşmasının konuğu olan Demirtaş” diyerek Demirtaş’ı ağırlıyor 
gazetesinde. İşte Zaman yöneticileriyle yan yana, yine sahte gülücükle 
poz veriyor Demirtaş. Uzun bir röportaj birkaç cümle aktaralım. 

Demirtaş söylüyor:

“İnsan hakları mücadelesinden geliyorum. Çok uzun yıllar İs-
lami kesimle birlikte insan hakları alanında başörtüsünde eğitim 
ihlali ile ilgili konularda ortak çalışma yürüttük.”

Yani açık bir şekilde, bu Ortaçağcıların tümüyle birlikte içli dışlı 
çalışma yürüttük, ortak çalışma yürüttük, diyor.

“Dindar bir ailede büyüdüm. Kız kardeşim başörtülüdür.” diye-
rek devam ediyor. Yani ben de sizinle aynı kökenden geliyorum, mesajı 
veriyor. Ve gelelim asıl büyük mesajına:

“Bediüzzaman (Bildiğimiz gibi Said-i Nursi taraftarları öyle derler 
ona, yani zamanın harikası, zamanın güzeli. – N. Ankut) külliyatını 
okudum diyemem. Bediüzzamanla ilgiliyim, bir sürü şeyini oku-
dum. (Dikkat edelim yoldaşlar. – N. Ankut) Çok net bir duruşu var-
dır. Etkileyici bir yaşam tarzı var.” diyerek devam ediyor.

Yani böylesine övgü düzüyor. Said-i Nursi’ye.
Said-i Nursi’ye, aynı kategoride Zaman’ı ziyaret eden, Zaman’ın 

konuklarından olan Kılıçdaroğlu da övgü düzüyor yoldaşlar:

“Bediüzzaman’ın eserlerini yasakladılar, onun serbest bırakıl-
ması için biz uğraştık. Said-i Nursi’nin kitaplarını, Risale-i Nur ya-
sakladılar, devlet tekeline aldılar. Anayasa mahkemesine kim gitti? 
CHP gitti. Bizim anlayışımızla onların anlayışındaki fark budur. 
İmam Hatipler asla kapanmayacak aksine oradaki çocuklar daha 
iyi yetişsin diye keşke bir değil iki dil öğrenseler. Bir imam ne kadar 
iyi yetişirse insanlar o kadar aydınlanır. İmam Hatipleri de, Diya-
neti de kuran biziz niye kapatalım.”

Bu iki ikili oynayıcı, bu iki pervane de Pensilvanyalı İmam’ın tari-
katının kendileri gibi düzenbaz yazarçizerleriyle birlikte Said-i Nursi’yi 
övdükten, İmam Hatiplere methiyeler düzdükten sonra, “Tek Parti dö-
neminin diktatörlüğü”, diyerek Mustafa Kemal’e ve Laik Cumhuriyet’e 
de saldırmayı ihmal etmiyorlar, utanmazca, elbirliğiyle.
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Amerikancıların yere göğe sığdıramadığı
Said-i Nursi bir sapkındır

Şimdi yoldaşlar, Demirtaş’ların, Kılıçdaroğullarının övgü düzdüğü, 
Beziüzzaman diyerek yücelttiği Said-i Nursi kimdir? Birkaç paragrafla 
da onu ortaya koyalım isterseniz.

Bizce bir din sapkını. Gerçek İslam’la, Kur’anla, Hz. Muhammed’le 
zerre ilgisi olmayan bir meczup, bir sapkın. Gösterelim.

Şimdi Said-i Nursi’nin iddiasına göre, yüz yıllar öncesinin din ulula-
rıyla zaman tünelinden telekonferans yöntemi uygulayarak konuşuyor, 
irtibatta, bilgi alışverişinde bulunuyor ve onlardan emirler alıyor.

Hâlbuki böyle bir inanış İslamiyet’te yok. Ölmüş bir insan artık 
mahşer gününe kadar hiçbir şey duymaz, anlamaz ve dünyayla hiçbir 
ilgisi olmaz. Nitekim Rum suresi, aklımda kaldığına göre, 52’nci ayet:

“Siz ölülere sesinizi duyuramazsınız.”, der.

Ancak mahşer günü dört büyük melekten biri olan İsrafil tarafından 
Sûr üçüncü defa üfürüldüğünde insanlar mezarlarından kalkacaklar, o 
çürümüş bedenleri yeniden ete kemiğe kavuşacak ve ölmeden önceki 
halleriyle canlanacaklar. İslami inanış bunu söyler, yoldaşlar.

Hatta faizin kötülüğünü anlatmak için, Kur’an ve Hz. Muhammed, 
faiz yiyenler der, işte mahşer günü mezarlarından sara hastalığına tutul-
muş insanlar gibi öyle ağızlarından köpükler saçarak, sarsılarak, titre-
yerek kalkacaklar, der. Yani faizden insanları sakındırmak için, onların 
mahşer günü böyle dirilip canlanacaklarını anlatır.

Şimdi Said-i Nursi, ortalama 900 sene önce ölmüş Kadiri Tarikatı’nın 
kurucusu Şeyh Abdülkadir Geylani’yle görüşüyor. Aynen şunu diyor 
anlattığına göre Abdülkadir Geylani, Said-i Nursi’ye:

“Molla Said, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa’ya gidin ve ken-
disini tarik-ı hidayete yani hidayet yoluna davet ediniz. Yaptığı zu-
lümden vazgeçerek namaza ve emri marufa müdavim olmasını, gü-
zel işlere devam etmesini tavsiye ediniz aksi takdirde öldürünüz.”

“Tarihçe-i Hayat” sayfa 39. Yani Risale-i Nur Külliyatı’nın, 
Tarihçe-i Hayat adlı bölümünün kitabının 39’uncu sayfasında söyler 
bunu. Şimdi Abdülkadir Geylani adlı Şeyh, Said Nursi’ye göre yaşı-
yor, ölmemiş. Öbür dünyada da bu dünya işleriyle tıpkı hayatta olduğu 
günde olduğu gibi ilgileniyor. Kimin doğru yolda, kimin yanlış yolda 
olduğunu biliyor, anlıyor ve insanları doğru yola getirmek için belirli 
görevler veriyor görüştüğü Said Nursi gibi insanlara. Onlar aracılığıyla 
dünyayı, toplumu yönlendirmeye çalışıyor.
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Bu İslami inanışa göre külliyen sapkın bir görüştür, arkadaşlar.
Ne der Fatiha Suresi:

“Allah’ım yalnız sana kulluk eder ve senden yardım dileriz.”

Yani başka hiç kimseden yardım dilenmez, başka hiç kimse de yar-
dım edemez. Ölüler yardım edemez, bu dünya işleriyle ilgilenmez. Yani 
İslam dışı bir anlayış.

Şimdi diyelim ki bu gerçek, bu yaygınlaştı, o zaman kendine şeyh, 
mürşit rolü veren herkes istediğini öldürür. Yanlışta gördüğünü öldürür.

Ne der?
Bana şeyhim böyle dedi, böyle emir verdi, ben de onu gerçekleştir-

dim.
Yani bunun sonu gelir mi? Böyle anlayış olabilir mi? Böyle bir dü-

zen olabilir mi arkadaşlar?
Ayrıca bununla kalmaz, kendisine vahiy geldiği iddiasında bulu-

nur. Oysa vahiy Hz. Muhammed’le birlikte İslam inanışına göre son 
bulmuştur. Başka hiç kimseye vahiy gelmez, peygamberlik verilmez. 
Hiç kimse İslam’ın dışında, İslam’ın ötesinde bir din oluşturamaz. 
Oluşturur ise bu sapkınlıktır.

Said-i Nursi diyor ki:
“Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi: İmam-ı Ali (Ra-

dıyallahüanhü) Risale-i Nur ile çok meşguldür.”

“Sikke-i Tasdik-i Gaybi”, sayfa 111. Yani Sikke-i Tasdik-i Gaybi 
adlı eserinin 111’nci sayfası.

Yani Hz. Ali Risale-i Nur okumakla çok meşgulmüş. Düşünebiliyor 
musunuz, 1400 sene önce ölmüş Hz. Ali, Said-i Nursi’nin kitaplarını 
okuyor ve de çok da meşgul o kitapları okumakla. Kalbine böyle ihtar 
ediliyor. “Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi ki.” Ya!..

“Hatırıma geldi ve manen denildi ki” (yine Sikke-i Tasdik-i 
Gaybi sayfa 177), “Kalbime denildi ki”. “Manevi Canip’ten geldi. 
Bana denildi ki” (yani manevi Canip’ten geliyor.) “Bana denildi ki” 
(Kastamonu Lahikası sayfa 20). “Birden bir ihtarı gaybiyle kat’i ka-
naat verecek bir surette kalbime denildi ki” (Kastamonu Lahikası 
sayfa 26). “Vahiy olan Allah benim kalbimin imdadına yetişti ma-
nen denildi ki” (Kastamonu Lahikası sayfa 220).
Yani böyle devam eder gider arkadaşlar. Mesela bir iki daha. 

“Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi ki: kardeşlerim 
bugünlerde biri Risale-i Nur talebelerine diğeri bana ait iki mesele 
ihtar edildi.” (Kastamonu Lahikası sayfa 16)
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“Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum.” (Kas-
tamonu Lahikası sayfa 23)

Yani böyle devam eder gider.
Yani yoldaşlar, kalbine ihtar ile birden söyleniyor.
E, kim söylüyor?
Allah söylüyor.
Bütün bu Risale-i Nur adlı, bizce yani din sapkınlığı safsatalarından 

oluşan Külliyatı için şöyle diyor kendisi. Şu değerlendirmede bulunu-
yor:

“Risale-i Nur dahi ne şarkın malumatından ulûmundan ve ne 
de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan ikti-
bas edilmiş bir nur değildir. Belki, semavi olan Kur’an’ın şark ve 
garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşisinden iktibas edilmiştir.”

Hiçbir izaha gerek olmayacak kadar açık olarak söylüyor. Risale-i 
Nur, Kur’an’ın arş mertebesinden alınmıştır, diyor. Yani Kur’an’ı 
Kerim’in alındığı arş mertebesinden yani Allah’tan alınmıştır, diyor. 
Kur’an’ı Kerim nereden alınmışsa Risale-i Nur da oradan alınmıştır.

Arş-ı âlem, İslam inancına göre, mekândan münezzeh olan Allah’ın 
bulunduğu, oradan tüm kâinata hükmettiği âlemdir.

İşte Risale-i Nur oradan alınmıştır. İslam inancına göre bile Hz. 
Muhammed miraç hariç Allah’la böyle bir irtibatta bulunamıyor. 
Cebrail aracılığıyla kendisine vahiy iletiliyor. Yani arş-ı âlâda Allah 
Cebrail’e bildiriyor emirlerini, hükümlerini Cebrail de gelip Hz. 
Muhammed’e bildiriyor. Ama Said-i Nursi doğrudan, aracısız irtibat 
kuruyor. Böylesine sapkın, İslam’la hiç ilgisi olmayan bir anlayış.

Bu aktarmaları, Prof. Zekeriya Beyaz’ın “Kendi Belgeleriyle 
Said-i Nursi Ve Nurculuk” adlı eserinden yaptık, yoldaşlar. Son yaptı-
ğımız yorum da Zekeriya Beyaz’a ait. Daha fazla bilgi edinmek isteyen 
arkadaşlar okuyabilirler.

Eğitimi de Ortaçağcılaştırdılar
İşte Demirtaş’ların, Kılıçdaroğluların övgüler düzdüğü Said-i Nursi 

bu, arkadaşlar. Yani makam için, koltuk için, ün için, poz için, şan için 
böyle bir Ortaçağcıyı, din sapkınını övecek, ona methiye düzecek kadar 
aşağılaşabiliyorlar, alçalabiliyorlar. Yazık. Başka ne diyelim…

Sevinsin Kılıçdaroğlu. İşte Tayyipgiller tüm Ortaçağ kurumlarını 
İmam Hatipleştirdiler. Artık her yıl yüz binlerce genç insan, bu okullar-
dan Ortaçağcı ideolojiyle, Muaviye, Yezid İslamı’yla, CIA, Pentagon 



109

İslamı’yla doktrine edilmiş ve birer Ortaçağ insanına dönüştürülmüş 
olarak mezun olacak ve topluma salınacak.

Bu okullarda asla gerçek İslamı öğretmezler. Gerçek İslamı, 
Hz. Muhammed’in ruhunu sadece biz kavrarız. Önderimiz Hikmet 
Kıvılcımlı ve onun davasını, savaşını yürüten bizler kavrarız, yoldaşlar. 
Hz. Muhammed’in gönlünde de sosyalizm yatar ve cenneti bu dünyada 
kurmak ister. Bizim kadar kimse anlayamaz Hz. Muhammed’i. Bunu 
öğretmezler de…

Bunlar, Hz. Muhammed’in değil
Firavun’un, Nemrut’un devamcılarıdır

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, eğer gerçek İslamla zerre 
kadar ilgisi olsaydı, KaçAksaray’a gider miydi? Orada iftar sofrasında 
haram lokma yer miydi?

Yemezdi.
O haram paralarla, o milletten aşırılan paralarla alınmış milyonluk 

zırhlı Mercedes’e biner miydi?
Binmezdi.
Hz. Muhammed öldüğü zaman nesi miras kaldı?
Bir su kırbası, bir ibriği, bir hırkası ve yattığı bir hasır ve hurma lifle-

rinden oluşturulmuş bir yastık. Başka hiçbir şeyi yok. Kişicil malı yok.
Böyle bir peygamberin devamcısıyız diyeceksin, 1100 bilmem kaç 

odalı, bilmem üç beş milyara mal olan KaçAksaray’da yaşayacaksın. 
Yüz milyarlarca dolarlık kamu malı aşıracaksın, ne yeşil bırakacaksın, 
ne orman, ne dağ, ne deniz, ne şehir, ne şehirlerimizdeki tarihi doku 
hepsini tahrip edeceksin, talan edeceksin ranta çevirmek için. Ne ilgi-
si var bunların Hz. Muhammed’le, Dört Halife’yle, Kur’an İslamı’yla, 
Sosyal İslam’la?

Bunlarınki Muaviye, Yezid İslamı. Firavun’un, Nemrut’un devam-
cısı bunlar, mirasçısı ancak.

İşte Mehmet Görmez’ler ve onun gibiler de, din adına gidiyorlar 
bunları kutsuyorlar.

Bir milyon Mehmet Görmez’i bir araya getirseniz, bir Kabataş’taki 
camimizin imamını ve müezzinini eder mi? Onların yerini tutabilir mi?

Tutamaz.
“Kabataş gelini” rezaletini, kandırmacasını, milleti birbirine kırdır-

mak amacıyla ortaya attığı zaman Tayyipgiller, bu camimizin imamı, 
namuslu Müslüman:
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“Ben Müslümanım. Ben yalan söyleyemem. Bu camide içki de 
içilmedi, bu camide İslam’a aykırı hiçbir şey yapılmadı.”, dedi.

Ve sürüldüler. Yerlerinden edildiler namuslulukları yüzünden. Bu 
hoca efendiler nerede, Mehmet Görmez’ler nerede... Akla kara gibi, 
yerle gök gibi birbirinin karşıtı şeyler bunlar.

Ne diyor Hz. Muhammed?
Açık… “Helal kazancının, sadece kendine ve bakmakla yükümlü 

olduklarına yetecek kadarını alıkoyacaksın, gerisini dağıtacaksın. Para 
pul, mal mülk istiflemeyeceksin”, diyor. “Çünkü onların hiçbiri senin 
değil, Allah’ın, Allah verdi onları. Allah’ın kullarına dağıtacaksın, 
Allah’ın yolunda harcayacaksın onları”, diyor.

Ama bunların gözü doymuyor Firavun’lar, Nemrut’lar gibi. Kamu 
malı aşırdıkça iştahları artıyor.

Neyse yoldaşlar…
İşte yoldaşlar, bu Demirtaş’lar, bu HDP’ler, bu Kemal Kılıçdaroğlu, 

bu CHP utanıp arlanmadan 2 Temmuz’da Sivas’a, Madımak Oteli’nin 
önüne gidiyorlar. Orada yakılan canlarımızı sözüm ona anıyorlar, güya 
onlara sahip çıkar görünüyorlar. 

Bre sahtekârlar bari bunu yapmayın yahu!
Bak Tayyipgiller gitmiyor, Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP’nin 

yetkilileri ve Bahçeli’si gitmiyor. Siz de gitmeyin.
Ne farkınız var onlarla?
Biliyorsunuz Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP, 12 Eylül öncesi 

Kahramanmaraş’ta 111 canımızı katletmişti, Alevi insanımızı katlet-
mişti bir gecede. Yine CIA’dan, Kontrgerilla’dan aldığı bir emir üze-
rine. Kucağında birkaç aylık bebeği olan anaları katletmişti, gencecik 
insanlarımızı, yerinden kalkmaya takati olmayan ileri yaşlardaki ihti-
yarlarımızı katletmişti.

Niye? 

MHP’nin sahte milliyetçiliği
12 Eylül Faşist Diktatörlüğüne zemin hazırlamak için ve uzun vade-

de insanları mezhep temelinde Alevi, Sünni temelinde bölmek, parçala-
mak için. O emri aldı ve bunu uyguladı. Bir de kalkmış, Tayyipgiller’in 
Müslüman geçindiği gibi, MHP de milliyetçi geçiniyor.

Bre sahtekâr, düzenbaz; gencecik insanları, anaları, bebeleri katle-
den nasıl milliyetçi olur? Nasıl bu milletten yana olur?

Bu milletin düşmanısın sen, Amerika’nın yanındasın, hainsin, va-
tansızsın, milletsizsin sen. ABD Emperyalistleri, ülkelerde kendi alçak-
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ça çıkarlarını yürütebilmek için o mazlum ülkeleri etnik ve dini temelde 
parçalarlar, ayrıştırırlar, birbirlerine düşürürler ve arabulucu rolünde, 
namussuzca, düzenbazca bölmeye gelirler, yerleşirler, işgaller yaparlar, 
halkları köleleştirirler ve ülkenin zenginliklerini, halkın emeğini götü-
rürler, giderler Amerika’ya, Avrupa’ya.

Eskiden baltacılar olurdu büyük kütükleri parçalamak için. 5 kg’lık 
çelik baltayla birlikte yine çelik kamalar olurdu. O kamaları kütüklerin 
damarları hizasına yani damarlarının izlediği yolu gözeterek çakarlar-
dı kütüklerin üzerine ve böylece o damarlar yolundan kütükleri parça-
larlardı önce birkaç parçaya, ondan sonra tabiî balyozla. Balyozları da 
olurdu, o kamaları balyozla çakarlardı. Sonra da baltayla daha küçük 
parçalara bölünmüş ağaçları ufak ufak kıyarak sobada, ocakta yanacak 
büyüklüğe ya da küçüklüğe diyelim getirirlerdi.

İşte emperyalistler de aynen öyle. Ülkeleri, devletleri parçalamak 
için:

Bir; etnik farklılıkları kullanıyorlar,
İki; dini ve mezhepsel farklılıklarını kullanıyorlar.
Oralara zehirli kamalarını çakıyorlar ve halkları giderek ayrıştırıyor-

lar birbirlerinden. Birbirlerine tutuşturuyorlar. Düşmanlaştırıyorlar bir-
birlerine karşı, sonra da arabulucu rolünde, işte Suriye’de olduğu gibi, 
hava gücü rolünde güya zayıfın yanında, onun destekçisi rolünde saha-
ya iniyorlar ve şerefsizce, alçakça planlarını uygulamaya sokuyorlar. 
Bildiğimiz gibi esas nihai amaçları dünyayı “bin ülkeli” hale getirmek 
bunların. İşte o yolda ilerliyorlar, oraya varmak istiyorlar. Küçük, minik 
devletçiklere bölecekler dünyayı, o zaman kolayca yönetecekler. Kimse 
başkaldıramayacak bunların çıkarlarına, zulümlerine. 

Bunların, hep diyoruz ya yoldaşlar, hepsi ikili oynar. Sahtekâr kalp-
lerindekini sahtekâr yüzleriyle gizlemeyi çok iyi becerir bunlar. Çok iyi 
yalan söylerler, çok iyi kandırmacada bulunurlar. Hepsi tamamı yalan-
lar üzerine siyaset inşa ederler. Tabiî Parababaları ve bunların satılmış 
Amerikancı medyasıda desteklerindedir. Onlar da devamlı yardım su-
nar bunlara. Bir ekiptir bunlar yani bir üçlü saç ayağı: Parababaları 
(TUSİAD’çılar, MUSİAD’çılar, TİSK’çiler, TOBB’cular), satılmışlar 
medyası (televizyonlar, gazeteler, Amerika’nın, CIA’nın devşirdiği ya-
zarçizerlerin, en kırmaların yönetimindeki televizyonlar, gazeteler) ve 
Meclisteki burjuva partileri bir ekiptir. Koordineli bir şekilde yalan-
lar üretirler ve halkımızı kandırırlar bu yalanlarla. 

Ve halkımız da ne yazık ki, kuşların tuzağa gittiği gibi, düştüğü gibi 
düşer bunların tuzaklarına. Durup dinlenmeden psikolojik harekât uy-
gularlar halkımızın üzerinde. CIA diniyle doktrine edilmiş tabiî Kur’an 
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kursu mezunları, İmam Hatip mezunları, imamlar, tarikatlar da aynı 
amaca hizmet eder.

Sivas’ın da, Gezi Şehitlerinin de, Roboski ve 
Reyhanlı’nın da hesabını biz soracağız!

Demek ki yoldaşlar, HDP, CHP, Demirtaş’lar, Kılıçdaroğulları, bil-
mem neler Sivas’ın mazlumlarının değil cellâtlarının safındadır. Onlarla 
işbirliği halindedir. Hiç değilse Tayyipgiller ve MHP oraya gitmeyerek 
namussuzluklarıyla kalıyorlar. Ama bunlar bir de ikiyüzlü oynayarak, 
bir de oraya giderek, mazlumlardan yanaymış gibi görünerek namus-
suzluklarında da namussuzluk ediyorlar.

Sivas’taki canlarımızın da, Taksim Gezi İsyanı’mızdaki şehitlerimi-
zin de ve vurgunların da, Roboski’nin de, Reyhanlı’da, katledilen can-
ların da, hızlı tren kazası, cinayeti daha doğrusu, sonucu katledilen can-
ların da tamamının hesabını ancak biz sorarız. Bunların hiçbiri halkın 
safında değildir ki halkın hesabını sorsunlar. Amerika’nın, zalimlerin, 
cellâtların yanındadır tamamı.

En sonunda biz kazanacağız, yoldaşlar. Yük hayvanı değil insan. 
Sonunda elbette bizi anlayacak halklarımız. Bu belki uzun yıllar ala-
cak ama mutlaka anlayacak halkımız bizleri. Belki ben bu yaşımda bu 
sonucu göremeyeceğim ama ruhum o zaferi kazanan yoldaşlarla birlik-
te olacak. Nasıl ki önderim Kıvılcımlı Usta’mızın ruhu bugün bizlerle 
yaşıyorsa, bizlerle yan yana dövüşüyorsa bizlerin ruhu da o genç yol-
daşlarımızla yan yana dövüşecek ve zafer kazanacak ve sonunda halk-
larımız kazanacak, insanlık kazanacak.

Bu zalim ABD-AB Emperyalistleri, onların her türden ve soydan 
aşağılık, düzenbaz, yalancı, ikiyüzlü, işbirlikçileri yenilecekler, defolup 
gidecekler ülkemizden, bölgemizden.

Halkız haklıyız yeneceğiz!
2 Temmuz 2015



Ayrım
On İki
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HDP’li Hafızlar Madımak’a “Şeyh Sait’in torunları adına karan-
fil bırak”mış...

İşte bu, tam da Amerikan Mafyası Yöntemidir,
Alman Nazi Yöntemidir.
Amerikan Mafyası da kurbanlarının cenazesine çelenkler gönde-

rir.
Alman Nazileri ise kurbanlarını kahraman ilan edip görkemli ce-

naze törenleri düzenlerler onlar için.

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK ve HDP’nin temsilcileri, 
artık iyice pervasızlaştılar. Amerikan işbirlikçiliklerini, Ortaçağcılarla 
sarmaş dolaş oluşlarını gizlemek şöyle dursun; bir övünç vesilesi olarak 
sergilemekten çekinmez oldular. Onları artık demokratlık da, ilericilik 
de, devrimcilik de zerrece olsun ilgilendirmiyor.

Tam tersine; onlar dünyada başını ABD ve AB Haydut Devletlerinin 
çektiği Emperyalizm Cephesiyle eklemlenmişlerdir. Ya da etle tırnak 
gibi kaynaşmışlardır, dolayısıyla da emperyalizmin en sadık hizmetkâr-
ları haline dönüşmüşlerdir.

Konuya ilişkin haberi, isterseniz, Merdan Yanardağ yönetimindeki 
ABC’den okuyalım:

“HDP, Madımak Oteli’ne şeriat ve hilafet için 1925’te İngilizle-
rin desteğiyle ayaklanan Şeyh Sait adına karanfil bıraktı. Şeriatçı 
bir katliamın kurbanlarını anmak için yine şeriatçı bir şeyhin anı-
sına sırf Kürt diye karanfil bırakmak büyük tepki çekti.

“Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2 Temmuz 1993’te Sivas 
Madımak Oteli’nde yaşanan katliamın yıldönümünde partisi adına 
otele üç adet karanfil bıraktıklarını açıkladı. Baydemir karanfiller-
den ilki ‘Şeyh Sait ve torunları adına bırakılan karanfildir’ diyerek 
büyük bir skandala imza attı. 

“Baydemir, eski Madımak Oteli’nin önüne 3 karanfil bıraktığı-
nı söyleyerek “HDP milletvekilleri, HDP merkez yürütme kurulla-
rı, HDP’nin tüm bileşenleri ve HDP’ye gönül vermiş milyonlarca 
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can adına 3 karanfil bıraktık. Bunlardan bir tanesi Şeyh Sait’in 
torunları adına bırakılan bir karanfildir. Bir tanesi Seyit Rıza’nın 
torunları adına bırakılan karanfildir. Bir diğeri de Hacı Bektaş’ın 
ve Pir Sultan’ın torunları adına bırakılan karanfildir. Çok iyi bi-
liyoruz ki canlar bir olduğumuzda, mazlumlar bir olduğumuzda 
karanlığı yeneceğiz, aydınlığı bu coğrafyaya hakim kılacağız.” diye 
konuştu.

“Madımak Oteli’nde 33 aydın diri diri yakılarak katledilirken 
dışarıdaki gerici-yobaz güruh ‘Cumhuriyet burada kuruldu bura-
da yıkılacak’ diye bağırıyordu. 

“Şeyh Sait ise hilafeti geri getirmek için Cumhuriyete isyan et-
miş feodal bir ruhban, şeriatçı bir Nakşibendi Şeyhiydi.

“ŞERİATÇI ŞEYH SAİT AYAKLANMASI
“Tarih Şeyh Sait’i 1925’te hilafet için ayaklanan, cumhuriyet 

düşmanı bir şeriatçı olarak kaydetti. Ayaklanmaya bazı Kürt aşi-
retlerin katılmasına karşın, isyan etnik bir eylem olmaktan çok, 
dinci bir başkaldırıydı. Şeyh Sait isyanından on yıllar sonra onun 
izinden giden hilafet taraftarı ve cumhuriyet düşmanı yobaz kala-
balıklar ise Madımak’ı ateşe verdi. Madımak’ta 35 aydını ve sanat-
çıyı yakan yobazlar, “Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu Sivas’ta yıkı-
lacak!”, “Kahrolsun Laiklik”, “Yaşasın  Hizbullah” diye sloganlar 
atmış, Pir Sultan Abdal ve Mustafa Kemal heykellerini yıkmış ve 
yerlerde sürüklemişti.

“Belgeler, Misak-ı Milli sınırları içinde sayılan ve zengin petrol 
yataklarının bulunduğu Musul ve Kerkük’ü Türkiye’ye vermek 
istemeyen İngiliz emperyalistlerinin Şeyh Sait liderliğindeki şeri-
atçı-hilafetçi isyanı kışkırttığını, para ve silah yardımı yaptığını or-
taya koyuyor. Bu isyandan sonra Türkiye tazminat karşılığı Musul 
ve Kerkük’teki haklarından vaz geçecekti. Musul ve Kerkük’ün 
statüsü Lozan’da Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili gö-
rüşmelere bırakılmıştı.

“HDP’NİN ŞEYH SAİT SEVGİSİ
“HDP’li Diyarbakır Belediyesi, Cumhuriyet ve laiklik düşmanı, 

hilafet ve saltanat yanlısı Şeyh Sait’in heykelini kentin en büyük 
meydanlarından birine dikti. Şeyh Sait’e dinci terör örgütü Hizbul-
lah ve onun siyasal uzantısı Hüda-Par da sahip çıkıyor. 

“HDP’nin milliyetçi bir yaklaşımla sırf Kürt olduğu için Şeyh 
Sait’e sahip çıkması, seküler ve aydınlanmacı bir hareket olma id-
dialarına gölge düşürüyor. Oysa Şeyh Sait HDP gibi laik ve demok-
rat olduğunu ileri süren hareketlerin değil, Kürt Hizbullahı gibi 
örgütlerin idolleri arasında yer alıyor. HDP belediyeleri, Maraş 
katliamını bile savunan Ahmet Kabaklı gibi faşist eski Tercüman 
gazetesi yazarlarını da sadece Kürt oldukları için “yetişmiş büyük 
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evlatları” arasında sayıyor.”[17]

Evet, arkadaşlar. Olay bu. 
Ne diyor, yazıyı kaleme alan ABC editörlüğü?
“HDP’nin milliyetçi bir yaklaşımla sırf Kürt olduğu için Şeyh Sait’e 

sahip çıkması, seküler ve aydınlanmacı bir hareket olma iddialarına 
gölge düşürüyor.”

Sadece “gölge düşürür”, öyle mi Hafız?
Mesele bundan ibaretse hiç sorun değil, hiç dert değil. Gölge dedi-

ğin gelir geçer. Gün battı mı, kaybolup gider gölgeler. 
Sen de, Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’un diğer bileşenleri de, birlikte 

eylemler yapmaya, platformlar kurmaya devam edip gidersiniz. 
Mesele gölge mölge değil, arkadaşlar...

PKK her türlü gerici hareketle
ittifaka girmekten çekinmez

Bu Amerikancı, ırkçı hareketin siyasi muhtevasının özünü oluşturur, 
bu gerici özellikler. 

Nasıl ABD Emperyalist Haydutları talan etmek istedikleri geri ülke-
lere girdikleri zaman oradaki en gerici sınıf, zümre ve tabakalarla ittifak 
kurarlarsa, onların “bölgedeki yerel ortağı” olan PKK de her türlü ge-
rici hareketle ittifaka girmekten asla rahatsız olmaz ve geri de durmaz. 

Bu adamlar Diyarbakır’ın en bilinen meydanına Şeyh Sait’in adını 
verip heykelini dikmedi mi?

Dikti.
Kutlu Doğum Haftaları düzenlemedi mi?
Düzenledi.
Selahattin Demirtaş önderliğindeki HDP Heyeti, 2015 Seçimleri 

öncesinde Kürt illerini dolaşıp en kallavi şeyhlerin, mollaların ellerini 
öpmediler mi?

Öcalan dahil, Hüseyin Velioğlu liderliğindeki Hizbullah’a, 
Pensilvanyalı Fethullah’a ittifak çağrıları yapmadılar mı?

Şeyh Sait’e hayranlığını ballandıra ballandıra anlatmadı mı, 
Selahattin Demirtaş?

Başka milletvekili yapacak Kürt bulamamışlar gibi Altan Tan’ı kaç 

[17] http://www.abcgazetesi.com/hdpden-skandal-madimaka-seyh-sait-adina-karan-
fil-biraktilar-57534h.htm.
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dönemdir milletvekili olarak Mecliste tutmuyorlar mı?
Altan Tan ki, IŞİD’den, El Kaide’den, El Nusra’dan hiç farklı değil-

dir, Ortaçağcılıkta. 
Yine sadece Ortaçağcı kimliğiyle öne çıkan Hüda Kaya’yı aynı şe-

kilde milletvekili seçtirmediler mi?
Eee? O zaman?
Tüm bunlar birer gölgeden mi ibaret?
Geç bunları be, geç bunları Hafız, geç...
Sen gönüllü kanmak istiyorsun. 
Bir de ne diyor, yukarıda ABC’ciler?
“HDP belediyeleri, Maraş katliamını bile savunan Ahmet Kabaklı 

gibi faşist eski Tercüman gazetesi yazarlarını da sadece Kürt oldukları 
için “yetişmiş büyük evlatları” arasında sayıyor.”

Eee?
Demek ki adamların faşistlerle de bir sorunu yok, mazlum yüzlerce 

bebeğin, ananın, gencin, yaşlının katliamıyla da bir sorunu yok. Onların 
tek derdi var: Irkçılık derecesine vardırdıkları Kürtçülüktür. Onlar, ikin-
ci bir İsrail olma derdindedir. Yani Müslüman bir İsrail... Yani ABD’ye 
Ortadoğu’da petrol bekçiliği edecek İkinci bir İsrail...

Onlar bayram ediyorlar, ABD’nin Ortadoğu’daki en önde gelen 
müttefiklerinden olduk, diye.

“Biji Serok Obama” rastlantısal bir söylemi değildir onların. 
Hepsinin ruhiyatını temsil etmektedir. Barzani’sinden Baydemir’ine, 
Demirtaş’ından Karayılan’ına, Öcalan’ına kadar...

Bu Ahmet Kabaklı alçağı ki, Ilıcaklar’ın Tercüman Gazetesi’nde 
on yıllar boyu köşe yazarlığı etmiş, en ağulu gericiliği, şeriatçılığı, 
ırkçılığı, Amerikan uşaklığını ve antikomünizmi savunmuştur. ABD 
Emperyalizminin sadık uşaklarından Süleyman Demirel ve avane-
si de onu ödüllendirmiş, İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu 
Müdürlüğüne getirmiştir. Yatılıdır bu okul. Öğrencileri İstanbul 
Üniversitesinin Fen ve Edebiyat Fakültesinde öğrenim görürlerdi. 

Bu Ahmet Kabaklı denen Amerikan uşağı faşist, polisle, MHP’li 
faşistlerle, şeriatçılarla tam bir işbirliği halinde yönetirdi okulu. Bu 
sebeple de, bizim öğrencilik yıllarımıza denk düşen 1967-1971 yılları 
arasında devrimcilere, demokratlara zindan etti okulu. Bir gecede fa-
şistlerle ve polisle namussuzca bir pusu kurarak, devrimci arkadaşları-
mızdan Hüseyin Aslantaş’ı Çapa Yüksek Öğretmen Okulu koridorunda 
katlettirdi.
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Hüseyin Aslantaş ki, ne yiğit bir devrimciydi...
Sakin, soğukkanlı, mütevazı, gözüpek, fedakâr... Her eylemimizde 

en ön safta yer alırdı hep. O yıllarda ben, Edebiyat Fakültesi Devrimci 
Gençliğinin Savunma Komitesi Başkanı’ydım. Hep birlikte çalışırdık, 
birlikte dövüşürdük Hüseyin’le. 

Nasıl yüreğim yandı, katlini duyunca...
Sivaslıydı Hüseyin. Edebiyat ve Fen Fakültelerini birbirine bağla-

yan Hergele Meydanı’nda tören düzenledik, tabutun başında. Yetimmiş 
Hüseyin. Annesi tabutuna sarılıp ağıtlar yaktı, “Ben onu hasır dokuya-
rak büyütmüştüm, okutmuştum.”, diye.  O görüntü, benim de gözlerim-
den yaşlar süzülmesine sebep oldu. Utandım, yoldaşlardan gizlemek 
istedim gözyaşlarımı. Kalabalığın gerisine çekildim hızla. Ondan sonra 
da, ne zaman evladının tabutuna sarılıp ağıtlar yakan bir anne görüntü-
süyle karşılaşsam hep aynı olurum...

Sivas Katliamcılarının torunları adına
Madımak’a karanfil bırakmak utanmazlıktır

Evet, arkadaşlar. Şeyh Sait, 1925’te “Ankara’daki Kâfir İktidarı yı-
kacağız! Ankara Kalesi’nde şeriatın yeşil bayrağını çekeceğiz!”, şiarıy-
la huruç etmiştir.

Sivas Madımak’ta 1993 2 Temmuz’unda 35 canımızı canavarca ya-
karak katledenlerse, 8 buçuk saat boyu “Kâfirlere ölüm! Yaşasın Şeriat” 
sloganları atmışlardır hep. 

Ne yapıyor, Osman Baydemir önderliğindeki HDP Heyeti?
Madımak’a Şeyh Sait’in torunları adına karanfil bırakıyor.
Bu ne utanmazlıktır yahu...
Bu nasıl bir İblisçe oyundur böyle...
Ayıp ya! İnsanda utanma olur, sıkılma olur, azıcık da olsa aynaya 

bakacak yüz olur be!..
Sizde hiçbiri kalmamış. 
Siz Kürt Halkının temsilcisi filan değilsiniz. Kürt Burjuvalarının, 

Kürt Feodallerinin; özetçe Amerikan işbirlikçisi Kürt sömürgen sınıfla-
rının temsilcilerisiniz. 

Kürt Halkının gerçek temsilcileri, Kürt komünistler, Kürt sosyalist-
ler, namuslu Kürt aydınları, bizim yoldaşlarımızdır şu an. HKP’li yol-
daşlarımızdır yani. Her iki halk da Gerçek Devrimcilerin önderliğinde 
kurtuluşa ulaşacaktır. 

Nasıl AKP’giller Türk Halkını temsil etmiyorsa zerrece, siz de Kürt 
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Halkını temsil etmiyorsunuz. Hepiniz, yani Meclisteki Amerikancı 
Dörtlü Çete, sömürücülerin, vurguncuların, talancıların, halk düşman-
larının temsilcisidir, partisidir sadece...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
4 Temmuz 2017 



Ayrım
On Üç
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Tayyipgiller’i bugünlere getiren yolun taşlarını
işte bu Amerikan uşakları döşedi

Daha önce de defaetle yazıp söylediğimiz gibi, 1950 öncesi 
Cumhuriyet yönetimi, Ortaçağcı İrtica ile sadece yüzeysel mücadele 
etti. Onun sınıf temeli olan Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfını 
asla tasfiyeye girişmedi.

Sümerler’den bu yana Ortadoğu’da binlerce yıl egemen sınıf ola-
rak iktidarını sürdürüp bugünlere kadar sosyal varlığını koruyan bu 
asalak, üretim dışı, sömürücü, insan düşmanı sınıf; Ortaçağcı İrticayı 
durup dinlenmeksizin üretir. Çünkü o, egemen sınıf olduğu Ortaçağ’ın 
Ümmetçilik günlerinin özlemi içindedir hep. Ortaçağ’da, bildiğimiz 
gibi, modern anlamda millete rastlanmaz. Millet, Kapitalizmin ürünü-
dür. Her ne kadar Arapça bir kavram olan millet eskiden beri kullanılır 
olsa da; onun anlamı Ümmet karşılığıdır. Ancak Modern Çağ’la birlikte 
anlam değiştirmiş ve ulus anlamına da gelir olmuştur.

Ortaçağ’da Tefeci-Bezirgân Sermayenin ideolojisi de Muaviye-Yezid 
İslamı olmuştur. Gerçek Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in lanetlediği 
bir anlayıştır bu. Nitekim, bu anlayışın temsilcileri, Hz. Muhammed’in 
Ehlibeyti’ni, yani soyunu kazıyıp yok etmek için Kerbela Faciası ben-
zeri katliamlarda bulunmaktan asla geri durmamışlardır. 

1950 öncesi, daha da doğrusu 1946 öncesi iktidarı elinde bulunduran 
güçler, bu sınıfın yüzeydeki dallarını budaklarını kırpıp onu baskı altın-
da tutmakla yetinmişler, kökünden kazımaya ise hiç girişememişlerdir. 

1946 sonrası Türkiye, Amerikan yörüngesine girince de o emperya-
list haydutun isteği doğrultusunda bu asalak, Antika sınıfın önündeki 
bent tümüyle kaldırılmış, birer aydınlanma ışığı olan Köy Enstitüleri 
kapatılmış, İmam Hatiplerin, Tarikatların, Kur’an Kurslarının pervasız-
ca örgütlenmesine ve halkı afyonlamasına izin verilir olmuştur. Tabiî 
sayıları da çığ gibi artmıştır, İmam Hatiplerin, Kur’an Kurslarının, tari-
kat yuvalarının ve örgütlenmelerinin. 
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O yıllardan sonra işbaşına gelen bütün hükümetler, hep Ortaçağcı 
İrtica ile, onun temsilcisi olan din derebeylikleriyle iç içe olmayı, ik-
tidarlarını korumanın güvencesi ya da önemli birer aracı saymışlardır. 

Bayar’lar, Menderes’ler, Demirel’ler, Çiller’ler, Özal’lar, 
Erbakan’lar, tarikat şeyhleriyle kucaklaşırken, onların ellerini öperken 
kaydedilen görüntülerini yaymayı hiç ihmal etmemişlerdir. Başka türlü 
ifadelendirirsek; din tacirliği yapmak-din sömürüsü yapmak-din alıp 
satmak, bunların tümü için vazgeçilmez siyasi eylemlerden sayılmıştır. 

Bu tarikat yuvalarıyla, bu yılan yuvalarıyla siyasilerin bu içli dışlı-
lığı aslında hep birer menfaat evliliğiydi. Hani bu Amerikan işbirlikçi-
lerinin kullanmayı sevdikleri bir terim vardır ya; “Kazan-Kazan” diye, 
işte oydu her iki taraf için de durum. Bu işbirliği sayesinde Ortaçağcılık 
günbegün gelişip Türkiye sathına yayılıyor, insanlarımızı Yezid Dininin 
afyonuyla zehirleyip uyuşturuyor, modern hayattan, dünyadan koparıp 
Ortaçağ’ın karanlıklarına sürükleyip götürüyordu. Siyasiler de bu mec-
zuplaştırılmış, zavallı, aç, yoksul, cahil kitlelerin, her gün, her yıl, her 
seçim döneminde artan oylarını alıp iktidarda kalabiliyorlar, orada vur-
gunlarını, ABD’ye hizmetlerini engelsizce yapabiliyorlardı. 

Sivas Katliamı sonrası ortaya çıkan ihanet işbirliği
İşte bu ihanet işbirliğinin, bu ahlâksızlık üzerine inşa edilen menfa-

at evliliğinin en açık göstergelerinden biri de, 1993’te Sivas-Madımak 
Katliamı sonrasında ortaya çıktı.

Her türden insani değerden yoksun, ahlâktan, erdemden, vicdandan 
yoksun, meczuplaştırılmış ve canavarlaştırılmış, daha doğrusu insan-
lıktan çıkarılmış Ortaçağcı güruh, Madımak Oteli’nde bir etkinlik için 
bulunan masum, aydın, yurtsever, temiz kalpli, laik insanlarımıza sal-
dırıyor; onları yakarak katlediyor, 8 buçuk saat boyunca otelin etrafın-
da azgın vahşi hayvan naraları atarak şeriat çığlıkları atıyor, “Kafirlere 
ölüm” sloganları atıyor; devletse en tepesinden en alt kurumuna kadar 
sadece izlemekle yetiniyordu bu katliamı, bu canavarlığı.

O günlerde de yazdığımız gibi, bu şımartılmış, canavarlaştırılmış 
gericiler güruhunu aslında bir manga asker dağıtmaya yeter de artardı 
bile. Ya da dirayetli bir komiserin komutasındaki bir semt karakolunu-
nun kadrosunu oluşturan polis birliği...

Devlet, ordusundan polisine, Cumhurbaşkanından Başbakanına, 
İçişlerinden Valisine, Kaymakamına varıcaya kadar böyle bir önlemde 
bulunmayı, müdahalede bulunmayı düşünmedi ve yapmadı. Dedik ya 
yukarıda; seyretti sadece. Çünkü bunların hepsi de, yanan kurbanlardan 
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yana değildiler. Yakan İrticacı canavarlardan yanaydılar.
Bunların içinde namuslu olan, sadece günün Başbakan Yardımcısı 

olan Erdal İnönü’ydü. Namuslu olmak, içtenlikli olmak; halktan yana 
siyasetçi olmanın muhakkak ki en önde gelen birkaç şartından biridir. 
Ama tek başına bu özellik, insanı iyi bir halkçı siyasetçi yapmaz. Öyle 
olmaya yetmez. Erdal İnönü de, temiz kalpli olmakla birlikte, inisiyatif-
li, özgüvenli, atak, cesur, bilimli, bilinçli biri değildi. Bu yönüyle de o, 
sadece bir korkuluktu, bir zavallıydı. Bu olaydaki tutumu da, onun bu 
kişilik yapısının bir tezahürü, ortaya konuluşudur.

Katliam akşamı, şu alçakların, şu ABD hizmetkârlarının, şu halk 
düşmanlarının açıklamalarına bir bakın. Olaya ilişkin değerlendirme-
lerine bir bakın. Nasıl içiniz kalkacak, mideniz bulanacak, insanlığınız-
dan utanacaksınız, bir görün:

Tansu Çiller:
“Çok şükür, otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir.”

Süleyman Demirel:
“Olay münferittir. Ağır tahrik var. Bu tahrik sonucu halk gale-

yana gelmiş. Olayları çok yakından izledim. Güvenlik kuvvetleri 
ellerinden geleni yapmışlar. Ortada halkla, halkın çatışması yok-
tur. Halkla güvenlik güçlerinin çatışması yoktur. Karşılıklı gruplar 
arasında çatışma yoktur. Bir otelin yakılmasından dolayı can kaybı 
vardır.”

Fehmi Koru:
“Komik hikâyelere imza atan yazar Aziz Nesin, bu defa izleri 

uzun yıllar kalacak bir trajedinin kahramanı oldu. Sivas’ta ilk elde 
35 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan 
arbede, onun merkezinde bulunduğu yoğun tahriklerle meydana 
geldi.”

Mehmet Gazioğlu (Dönemin İçişleri Bakanı):
“Aziz Nesin’in halkın inançlarına karşı bilinen tahrikleriyle 

halk galeyana gelerek tepki göstermiştir.”

İşte bu da, zavallı Erdal İnönü’nün açıklaması:
“Olaylara geç müdahale edilmesinde Cumhurbaşkanı Demirel, 

Başbakan Çiller ve Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in de be-
nim kadar sorumluluğu var.”

Gördüğümüz gibi, İnönü, Katliamdaki sorumluluğunu samimiyetle 
itiraf ediyor. Ama onun bu iyi niyeti Katliamı önleme yönünden hiçbir 
işe yaramamıştır. 

Aslında atak, bilinçli, kararlı, cesur biri olsaydı anında Sivas’a gi-
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dip ya da Ankara’dan verdiği direktiflerle olayı, hiç kimsenin burnunun 
kanamasına izin verilmeden sonlandırabilirdi. İyi siyasetçi, iyi bir ko-
mutan da olmak zorundadır. Durum ne kadar karmaşık, şartlar ne denli 
olumsuz olursa olsun, olayı hızla görüp, bilincinin ışığında değerlen-
dirip, doğru kararlara varmalı ve derhal uygulamaya geçmelidir. Ama 
dediğimiz gibi, İnönü’de bu dinamik karakterin zerresi yoktu. 

Tayyip Erdoğan da Sivas Katliamcılarından yanadır
Katliamcıların bir kısmı tespit edilip tutuklandı ve yargılandı. Fakat 

cezalandırılmadı. Çünkü Mahkeme öyle emir almıştı. Ve sonunda dava 
zaman aşımına uğratılarak düştü. Tutuklu canavarlar ve kaçak cana-
varlar serbest kaldı böylece, 2012 tarihinde.

İşte o günlerde, davanın böyle bir düzenbazlıkla ortadan kaldırıl-
masına ve canavarların serbest bırakılmasına ilişkin Tayyip Erdoğan’ın 
yaptığı açıklama: 

“Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Zaten onlar da söy-
lüyorlar... Yıllar yılı içerde olan vatandaş, içlerinde kaçak olanlar 
vardı. Bilemiyorum tabii onlar da var...”[18]

Çok açık biçimde görüldüğü gibi, Tayyip de kurbanlardan yana de-
ğil. Canavarlardan yanadır. Seviniyor, davanın ortadan kaldırılmasına, 
cellatların serbest kalmasına. Ne içler acısı durum, değil mi arkadaş-
lar?..

İşte Türkiye’yi 1950’den bu yana bu Amerikan işbirlikçileri yönetti, 
bu acımasızlar yönetti, bu halk düşmanları yönetti, bu vatan millet düş-
manları yönetti. Ve hâlâ da yönetmeye devam ediyor.

Dünün katliamcısı
bugünün “adalet” yürüyüşçüsü oldu

O cellatlardan biri de, hepimizin bildiği gibi, şu an Saadet Partisi 
Genel Başkanı olan Temel Karamollaoğlu’dur. Katliam günlerinin 
Molla Necmettin Erbakan’ın partisinden Sivas Belediye Başkanıdır. 
Katliam bitiminde itfaiye merdiveninden canavarlara şu hitapta bulu-
nuyor:

“Gazanız mübarek olsun.”

Yani ne diyor?

[18] http://t24.com.tr/haber/basbakan-sivas-davasindaki-zaman-asimina-hayirli-olsun-de-
di,199225.
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Din uğruna kafirlerle yapmış olduğunuz savaşla ilahi bir hayır elde 
ettiniz. Kutlu olsun...

Ne yazık ki trajedi bununla bitmiyor, arkadaşlar.
Bu canavarın elinden Yeni CHP’nin TESEV’ci, Soros’çu Kemal’i 

de sırıtarak plaket almakta bir beis görmüyor.
Ve hatta bu katil, Kılıçdaroğlu’nun meşhur görelim “Adalet 

Yürüyüşü”nün de destekçilerindendir, değil mi?
Bunlarla ilgili görüntüleri ve haberleri de, isterseniz:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sivas katliamı-
nın yaşandığı dönemde Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu ile verdiği fotoğraf Alevi örgütleri-
nin tepkisini çekti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karamolla-
oğlu ile eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan için düzenlenen 
anma programında bir araya gelmişti.

“Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Tuncer Baş, 
Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun birlikte verdiği fotoğraf kare-
si için, “ciddi yaralayıcı bir fotoğraf karesi” yorumu yaptı. Alevi 
toplumunun tüm partiler içinde CHP’ye daha yakın olduğunu, seç-
meninin büyük kısmını Alevilerin oluşturduğu bir partinin böyle 
bir programda yer almasının “reel siyaset”le açıklanamayacağını 
söyleyen Baş, “Aldatıldıklarını düşünmüyoruz. Bir tercih yapılmış 
görünüyor” yorumu yaptı.

“GAZALARI MÜBAREK OLSUN’
“Temel Karamollaoğlu’nun Sivas olayları sırasında yangın 

merdiveninden toplanan kalabalığa seslenirken “Gazanız mübarek 
olsun” dediğini anımsatan Tuncer Baş, “CHP’nin de Sayın Kılıçda-
roğlu’nun da gazaları mübarek olsun” dedi.” 

“Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Gani Kaplan da, 
Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı bir referandum öncesi verilen 
bu görüntüye tepki gösterdi. Bunun hem kurumlarını hem de şehit 
ailelerini üzdüğünü belirten Yıldız, “O görüntü doğru değil. Kara-
mollaoğlu’nun elinde hâlâ Sivas şehitlerinin kanı var. Hâlâ temize 
çıkmış değil. Kesinlikle kabul edilebilir bir görüntü değil” dedi.”[19]

Yeni CHP’nin Sorosdaroğlu Kemal’inin “Adalet Yürüyüşü” üzerine 
ise, şu kelamı ediyor, bu katil:

“Şiddete yönelik herhangi bir çağrıya vesile olmadığı sürece kı-
nanacak bir adım olarak da değerlendirmiyoruz.

“(...)
“Sanki her konuda aynı politikaları benimsiyormuşuz intiba 

[19] http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/02/27/karamollaoglunun-elinde-ha-
la-sivasin-kani-var/.
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oluşturmaya çalışacaklardır. Hayır biz ne CHP’nin ne de AK Par-
ti’nin değil sadece adaletin yanındayız. Hak ne diyorsa, hukuk ne 
diyorsa onu söyleriz.”[20]

Soralım şimdi bu katile ve onunla düşüp kalkan hain Sorosdaroğlu 
Kemal’e:

Peki, Sivas’ta canavarca yakılarak katledilen 35 canımızın “adalet”i 
ne olacak?

Ne diyor sizin “adalet”iniz onlara ilişkin?
Söyleyin bakalım!
Söyleyemezsiniz, değil mi?..
Kaçarsınız oradan. Bir hırsızın, hırsızlık yaptığı yerden hızla kaçışı 

gibi kaçarsınız oradan. Sizin adaletten anladığınız sadece koltuklarınızı 
güvenceye alabilmektir. Siz halkın, mazlumların, kurban canlarımızın 
adaletiyle zerrece ilgilenemezsiniz. Anlamazsınız da onların adaletin-
den zaten. Sizin bütün derdiniz, ABD uşaklığına devam edebilmek için 
altınızdaki koltuğun elden gitmemesidir. Onun uğraşı içindesiniz, onun 
yürüyüşünü yapıyorsunuz.

15 Temmuz 2016 sonrası ve 16 Nisan sonrası Tayyipgiller karşısında 
sergilediği teslimiyet ve diz çöküş, Sorosdaroğlu Kemal’in koltuğunun teh-
likeye düşmesine yol açmıştı. Ölüsü kokmuş Amerikan uşağı Deniz Baykal 
ve yine Feto’nun savcılarıyla, yargıçlarıyla, Tayyipgiller’le, Ergenekoncu 
avcılığı yapan ve aşağılık CIA Operasyonunu baştan sona destekleyen Fikri 
Sağlar İbişi bile başkaldırmaya yeltenmişti, Sorosçu Kemal’e.  

İşte bu içi boş, sözümona “Adalet yürüyüşü”yle, sallanan koltuğunu 
bir hayli pekiştirmiş ve güvenceye almış oldu Kılıçdaroğlu. Onun ve 
avanesinin derdi de zaten bundan ibaretti. Dolayısıyla da eylemleri son 
derece başarılı oldu, kendileri açısından. Neyse...

Demek ki arkadaşlar; 1950’den bu yana ABD Emperyalist Haydut 
Devletinin, onun casus örgütlerinin direktifleri doğrultusunda Ortaçağcı 
güçler adım adım yol aldılar, geliştiler, güçlendiler, cesaretlendirildiler, 
şımartıldılar ve kayıtsız şartsız iktidara taşındılar, 2002 3 Kasımı’nda. 
15 yıldan bu yana da iktidarlarını ve ABD’ye sadakatle hizmetlerini 
sürdürmektedirler. 

Olaya ilişkin şu yönü de ele alarak bitirelim, bu yazımızı. Murtaza 
Demir’in Odatv’de yayımlanan, konuya ilişkin yazısının şu satırlarına 
bakalım:

***

[20] https://tr.sputniknews.com/columnists/201706211028983645-saadet-partisinden-a-
dalet-yuruyusune-destek-kilicdaroglunun-demokratik-tercihi/.
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Erdoğan, Dersimlilerden özür diliyormuş! Dersimi bırak Dersimi, 
sen Sivas’a bak! Senin izin orada… Şu aşağıdaki listenin ne anlama 
geldiği gayet açık değil mi? Bu liste ortadayken ve sen, devletin bütün 
olanaklarını kullanarak, bu gerçeğin üstünü örterken, sana inananların 
aklına yanarım.

Şairin dediği gibi, bunca şeyden sonra özür mözür de istemiyorum 
hani, kalsın!

Aklından geçenlerin farkında olmamak için aptal olmak gerek… 
“Kürt Alevi-Türk Alevi” diyerek, Alevileri de bölseydin; böl tabiî; böl 
ki sırtımızdan inmeyesin! Enayiyiz ya; üç kuruşa satılırız ya… Bekle 
bakalım; cebine üç kuruş koyarak ekranlara saldığın kekliklerden baş-
ka, daha kaç kişiyi kandıracaksın?

Sağdan da soldan da saysan beş kişi olan ve nesline ihanet eden 
bu keklikler, öyle meşguller ki, Fethullah ve Erdoğan kredili tv’lerden 
fırsat bulup evlerine gidemiyorlarmış.

“Niye bu kadar kıymete bindik” diye kendilerine soruyorlardır el-
bet…”

AKP’giller Sivas’ta yakanlarla aynı toptan kesmedir
AKP’yle al takke ver külah eden, bu çok “zeki,” hem de “sosyalist” 

arkadaşlar, Sivas katliamının perde gerisinde duran, aşağıdaki listeyi-ko-
alisyonu görürlerse, Osmanlı döneminden buyana Alevi-Bektaşilerin 
katline ferman verenlerin adresini görürler mi?.. Sanmam… Bu ar-
kadaşları, Başbakanın, İskilipli Hocaya, Yavuz Selim’e, Ebu Suud’a, 
Bülent Arınç’ın Derviş Mehmet’e sahip çıkması da etkilemediğine 
göre, başka hiçbir şey etkilemez… 

İşte o harita ve adreslerden biri…
SİVAS KATİLLERİNİ SAVUNAN VE SONRA AKP’Lİ OLAN 

AVUKATLAR:
1. Av. Ahmet Özer, Refah Partisi 1998 yılı Konya-Meram Bel. Bşk. 

V.
2. Av. Ali Aşlık, AKP İzmir eski İl Bşk.
3. Av. Ali Bulut, AKP Maraş Mv. TBMM Anayasa Kom. Üyesi;
4. Av. B. Ali Dönmez, N. Erbakan’ın kayıp trilyon davasının avukatı
5. Av. Bedrettin İskender, AKP Ümraniye Belediye Bşk. Adayı;
6. Av. Burhanettin Çoban, AKP Afyon Bel. Bşk. Adayı;
7. Av. Bülent Tüfekçi, AKP Malatya İl Bşk;
8. Av. Celal Mümtaz Akıncı- AKP oylarıyla Anayasa Mah. Üyesi;
9. Av. Ekrem Bedir, Sakarya AKP Hendek Bel. Mec. Üyesi;
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10. Av. Eyüb Karagülle, İst. Saadet Partisi Eski İlçe Bşk.
11. Av. Faik Işık, Başbakan Erdoğan ve Süleyman Mercümek’in 

avukatı;
12. Av. Faruk Gökkuş, İst. AKP, Kâğıthane Bel. Bşk. Aday adayı;
13. Av. Ferruh Aslan, İst. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın 

Müdürü;
14. Av. Fuat Sağıroğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Yahya 

Karakaya ve N. Erbakan’ın “kayıp trilyon” davasının sanığı Süleyman 
Mercümek’in avukatı;

15. Av. Halil Ürün, RP Kayıp trilyon davası sanığı, AKP, 2008 Yılı 
Afyon Bel. Bşk. Adayı;

16. Av. Hasan Hüseyin Palan, AKP İst. İl Disiplin Kurulu Üyesi;
17. Av. Hayati Yazıcı- AKP Hükümetinde bakan;
18. Av. Haydar Kemal Kurt, AKP Isparta Mv;
19. Av. Hurşit Bıyık, AKP Trabzon İl Bşk. Yrd. Mv. Adayı;
20. Av. İbrahim Hakkı Aşkar, 22. Dönem AKP, Afyon Mv;
21. Av. İbrahim Kök, AKP Elazığ Mv. Aday Adayı;
22. Av. İsmail Aydos Ankara, Saadet Partisi GİK Üyesi;
23. Av. M. Ali Bulut, AKP Maraş Mv. TBMM Anayasa Kom. Üyesi;
24. Av. M. Nedim Taylan, AKP Adıyaman;
25. Av. Mehmet Akıncı, Refah Parti Pendik Belediye Başkan 

Yardımcısı;
26. Av. Mehmet Cihan, İst. SP Bağcılar Belediye Başkan Adayı;
27. Av. Mevlüt Uysal, AKP İstanbul Başakşehir Bel. Başkanı;
28. Av. Nevzat Er, AKP Eminönü Eski Bel. Bşk;
29. Av. Ramazan acar, Saadet Parti Malatya Merkez İlçe Bşk;
30. Av. Reşat Yazak - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi;
31. Av. Suat Altınsoy, AKP Konya İl Bşk. Yrd.;
32. Av. Süleyman Boyalı, HAS Parti Konya, Meram İlçe Bşk.;
33. Av. Şevket Kazan - Eski RP Milletvekili, Adalet Bakanı;
34. Av. Tayfun Karali, İst. Büyükşehir Bel. Darülaceze Md.;
35. Av. Yakup Özbek, İst. HAS Parti Büyükşehir Mec. Üyesi;
36. Av. Zeyid Aslan, AKP Tokat Mv. Başbakan Erdoğan’ın eski avu-

katı;
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SİVAS KATİLLERİNİ SAVUNAN VE DERNEK 
YÖNETİMİNDEKİ AVUKATLAR:

1. Av. Mehmet Cengiz, İst. Deniz Feneri Der. Gnl. Başkanı;
2. Av. M. Halit Çelik, İzmir MAZLUMDER Eski Genel Başkanı;
3. Av. Hamza Akbulut, İst. İlim Yayma Cemiyeti Gnl. Bşk.; 
4. Av. Hüsnü Yazgan, İslami Hareket Örgütü Merkez heyeti Üyesi;
5. Av. Haluk Can, Sakarya, İlim ve Hikmet Kültür Vakfı Bşk. 

Başörtüsü sözcüsü;
6. Av. Cihan Baykara Denizli Sahte Peygamber Evrenesoğlu’nun 

Avukatı;
7. Av. Şeref Dursun, Sivas Umut Operasyonu sanığı;
8. Av. Şemsettin Petek, İst. Çağrı Grubu Bşk. Adayı;
9. Av. Nihat Osmanoğlu, İzmir, İst. Mazlumder Üyesi;
10. Av. Kamil Uğur Yaralı, İst. Hukukçular Derneği Bşk.;
11. Av. Kadir Hikmet Beyazıt, Mazlum-Der Kayseri Şube Bşk.;
12. Av. Emin Atalay, İst. İKRA Der. Bşk. İHH Avukatı;
13. Av. Avni Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun amcaoğlu;
14. Av. Yasin Şamlı, Hukukçular Der. Gnl. Sek.[21]

***

Apaçık bir şekilde görülmektedir ki, AKP’giller Sivas’ta yakanlarla 
aynı toptan kesmedirler ve aynı kanlı oyunun aktörleridirler. 1950’den 
bu yana işbaşına gelen iktidarlar da bu kanlı ihanet yolunun taşlarını 
döşeyen Amerikan işbirlikçileridir.

Ve de, şu an Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin; yani AKP’nin 
de, MHP’nin de, CHP’nin de, HDP’nin de yolu birdir, aynıdır. Bunların 
hepsi Amerika tarafından çizilen yolun sadık yolcularıdır.

Bunların her biri farklı söylemlere sahiptir, farklı roller oynar. Ama 
sonuçta oynadıkları kanlı ihanet oyununun senaristi de, yönetmeni de, 
yapımcısı da ABD’dir, CIA’dır, Pentagon’dur, Washington’dur.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Temmuz 2017 

[21] http://odatv.com/sivas-katliami-sonra-partilesen-islamci-orgut-koalisyonu-mu-0912111200.
html
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Altın kalpli evlatlarım!
Acımasız cellatlar eline düştünüz...

Öyle görünüyor ki sizi ya katledecekler, ya da Vernicke Korsakoff 
hastası edip ömür boyu süründürecekler.

Sağlı sollu Amerikancı satılmışlar medyası, Sorosçu Kemal’in 
“Adalet” soslu, koltuğu kurtarma “yürüyüş”üne kilitlenmiş durumda. 
15 Temmuz ve 16 Nisan sonrası, Kaçak Saray önünde utanç verici bir 
alçalma, diz çöküş ve teslimiyetinin yarattığı sarsıntıyla çatırdayıp sal-
lanan koltuğunu kurtarma “yürüyüş”üne...

Ne melek yüzlü, melek kalpli Nuriye’nin eriyip tükenmiş, 35 kilo 
kalmış bedeni kimsenin umurunda, ne de onuru en önde tutan Semih’in 
kasları günbegün, dirhem dirhem azalıp tükenen iç organlardan ve sa-
dece bir iskeletten ibaret kalmış bedeni...

Bu Amerikan işbirlikçileri, bu vatan millet ve halk düşmanları, bu 
Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanları böyle bir ortamda 
gümbürtüye götürmek istiyorlar sizi...

Öyle karamsarım ki sizler için, bu dolaplar, bu düzenler dünyasın-
dan ayrılıp melek olacakmışsınız gibi geliyor bana...

Acınız, mateminiz, davanız bize kalacak...
Size layık olmaya hep devam edeceğiz biz...
Ve en sonunda da, insancıl bir dünya kuracağız.
Ne elinizden alınan öğrencileriniz unutacak sizi, ne de biz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

6 Temmuz 2017 



Ayrım
On Beş



139

Öyle görülüyor ki bunlar, bir iç savaş çıkarmadan iktidardan vaz-
geçmeyi düşünmüyorlar

İktidara mahkûmlar çünkü...
Tepeden tırnağa binbir suça batmışlar çünkü...

İktidardan tekerlendikleri anda Feto’nun savcılarının, yargıçlarının, 
polislerinin, devletin her kademesindeki bürokratlarının, işadamlarının, 
akademisyenlerinin; velhasıl cemaatin meczuplarının durumuna düşü-
vereceklerini adları gibi biliyorlar. Bu sebeple de ne yapıp edip iktidar-
da kalmaya gayret ediyorlar. 

Daha önce de yazmıştık, söylemiştik, Tayyipgiller taraftarlarının 
korkunç bir silahlanma yarışı içinde bulunduklarını. Hastanelerin heyet 
odalarının önündeki kuyrukların büyük çoğunluğunu bu tayfanın silah 
ruhsatı almak için bekleyen insanlarından oluştuğunu görmüştük.

Medyaya yansıyan olaylar da netçe göstermiştir ki; 15 Temmuz ge-
cesi polisin deposundaki silahların sayısı belirsiz miktarının, Tayyip’in 
ve Diyanet İşlerinin çağrısıyla sokaklara, meydanlara dökülen taraftar-
larına dağıtıldığını. Ve çoğunun da geri alınmadığını. Daha doğrusu, si-
lahları alanların iade edip etmeme konusunda serbest bırakıldıklarını...

Tabiî böyle olunca da, ağırlıklı olarak bu güruh silahları yanına alıp 
gitti meydanlardan. Geçenlerde MP5 polis silahıyla cinayet işleyen bir 
AKP’giller taraftarı, bu gerçeği bir kez daha açığa çıkarmış oldu. 

AKP’giller’in tâ başından bu yana taraftarlığını yapan, ömrünü 
Muaviye-Yezid İslamı’nın savunusuna adamış Abdurrahman Dilipak 
da o kesime silahlanma çağrısında bulunmuştu, hatırlanacağı üzere. 
“Ruhsatlı silahı olanlar polisle birlikte hareket etsin.”, demişti 21 
Temmuz 2016’da attığı bir twitte.

Yine hatırlanacağı üzere, Kaçak Saray Jölelisi de “2 silahım, yüz-
lerce mermim var.”, diyerek bir öfori sergilemişti. 

Tüm bunlardan daha vahim olmak üzere, kısa süre önce, yine Kaçak 
Saray’ın bu kez Arşiv Müdürü Muhammet Safi, pervasızca şu teklifi 
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attı ortaya. Daha doğrusu AKP’giller’e:
“Her eve bir otomatik tüfek ve 1000 mermi projesi şart.”[22]

AKP’giller’in derdi
Laik, Mustafa Kemalci unsurları katletmektir

İşte böylesine azgınlaştılar, pervasızlaştılar. Halkımızın deyişiyle, 
artık gözleri dönmüş durumda. Düşüncelerinin arka planında şu var: 
“Tüm şu Laikleri katlederek kökünü kazısak, ne kadar rahat ederiz...”

Birkaç sene önceydi. Kaçak Saray’ın fetvacısı Hayrettin Karaman 
da, aynen şöyle demişti:

“İslam’a inanmayanlar kendi inançlarını serbestçe uygulayabi-
lirler; ama bu uygulama Müslümanların hayat, ahlâk ve dindarlık-
larını, nesillerin eğitimini olumsuz etkileyecekse -İslam toplumun-
da- “onların aykırı filleri için özel mekanlar ihdas edilmek gibi” 
tedbirlere başvurulur.”[23]

Bu fetvacı Yezid Dincisi ne demişti, 17-25 Aralık Geriz Patlaması 
günlerinde?

“Yolsuzluk başka hırsızlık başkadır
“(...) Bu sebeple mesela yolsuzluk yapana “hırsız”, alkol alana 

“zânî: zina yapan”, gıybet edene “müfteri: iftira eden”, “kumpas 
düzenlemekten sorgulanan kimseye rüşvetçi” diyemez. Derse yalan 
söylemiş, iftira etmiş olur.”[24]

Bu Tayyipgiller Fetvacısına soralım:
Devletin tepesinde bulunan ahlâksızların, yolsuzluk yoluyla büyük 

miktarlar oluşturan kamu mallarını zimmetlerine geçirmeleri, küplerini 
doldurmaları hırsızlık değil de nedir?

Adam devletin tepesini tutmuş. Elinde binlerce hile hurda, düzen, 
dolap imkânı varken ve bu imkânları kullanarak milyar dolarları zim-
metine geçirip küpünü doldurmak varken; zavallı, cahil kenar mahalle 
hırsızları gibi geceleri kapı kilitleri kırıp, ya da pencere camlarından 
içeri girip halkın nerede parası pulu var, nerede yükte hafif pahada ağır 
bir malı var, onları bulup yanımda getirdiğim çuvalıma doldurayım 
diye mahalle mahalle dolaşacak mı?

[22] http://odatv.com/her-eve-bir-otomatik-tufek-ve...-2306171200.html.
[23] Hayrettin Karaman, Tahammül mü hoş görmek mi?, Yeni Şafak, 07 Ağustos 2011.
[24] http://www.yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/yolsuzluk-baka-h%C4%B1r-
s%C4%B1zl%C4%B1k-bakad%C4%B1r-2006694.
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Kaldı ki, AKP’giller bir tek kalemde Türkiye’deki tüm sokak sers-
erilerinin, hırsızlarının çaldıkları miktarın katbekatını, tereyağından kıl 
çeker gibi kasalarına indiriveriyorlar. Bu imkâna sahip insanlar ne diye 
ev ev dolaşıp hırsızlık derdinde olsunlar?

İşte, Muaviye-Yezid Dincilerinin ya da CIA-Pentagon Dincilerinin 
İslami ahlâktan anladıkları budur, arkadaşlar. Bu, daha önce de söyle-
diğimiz gibi, sahte İslam’dır, tersyüz edilmiş İslam’dır, içi boşaltılmış, 
ruhu öldürülmüş, Kabuktan ibaret kalmış bir İslam’dır.

Bu fetva, bildiğimiz gibi, AKP’giller’i aklamaya yönelikti. Biz hep 
diyoruz ya; AKP’giller dini de çürüttüler, diye... Onlarınki Kur’an ve 
Hz. Muhammed İslamı değildir, diye... Hayrettin Karaman’ın bu fetva-
sı da, işte damardan Yezid Dini fetvasıdır.

 Evet, arkadaşlar; demek ki adamların niyeti apaçık bir şekilde iç 
savaş çıkarıp Laik, Yurtsever, Birinci Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal 
Geleneğine bağlı insanları imha etmek. Buna hazırlanıyorlar; dincisin-
den arşivcisine, Jölelisinden jölesizine, yandaşından bilmem nesine ka-
dar...

Fırsat bu fırsat, alta düşürmüşken bunları imha edip izlerini tozlarını 
silelim, düşündesindeler, hazırlığındalar. 

Tayyip ABD’ye verdiği sözleri tutmak için
iç savaş çıkarmayı bile göze alıyor

Benzer bir özlemi Kaçak Saraylı Reis de dile getirmişti. Levent 
Gültekin aktarmıştı, onun bu konudaki söylemini. Görelim, isterseniz:

“Adını vermeyeyim, çok üst düzey bir bürokrat, emekliye ay-
rılma aşamasında Tayyip Bey’le vedalaşmaya gidiyor. Tayyip Bey 
o bürokrata, yapacakları ile ilgili bazı şeyler anlatınca bürokrat di-
yor ki ‘Bu dediklerinin yarısını yap, iç savaş çıkar bu ülkede’ Tay-
yip Bey de “çıksın, ezer geçeriz” diye karşılık veriyor. Yani iç savaşı 
göze almış bir lider var. Ne için? Kişisel hırsı.”[25]

Adam, devşirilme aşamasına Abromowitz’e, dolayısıyla da CIA’ya 
verdiği sözleri tutuyor ve CIA’nın eline verdiği programı, son bö-
lümüne kadar uygulamadan iktidarı asla bırakmam, diyor. Yani Laik 
Cumhuriyet’ten geriye ne kalmışsa, onun da izini tozunu silmek ve ül-
keyi BOP çerçevesinde 3 parçaya bölmek... Uygulamaya 15 yıldan bu 
yana emek verdiği ve tamamlamaya can attığı proje bu. 

[25] http://t24.com.tr/haber/levent-gultekin-erdogan-bir-burokrata-ic-savas-cikarsa-cik-
sin-ezer-geceriz-demis,344984.
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Bürokrat, tabiî, mantıklı. “Bu dediklerinizin yarısını bile yapsanız iç 
savaş çıkar bu ülkede.”, diyor. 

Verdiği karşılık ne kadar tüyler ürpertici, değil mi?
“Çıkarsa çıksın, ezer geçeriz.”
Daha önce de yazmıştık; bunlar en büyüğünden en küçüğüne kadar, 

en allamesinden en cahiline kadar acıma hissinden yoksundurlar, diye. 

AKP’giller Ortadoğu’da Müslüman Halkları katleden 
AB-D Emperyalistlerinin suç ortağıdır

İşte Libya’da, namuslu, Türk dostu Muammer Kaddafi’yi ve 100 
bin civarında Libyalı Müslümanı linç ettirerek, katlettirmekten zerre 
kadar olsun üzüntü duydular mı bunlar?

Hayır.
Suriye’de, ağababalarıyla birlikte, yani ABD ve AB Emperyalist 

Haydut Devletleriyle birlikte, 5 yüz bin civarında masum Müslümanı 
katletmiş olmaktan dolayı hiç pişmanlık duydular mı?

Hayır.
Hâlâ da gözleri kana doymuş değil. 
Hatırlanacağı gibi, ABD ve AB Emperyalistleri Ortadoğu’da 

1990’dan beri 10 milyon civarında masum Müslümanın canına kıymış-
lardır. Tayyipgiller de 15 yıldan bu yana suç ortaklığındadır, bu emper-
yalist haydutlarla. 

Zaten Türkiye’de şu anda etnik temelde bir iç savaş var, Türklerle 
Kürtler arasında. Tayyipgiller bir de Laiklerle Dinciler arasında iç savaş 
çıkarma derdindeler. Böylece de ülkeyi bir uçtan bir uca kan gölüne ve 
ölüm tarlalarına çevirme derdindeler.

Ülkeyi eritecekler, bu iç savaşlarla. Zaten Ordunun da canına oku-
dular, Pensilvanyalı Feto’yla birlikte. 

Öyle bir ortam oluşacak ki Türkiye’de, tam da emperyalizmin ku-
cağındaki Ermenici liderlerin bekledikleri bir ortam olacak bu. Hani 
ne diyordu, Amerika’daki Ermeni Diasporasının temsilcisi Harut 
Sassounian?

“Hiç kimse Türk liderlerin Ermenilere topraklarının tek bir 
parçasını bile gönüllü şekilde verecekleri ilüzyonuna kapılmamalı. 
Toprak genellikle güçle alınır. Ermenistan askeri anlamda Türki-
ye’den zayıf olduğu için Türkiye’de yaşanacak öngörülemeyen ge-
lişmeleri beklemek zorunda. Mesela iç savaş, bölgesel çatışmalar, 
Kürt isyanı, doğal felaketler gibi güç boşluğu yaratacak ve dünya-
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nın bu bölümünde sınırların değişmesine neden olacak gelişmeler... 
Hukuki haklarını talep edebilecekleri an gelene kadar Ermeniler 
bu isteklerini kuşaktan kuşağa aktarmalılar.”[26]

Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte Kaçak Saraylı Reis ve avanesi Türkiye’yi böyle bir felaket uçu-

rumuna, böyle bir cehenneme sürüklüyor adım adım. Onun söylemdeki 
vatan, millet, milli irade, şu bu demesi tamamen bir kandırmacadan, 
bir kamuflajdan ibarettir. Gerçekte yaptıkları iş, Türkiye’yi günbegün 
eritip çökertmek ve parçalanmaya sürüklemektir. 

Çok geç olmadan uyanmamız ve davranmamız gerekmektedir. 
Bunun için de tek bir şey istiyoruz halkımızdan; bize kulak vermesini, 
bizi anlamasını... Yoksa çok büyük felaketler yaşayacağımız günler bizi 
beklemektedir. O günlere doğru sürüklenip götürülüyor Türkiye...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
9 Temmuz 2017 

[26] https://goo.gl/bUkztJ.
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Yeni CHP’nin Sorosçu Kemal’i yine yaptı klasiğini
Maltepe’de toplanan içtenlikli, saf, CHP’ye gönül vermiş insanla-

rımızı satıp geçti...

Tabiî burjuva politikacıları hiçbir zaman maskesiz dolaşamazlar. 
Oldukları gibi görünemezler. Hep ikili oynarlar, hep maskelidirler, hep 
hak, hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük gibi soyut, kutsal kavramları 
kullanırlar. 

Dikkat edin; insan soyunun başdüşmanı emperyalist çakal ABD de, 
Irak’a, Afganistan’a, Libya’ya, Suriye’ye hep özgürlük ve demokrasi 
getirme masallarıyla daldı, cehenneme çevirdi Ortadoğu Halklarının 
coğrafyasını. 

Kılıçdaroğlu ve avanesi de, hemen herkesin bildiği gibi, CIA, 
MOSSAD ve Feto üçlüsünün gerçekleştirdiği bir kaset operasyonuyla 
CHP’nin başına getirilmişti. Yani bu yönetim, apaçık bir biçimde bir 
CIA operasyonuyla işbaşına getirilen bir yönetimdir. Geldikten sonra da 
giriştiği tasfiyeler ve oluşturduğu yönetim kadrosuyla CHP’yi tam bir 
proje partisi haline getirdi. TR 705’ler, Ekmek için Ekmeleddin’ler, 
Mustafa Kemal’e “Kefere Kemal” diye saldırmaktan kendini alama-
yan Pontusçu Bekaroğluları, Mustafa Kemal’i de Ermeni Soykırımcısı 
olmakla suçlayan ve bu emperyalist yalanla kafayı bozmuş Selina 
Doğan’lar, Finans-Kapital ajanı Sencer Ayata’lar vb... Bunların ta-
mamı da Birinci Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal düşmanıdır. Sorosçu 
Kemal dahil, Türkiye’yi soykırımcılıkla suçlayan emperyalist hizmet-
kârlarıdır. Laiklik filan da umurlarında değildir hiç.

Bunlar adları gibi bilirler; Türkiye’de iktidarları kimin getirdiğini, 
kimin götürdüğünü. Ve her 4 ya da 5 yılda bir seçim sandıklarından 
hangi partinin ne kadar oya sahip olarak çıkarılmış olacağını kimin be-
lirlediğini...

Tabiî bu kurşunî, karanlık güç de hep CIA’dır, Pentagon’dur, 
Washington’dur. O yüzden de onlara hizmetten ve onların her buyruğu-
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nu büyük bir heveskârlıkla yerine getirmekten asla geri durmazlar. Hiç 
kusur etmezler bu konuda. Hatta zevk alırlar, bu utanç verici işlerinden.

Sorosçu Kemal bozuk imajını düzeltmek için
“Adalet” yürüyüşünde

Meclisteki diğer Amerikancı üç burjuva partisi de aynı kategoriden-
dir. Toparlarsak konuyu; yukarıda da söylediğimiz gibi, ülkemizin de 
içinde bulunduğu İslam Dünyası cehennemi yaşamaktadır, 1990’dan bu 
yana. Bu cehennemin harareti ve üzerinde yükselen kara dumanlar da 
günbegün yoğunlaşarak artmaktadır. Yani gün günden kara gelmekte-
dir.

İşte 16 Nisan’dan bu yana, tam 73 şehit verdik. Gencecik, hayatları-
nın baharındaki vatan evlatları düştü bir bir kara toprağa. 

Kim yönetmektedir bu savaşı?
Herkesin bildiği gibi Amerika. CIA, Pentagon, Washington...
Fakat dikkat edin; Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çetenin bir tek 

sözcüsü olsun Amerika’ya bugüne dek yaptığı bu katliamlardan dolayı, 
bu İslam kanı içiciliğinden dolayı bir tek laf olsun edebilmişler midir?

Hayır.
Sorosçu Kemal, 15 Temmuz ve 16 Nisan sonrası ABD’nin ve 

CIA’nın onu kısa süreliğine de olsa pusulasız bırakmasından dolayı 
fena yalpaladı. Kaçak Saray önünde tam bir teslimiyet ve diz çöküş 
sergiledi. Bundan dolayı da liderliği, kredibilitesi yerlerde sürünür hale 
geldi. İşte fena halde bozulmuş imajını düzeltmek ve devrilmek üzere 
olan koltuğunu sağlamlaştırmak için yürüyüşe geçti. Adını da “Adalet” 
koydu, yürüyüşünün. 

Adalet, yukarıda da belirttiğimiz gibi, olumlu, soyut kavramlardan-
dır. 

Sınıflı Toplumlar dünyasında her sınıf, tabaka ve zümrenin kendine 
göre-kendi sınıf çıkarlarının gözetimine göre bir adalet anlayışı olur. 
Hepsi kendi dünya görüşü çerçevesinde tanımlar ya da içini doldurur, 
anlamlandırır, adalet sözcüğünü.

Kılıçdaroğlu’nun “adalet”i içi boş kabuktan ibarettir
Mesela; Tayyip’in bir adalet anlayışı vardır. Onun ideolojisine göre 

Türkiye Halkının yüzde 99’u Müslümandır, bundan dolayı da Türkiye’yi 
açıktan Müslüman kimliğiyle ön plana çıkmış kişilerden oluşan iktidar-
lar yönetmelidir. Devlet de dini esaslara göre oluşturulmalıdır. Yani bir 
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Muaviye-Yezid Dini devleti olmalıdır. Ancak bu gerçekleşince adalet 
sağlanmış olur. Laiklikse, ona göre dinsizliktir. 

Parababalarının bir adalet anlayışı vardır. Onlara göre ekonomiyi 
döndüren çark sermayedir. Dolayısıyla da sermayedarlar, ekonomi dün-
yasının kanunlarını belirleyenler olmalıdır. İşçiler, onların belirledikleri 
kanunlara, kurallara kesinkes uymalıdırlar. Ancak bu sayede ekonomik 
hayatın adaleti sağlanmış olur. 

Mesela ne dedi geçenlerde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
Tayyip’e hitaben?

“Çalışmaları devam eden esnek çalışma sistemi ve Kıdem Taz-
minatıyla ilgili düzenlemeler, hem işveren hem de çalışanlar için 
çok önemli bir fırsattır.”[27]

Demek istiyor ki bu Parababası; Kıdem Tazminatı yok edilsin. 
Kapitalistler, işçiyi bir mal gibi istedikleri miktarda ve sürede kullanır 
olsunlar. Yani işi gerektirdiğinde 3 gün, 5 gün, 5 ay, 6 ay çalıştırsın; ge-
rektirmediğinde de kapının önüne koyuversin işçiyi. Hani tıpkı bir araç 
gibi... Diyelim bir çekiciniz var, bir tornavidanız var, onu lazım oldu-
ğunda kullanırsınız, olmadığında da malzeme çantasına atıverirsiniz...

TİM Başkanı’nın adalet anlayışı bu. Tüm Parababalarınınki de aynı-
dır. Çünkü onların sınıf çıkarı, en büyük miktarda sömürü yapabilmele-
ri neyi gerektiriyorsa onun adaletli olduğunu emreder.

İşçi Sınıfınınkiyse, kuşkusuz, tam tersini gerekli kılar. İşçinin de 
herkes gibi, her şeyden önce bir insan olduğunu, vazgeçilmez hakları 
olduğunu ve yarattığı değerin karşılığının bütünüyle eline geçmesini 
emreder, öngörür. Herkes emeğine göre pay alsın, der. Kimse kimse-
nin emeğini, karşılığını ödemeden gasp etmesin, der. Bu bakımdan, İşçi 
Sınıfıyla Kapitalistler arasında uzlaşmaz bir sınıf karşıtlığı vardır. Yani 
çıkarları arasında, dünya görüşleri arasında kesinkes bir karşıtlık, zıtlık 
vardır. Dünya görüşleri de bu zıtlıklara göre oluşur. Muhteviyat (İçerik) 
ve şekil kazanır... İşte bu doğrultuda da adalet anlayışları birbirinin tam 
karşıtıdır.

Kılıçdaroğlu, harcıâlem, içi boş bir Kabuktan ibaret olan “adalet” 
sözcüğüyle çıktı yola. Sadece onun yazılı olduğu dövizin taşınmasını 
şart koştu. 

Böylece de, aslında hiçbir şey dememiş oldu. Yani yürüyüşünü an-
lamlandırmamış oldu. Ortaya stratejik bir hedef koymamış oldu. 

[27] 17 Haziran 2017, http://www.hurriyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-tim-odul-to-
renine-katild-40493406.
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Ne dedi bir de?
“Adalet herkese lazım.”
Şimdi bu da aslında bir şey söylememiş olmaktır. Çünkü buna karşı 

çıkan, dünyada akıl sağlığı yerinde olmak kaydıyla hiç kimse olamaz. 
O bakımdan, bu türden, yani herkesin bildiği şeyleri, yeni bir bilgi veri-
yormuşçasına söyleyenlere, Lapalis’in Hakikatini tekrarlamış oluyor 
denir.

Bu şu demektir:
Bir kimse, öldüğü zaman ölmüş olur...
Yani böylesine apaçık ve kesinkes, herkesçe bilinen bir şeyi, bir kez 

de tekrarlayan söylemiş olur.
Onun bu boş konuşması, burjuva yazarçizerler tarafından da eleştiri 

konusu yapıldı. Avanesi de bunun üzerine yürüyüş sonunda Maltepe 
Meydanı’nda yapacağı mitingdeki konuşmasına ilişkin bir talepler lis-
tesi hazırlamışlar, 10 maddelik. Ama baktığımız zaman, bunların da o 
güne dek medyada çok yazılıp söylenen harcı alem yani kimsenin ak-
sini iddia edemeyeceği görüşlerden bir demet olduğunu görüyorsunuz. 
Yani bir program açıkladık mı? Açıkladık, demiş olmak için çalakalem 
yazılmış, herkesin bildiği düşüncelerden ibaret olduğunu görüyorsunuz. 

Hadi olsun, diyelim. Fakat bunların nasıl savunulacağı ve nasıl ha-
yata geçirileceği konusunda bir mücadele metot ve biçimine asla rast-
layamıyorsunuz. Zaten Sorosçu ve avanesinde böyle bir anlayış hiçbir 
zaman olmamıştı.

Genelini değerlendirdiğimiz zaman, onun asla ezilen ve sömürülen 
kitlelerin safında ve yanında olmadığı net biçimde ortaya çıkar, anlaşı-
lır.

Ortada meşru bir siyasi iktidar bile yokken 
Kılıçdaroğlu’ndan AKP’giller’e güzellemeler

Maltepe Konuşmasında Kılıçdaroğlu, öylesi bir 15 Temmuz güzelle-
mesinde bulundu ki, oranın sanki tek suçlusu Feto’ymuş, AKP’giller’in 
hiçbir suçları ve sorumlulukları yokmuş düşüncesi hakimdir, bu gü-
zellemede. Dolayısıyla da, Feto Şeytanlaştırılır, AKP’giller ve Büyük 
Reis’i de meşrulaştırılır, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz değerlendirme-
sinde.

Böylece de onların meşruiyetini ve Laik Cumhuriyet’i yıkarak yeri-
ne geçirdikleri gayrimeşru çete devletini ve çete hukukunu kabul etmiş 
olur. 
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Oysa biz ne diyoruz?
Ortada meşru bir siyasi iktidar yok. Ortada bir Anayasa yok, bir Yargı 

yok, meşru bir devlet yok. AKP’giller; 15 yıldan bu yana Pensilvanyalı 
İmam’ın cemaatiyle el ele vererek ve tüm tarikat yuvalarıyla, din de-
rebeylikleriyle el ele vererek Laik Cuhmuriyet’i yıkmışlardır. Onun 
yerine dinci bir çete devleti kurmuşlardır. Uluslararası hukuk açısın-
dan zerre kadar bir değeri yoktur, bunların hukukunun. Eğer evrensel 
hukukun azıcığı olmuş olsaydı Türkiye’de; AKP’giller’in kadrolarının 
tamamının, işledikleri binbir suçtan dolayı, onlarca, yüzlerce kez ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olarak cezaevlerinde ya-
tıyor olmaları gerekirdi. 

Kılıçdaroğlu, bizce çok net görülen bu Türkiye gerçeğinin zerre 
miktarını olsun görür değildir. Ve onun konuşmasında da, yer almaz 
böyle bir tespit. Çünkü onlar, aynı yolun yolcusudurlar, aynı efendinin 
hizmetkârıdırlar. Açıkçası, bunların tamamı ABD yapımıdır, ABD pro-
jesidir ve ABD işbirlikçisidir. Dolayısıyla da, aralarındaki iktidar mu-
halefet kavgası tümüyle düzen içi, sistem içi, kapalı devre bir kavgadan 
ibarettir. Bir oyun, bir hiledir, onların kavgası aslında. Halkı kandır-
maya, avlamaya, ABD yörüngesinde tutmaya yönelik bir düzendir, bir 
dolaptır...

Gelelim meselenin bir diğer çok önemli yönüne:

Sorosçu Kemal, ABD-AB karşıtı tek laf etmez
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının tamamında ABD’ye ilişkin, AB’ye 

ilişkin, Siyonist İsrail’e ilişkin tek bir sözcük bile geçmez. Oysa yukarı-
da da belirttiğimiz gibi, bölgemizin ve ülkemizin temel gerçeği, bu em-
peryalist haydutların, bu insanlığın başbelası çakalların BOP çerçeve-
sinde, o halk düşmanı CIA projesini hayata geçirmek için tüm Ortadoğu 
coğrafyasını ölüm tarlalarına, üzerinde cehennemin en koyu dumanları 
tüten yangın yerine çevirmiş olmalarıdır.

Bunu görmezlikten geldiğiniz anda, ya da bu can alıcı gerçeğe sır-
tınızı döndüğünüz anda sizin tüm yapıp ettikleriniz bir sahtekârlık-
tan başka hiçbir şey değildir. Ve siz, bir Amerikan işbirlikçisinden, 
Amerikan hizmetkârından, bir vatan millet, halk düşmanından başka 
hiçbir şey değilsinizdir.

Kılıçdaroğlu, bırakalım bu gerçeklerden söz etmeyi; o başka hava-
dadır. O, yürüyüşü anında bir kez daha efendilerine mesaj göndererek 
selam çakmayı ihmal etmez. Guardian’a ve New York Times’a gönder-
diği yazılarında, kendilerinin “liberal demokrasi” savunucuları olduk-
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larını bir kez daha altını çizerek belirtir. 
Liberal demokrasi...
Emperyalist sistemin çarklarından biri içinde yer almayı kabul ede-

rek ona hizmet etme, onunla bütünleşme anlamını taşır bu terim.
“Efendiliğini sizin yaptığınız dünya sömürü sistemi-emperyalist 

dünya sömürü sistemi, sömürü çarkı içinde biz de yer almak istiyoruz. 
Bizi görün. Biz hizmete amadeyiz.” mesajı vermektir bu.

Dün Odatv’de yer alan bir değerlendirmesinde Barış Zeren’in de 
açıkça belirttiği gibi CHP, uzun yıllardan beri “sosyal demokrasi”den 
vazgeçip vahşi kapitalist sistem içinde oynamayı seçmiş bulunmakta-
dır. Şöyle dile getirir, Barış Zeren bu tespitini:

“(...) bütün dünyada yükselen “illiberal” yani –CHP çevirisiyle– 
“özgürlük düşmanı” popülistlere karşı “liberal” yani “özgürlükçü 
demokratlar” yeni demokratik araçlar geliştirmeli” ve “bunları 
uluslararası düzeyde paylaşmalı” diyor. Bu sözlerde, liberalizme 
uzun süredir kaymış CHP’nin Batı ile aynı frekanstan konuşma, 
bütün dünyadaki gündemle Türkiye’yi ortaklaştırma kaygısı oldu-
ğu çok açık.”[28]

Kılıçdaroğlu, bizde sizi rahatsız edecek hiçbir anlayış yok. Tam ter-
sine; biz de sizin ekonomik sisteminizi benimsiyor ve savunuyoruz. 
Dolayısıyla da size hizmete hazırız, demiş oluyor bir kez daha.

Bunlar böyle işte, arkadaşlar...
Tüm Amerikan uşaklarına olduğu gibi, Yeni CHP’nin tepesine tüne-

tilmiş Sorosçu Kemal ve avanesine de bu sebepten düşmanız işte biz.
Burada çağrışım oldu:
Namuslu, yiğit ozanımız Mahsuni Şerif o güzel türküsünde ne di-

yordu?

Defol git benim yurdumdan 
Amerika katil katil 
Yıllardır bizi bitirdin 
Amerika katil katil 

Devleti devlete çatar 
İt gibi pusuda yatar 

[28] http://odatv.com/yazar/baris-zeren/kilicdaroglu-dis-mudahale-cagrisinda-bulun-
du-mu-0907171200.html.
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Kan döktürür silah satar 
Amerika katil katil 

Japonya’yı yiyen velet 
Dünyadaki tek nedamet 
İki yüzlü kahpe millet 
Amerika katil katil 

Su diye yutturur buzu
Gafil düştük kuzu kuzu 
Dünyanın en namussuzu 
Amerika katil katil 

İnsanlıkta ırk sarısı 
Küstü dünyanın yarısı 
Vietnam’ın pis karısı 
Amerika katil katil  

 

Mahzuni şerif uyuma 
Gün geldi çattı akşama 
Bizden selam Vietnam’a 
Amerika katil katil... 

HKP, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol” şiarını haykırır
İşte biz bu sebepten, yıllardan beri hep ne diyoruz?
“Katil ABD Ortadoğu’dan defol diyemeyen her siyasi ya gafil-

dir, ya hain!”
Bunlarınki tabiî ki gafillik değil artık. Çünkü bunların tamamı ABD 

devşirmesidir. Partileri de, geldikleri durum itibariyle birer proje parti-
sidir. Dolayısıyla da bunların yapıp ettikleri düpedüz ihanettir, katmer-
lisinden.

Tabiî böyle olunca da adalet kavramı bunların ağzında diğer olumlu 
değer taşıyan tüm soyut kavramlar gibi; demokrasi, özgürlük, hak, hu-
kuk gibi, birer kandırmacadır, boş lakırdıdır. Aynı zamanda da kirletil-
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miş olur, bunların kullanmasıyla bu kavramlar.
Daha önce de söylediğimiz gibi, ABD Haydut Devleti ve müttefik-

leri, 1990’dan bu yana 10 milyon civarında masum Müslümanın kanını 
içecekler; sen de ona bu canavarlıklarında yerli piyon olarak yardımcı 
olacaksın, müttefik olacaksın; ondan ikbal, makam, iktidar bekleyecek-
sin: onun bir dediğini iki etmeyeceksin; ve sonra da büyük bir utanmaz-
lıkla adaletten bahsedeceksin. Hadi be!..

Ne diyordu yiğit ozanımız Âşık İhsani, her bir dizesi bir tüfek gibi 
patlayan türkülerinde?

Dedim hak adalet
Tuu dedi yere
Arkasından baltasını biledi

Yeni CHP’nin Sorosçu Kemal’i 442 km yol tepti. Ama karşılığını 
da aldı. Sallanıp çatırdayan, her an çökebilecek olan koltuğunu sapa-
sağlam hale getirdi. Onun için amaç hâsıl olmuş oldu. Gerisinin hiçbir 
önemi yoktu artık.

Bu yüzden de, dün Maltepe Meydanı’nı dolduran, Özgür Özel’in 
açıklamasına göre 1 milyon 6 yüz bin civarındaki içtenlikli, saf, temiz, 
CHP’ye umut bağlamış insanımızı bir kez daha gözünü kırpmadan ve 
duraksamadan satıp geçti...

Biz boşuna feryat etmemiştik, 2015’teki TRT Konuşmalarımızda:
“Saygıdeğer Halkımız! 
“Bunların yalanlarına kanma. Peşlerine düşme. Bunlara bin 

defa inansan bin defa harcarlar, satarlar seni. Kuşlar gibi tuzağa 
gitme. Bize kulak ver. Bizi anlamazsan bunların binbir yalanıyla 
nasıl başa çıkabilirsin?”

Evet, Saygıdeğer Halkımız;
Bizi tam anlamıyla anlamadığın sürece bunların yalanlarıyla başa 

çıkamazsın. Bize kulak ver. Araştır, sorgula dediklerimizi. Medrese öğ-
rencileri gibi inanç düzeyine getirdiğin kanaatlerinle bakma meselelere. 
Olaylar durup dinlenmeden akar, gelişir ve değişir. Sürekli araştır, se-
bepleri bulmaya çalış. Yoksa yanılırsın, kanarsın kandırılırsın...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Temmuz 2017 



Ayrım
On Yedi
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“Bir siz mi varsınız?” diyenlere cevabımızdır:
Evet, bir tek biz varız, Antiemperyalist,
ABD-AB Emperyalist Çakal Devletlerine ve
Siyonist İsrail’e karşı olan!
Bir tek biz varız, canımız pahasına vatanı, halkı, laikliği, Tam Ba-

ğımsızlığı, Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye Geleneğini, ezilen ve sö-
mürülen halk yığınlarını savunan! Kararlıca, yiğitçe, bilinçlice...

Gerisi ya kuru gürültü, ya da sahtekârlık...
Kanıtı mı?
Binbir tanesinden işte son biri...

ABD Emperyalist Çakal Devletinin önde gelen alçaklarından 
biri geldi, ülkemize. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Petrol 
Zirvesi” kamuflajı altında Ortadoğu petrollerinin yeni şartlarda ABD 
Emperyalist Tekellerinin kasalarına hangi biçim ve yöntemlerle akıtı-
lacağını belirlemek için... Buradan da Katar’a geçti, hatırlanacağı gibi. 
Çünkü Ortadoğu’nun kaynayan petrol kazanlarının en kallavilerinden 
biri orasıdır. 

Ne demişti seçim kampanyası sürecinde, ABD’nin keser kaçığı yeni 
Başkan’ı Trump?

“Körfez ülkelerine gideceğim ki inanın onlar daha fazla ayakta 
duramazlar. Körfez ülkelerinin sahip olduğu tek şey paradır. 19 
trilyon dolar civarında olan borcumuzu onlara ödeteceğim. Bunu 
biz ödemeyeceğiz, onlar ödeyecekler. Bu borcu Körfez ülkelerine 
ödeteceğiz. Unutmayın, Körfez ülkeleri, biz olmadan varlıklarını 
sürdüremezler.”[29]

İşte bu kapsamdaki talan işlerini düzenlemek için geldi, Tillerson 
Türkiye’ye, Katar’a. 

Trump diyor ya yukarıda; “Körfez ülkeleri biz olmadan varlıkla-

[29] https://www.youtube.com/watch?v=EZ46qVPHEmo.
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rını sürdüremez.”, diye. Türkiye’deki egemenler de öyle. Türkiye’nin 
hain, ABD ortağı Parababaları da öyle. TÜSİAD’cılar, MÜSİAD’cılar, 
TİSK’çiler de öyle.

Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete de öyle. Onların da projelen-
diricisi ve oraya taşıyıcısı ABD’dir. Yani AKP’nin de, CHP’nin de, 
MHP’nin de, HDP’nin de yapımcısı, kullanıcısı, efendisi ve Meclise 
taşıyıcısı bu emperyalist hayduttur. 

Türkiye’ye de bunlara yeni bir ayar çekmek için geldi. Kapalı kapı-
lar ardında verdi talimatlarını, geçip gitti...

Kanlı Katil ABD’nin Dışişleri Bakanı’na
tek tepki HKP’den

Peki, buna karşı Türkiye’de herhangi bir ses çıkaran oldu mu?
Tık diyebilen oldu mu?
Oldu...
Sadece biz olduk. Hem de o hayduta, o insan soyunun baş belasına 

anlayacağı dilden ve hak ettiği üslupla konuştuk. İşte konuşma metni-
miz:

***
Sözde “Petrol Zirvesi” Ortadoğu petrollerinin emperyalistlerce 

paylaşım toplantısıdır
Kanlı Katil ABD Emperyalistlerinin Dışişleri Bakanı Tillerson, 

Ülkemizden Defol!
ABD-AB Emperyalistleri, Ülkemizden ve Ortadoğu’dan 

Defolun!

Kanlı katil ABD-AB Emperyalizminin Ortadoğu’yu kan gölüne çe-
virme projesi sorumlularından biri olan Tillerson kanlı ayaklarıyla ül-
kemizi lekelemeye geldi. Gelmesindeki neden “Dünya Petrol Zirvesi” 
adlı kongredir. Bu kongrenin asıl amacı ise Ortadoğu halklarını bölüp 
parçalama planı olan BOP, yani Büyük Ortadoğu Projesi’ni etkin bir 
şekilde hızlandırmaktır.

Büyük Ortadoğu Projesi ise 2002 yılında dillendirilmeye başlanan, 
ABD ve Avrupa Birliği Emperyalistlerinin Ortadoğu’yu ve ülkemizi, 
bin devletli bir dünya yaratma sürecinde dizayn etme ve sonuç olarak 
halkların bölünmüş, parçalanmış ve kendilerine karşı çıkamayacak du-
ruma gelmelerini amaçlayan projenin adıdır. Bu projeyi de somut ola-
rak Ortadoğu’da çıkan Arap Baharı ayaklanmasını kendi yörüngelerine 
sokmayı başararak uyguladılar.  Bu proje ile birlikte Ortadoğu’daki en 
gerici, yobaz ve cihatçı katiller sürüsü AB-D Emperyalistleri tarafından 
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örgütlenmiş, eğitilmiş ve bu katiller sürüsü Ortadoğu’yu kan gölü ha-
line getirmiştir.

 Önce Irak, sonra Libya’da bu proje tamamıyla hayata geçirilmiştir. 
Ancak emperyalistler Suriye’ye kendi eğittikleri ve silahlandırdıkları 
bu çeteler vasıtasıyla gerçekleştirdikleri saldırıda hedeflerine tam ola-
rak ulaşamadılar. Suriye’nin yiğit lideri Beşşar Esad ve ona inanmış 
yiğit Suriye Halkı emperyalistlerin bu oyununa gelmediler. Direndiler 
ve hâlâ da direniyorlar, emperyalistlerin beslediği ve büyüttüğü gerici 
çetelere karşı. Ancak buna rağmen Suriye’yi parçalamayı başardılar. En 
az iki parçaya böldüler Suriye’yi şu an ve halkları gözyaşları ve acılarla 
baş başa bıraktılar aşağılık haydutlar.

Milyonlarca kadın, çocuk, erkek, emperyalistlerin ülkelerinde ya-
rattıkları yıkımlardan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalarak baş-
ka ülkelere göç ettiler. İşte tüm bu yaşananların sorumluları bellidir, 
onca insanın toprağından edilmesinin sorumluları bellidir. Bunların 
tüm sorumlusu başta ABD ve AB Emperyalistleridir. Çünkü onlar ken-
dilerinden başka hiç kimseyi düşünmez, önemsemez. Onlar için önemli 
olan tek şey kendi çıkarlarıdır, ceplerine ne kadar paranın gireceğidir.

İşte bu anlattıklarımızın tüm sorumlusu olan dünyanın baş haydut 
devleti ABD Emperyalistlerinin Dışişleri Bakanı topraklarımıza geldi, 
yeni planlar kurmak, hizmetkârlarına talimatlar vermek, çok ve daha 
çok kan dökmek için. Yerli işbirlikçilere emirlerini verdikten sonra da 
çekti gitti...

Bu Emperyalistler ki Vietnam’da, Afganistan’da nice masumun ka-
nını dökmüşlerdir. Ve şimdi de bu kanlı ayaklarıyla ülkemizdelerdir ne 
acı ki...

Peki sadece baş haydut ABD’nin temsilcileri mi ülkemizdedir?
Hayır. Diğer Batılı Emperyalist devletlerin temsilcileri de ülkemizi 

kirletmişlerdir.  Yapacakları Dünya Petrol Zirvesi, Ortadoğu toprakla-
rında bulunan petrolün kendi emperyalist emellerine göre paylaşılma-
sından başka hiçbir şey değildir. Boşuna denmemiştir, “Kan kokusu 
almış bir köpekbalığından daha tehlikelisi petrol kokusu almış 
Amerikan Emperyalizmdir” diye. Bu uğurda yapmayacakları hiçbir 
canilik yoktur.

Ülkemizde bu emperyalist çakal sürüsünü ağırlamaya çok istekli 
olan AKP’giller ise kendilerine, onların uşaklığını yapmaktan daha iyi 
bir konum düşünmemektedirler. Zaten AKP’giller’in büyük patronu-
nun kendini Büyük Ortadoğu Projesinin Eşbaşkanı ilan etmiş olması da 
bunun en açık göstergesidir.

AKP’giller ki ülkemizi en az üç parçaya bölüp Suriyeleştirecek olan 
BOP’un uygulanmasında rol almayı kendilerine görev saymışlardır ve 
işte bu yüzden onlar için emperyalist çakal sürüsünü ağırlamak bir 
onurdur. Ülkemizi adım adım gericileştiren, Mustafa Kemal’in ve silah 
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arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Laik Cumhuriyet’i yıkma heves-
kârları ise elbet tüm bunların hesabını verecektir.

Ülkemizi yerli uşaklarıyla birlikte işgal eden emperyalistler ise el-
bet ülkemizden de, Ortadoğu’dan da defolup gideceklerdir. Ve halklara 
yaptıkları bu zulmün, işkencenin hesabını er geç Tarih önünde verecek-
lerdir. Ve halklar gerçekten özgür, eşit ve bağımsız olarak yaşayacak-
lardır.

Bizler, Halkın Kurtuluş Partisi olarak, emperyalizme karşı bulundu-
ğumuz her alanda Anti-Emperyalist mücadelenin eğilmez bayrağı ola-
rak durmaya devam edeceğiz. 6. Filo’nun Amerikan Conilerini denize 
döken Denizler, Mahirler gibi, vatanımızı emperyalist işgalden kurtar-
mak için elde silah savaşan Birinci Kuvayimilliyeciler gibi ABD-AB 
Emperyalizmine karşı savaşacağız ve onları bu topraklardan kovacağız.

Bizler bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçılarıyız. Ve bu tarihsel 
görevi eninde sonunda gerçekleştireceğiz ve bir daha asla ne ABD 
Emperyalistlerini ne de onların yerli uşaklarını ülkemize sokmayaca-
ğız. Özgür, bağımsız, eşit bir vatan için sonuna kadar emperyalizme 
karşı savaşacağız. Bu, biz gerçek devrimcilerin sözüdür. 10 Temmuz 
2017 

Katil AB-D Ülkemizden Defol!
Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler!

***

Sadece yazılı açıklamayla yetinmedik. Eylemli açıklama yaptık. 
Akşam üzeri Galatasaray Meydanı’nda...

İşte resmimiz:
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İsteyen eylemimizin videosunu da izleyebilir. İşte linki...[30]

Sadece şimdi değil, arkadaşlar. Yıllardan bu yana hep aynıdır du-
rum. Bizim dışımızda tık diyen yoktur bu emperyalist haydut devlete 
karşı. Tâ Bush döneminde, Condoleezza Rice’ın gelişini de biz protesto 
ettik. Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ülkemize gelip toprak-
larımızı kirlettiğinde de biz protesto ettik. O günlerden bu yana da hep, 
yalnızca biz protesto ediyoruz bunları. 

Çünkü biz, Tarihimize, önderlerimize, yoldaşlarımıza karşı sorum-
luyuz. Onların davasına zerre miktarda olsun leke düşürülmesine izin 
vermeden savunmaya söz verdik.

Tâ öğrencilik yıllarımızda ABD Büyükelçisi alçak Robert 
Kommer’in İstanbul’a gelişini de protesto etmiştik, Deniz’in önder-
liğinde. Hem de Yeşilköy’de lanet ayağını vatan toprağımıza değdirir 
değdirmez...

Yine yoldaşlarımız ODTÜ’de bu aynı alçağın üniversitemize gelişi-
ni protesto etmişlerdi. Hem de arabasını ters çevirip yakarak...

Bugün gibi aklımdadır:
Bir eylemimiz sırasında bunların casus örgütü TUSLOG’un mini-

büs model bir arabasını yakalamıştık, Galata Köprüsü’nün üzerinde. 
Anında camını çerçevesini indirdik, kaportasını yamulttuk. İçinde bir 
kadının da bulunduğunu görünce durduk. Paniklemişti, çığlıklar atıyor-
du. Hemen bıraktık. 

Yine hatırlanacaktır, herkesçe: 6’ncı Filo’nun Dolmabahçe’ye geli-
şini de Deniz’in önderliğinde, onlara uygun düşecek bir tarzda protesto 
etmiştik, o sarhoş, sapık katilleri bir bir Boğaz’ın serin sularına atarak...

Ankara Siyasal önünde de bir Amerikan arabasını yakalayıp ters çe-
virmişti devrimci arkadaşlarımız. Conisini de pataklamışlardı. 

Yine hatırlanacaktır; Denizler Balgat’taki Amerikan Üssü’nde gö-
revli ABD askerlerini kaçırmışlardı.

Mahirler’se, Samsun’daki NATO’nun radar üssünde görevli 3 
İngilizi kaçırıp rehin alarak Kızıldere’ye gitmişlerdi.

“68 Kuşağı” denen biz devrimcilerin tüm eylemlerinde en sık atı-
lan sloganlar “Yankee go home!” ve “Hoşt Amerika puşt Amerika!” 
idi. İlgili devrimci gençlerin bileceği gibi, Dev-Genç Marşımızda da bu 
emperyalist haydut devletler düşman olarak gösterilir. 

Denizler’in Savunmalarında da, Mahir’in bütün yazılarında da hep 
başdüşman olarak ABD-AB Emperyalistleri ve yerli işbirlikçiler teşhir 

[30] https://www.facebook.com/DunyaSoldanBak/videos/1727291133967686/.
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edilir. 
Önder’imiz Hikmet Kıvılcımlı da aynı şekilde ABD ve AB 

Emperyalistlerini insan soyunun ve mazlum ülkelerin, halkların en bü-
yük düşmanı olarak koyar, bütün kitaplarında ve makalelerinde. Tabiî 
bunların yerli, hain işbirlikçilerini de aynı kategoride değerlendirir, 
aynı karşıdevrim cephesinin bileşenleri olarak koyar.

Birinci Kuvayimilliye’de Mustafa Kemal’in deyişiyle düşman, 
Amerika da dahil olmak üzere Batı Emperyalizmi ve İstanbul’daki iş-
birlikçi Saltanattır ve onun hükümetleridir.

İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz’de de düşman aynıdır, der Kıvılcımlı 
Usta: ABD ve AB Emperyalistleriyle yerli Parababaları ve onla-
rın siyasi temsilcilerinden oluşan burjuva partileridir. Yani Birinci 
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi, ikincisinde 
de düşman birebir aynıdır. 

Devrimciliğin ABC’si, emperyalizme karşı olmaktır
İşte biz, bu Marksist-Leninist teorik anlayışımızın gösterdiği yol-

da, emrettiği yolda yürüyoruz ve siyaset yapıyoruz, 50 yıldan bu yana. 
Tabiî aynı zamanda da Gerçek Devrimcilik yapıyoruz, halkseverlik ya-
pıyoruz, vatanseverlik yapıyoruz.

Bu bakımdan emperyalist haydutların ülkemize gelişleri bizde kin 
ve nefret uyandırır. Onların yüzlerine hak ettikleri şekilde haykırmak 
ve tükürmek isteriz hep. Ne mutlu ki de, hep bu Gerçek Devrimci göre-
vimizi hiç aksatmadan yapmışızdır bugüne dek.

Pek çok kez söyledik ve yazdık:
Ne diyordu Che, Washington’dan gönderilen bir emirle CIA tarafın-

dan katledilmeden birkaç ay önce Havana’da toplanan Tricontinental’e 
gönderdiği mesajında?

“Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve 
insanlığın en büyük düşmanı ABD’ye karşı halkların birliği için bir 
savaş çağrısıdır.”

Demek ki yoldaşlar, Gerçek Devrimciler hep aynı davranır. Onlar 
için düşman bellidir. Ve tektir: ABD-AB Emperyalist Çakalları ve on-
ların yerli işbirlikçileri.

Demek ki, devrimciliğin olmazsa olmaz üç şartından birincisi 
Antiemperyalist olmaktır. Yani ABD-AB Emperyalist, insan düşmanı 
devletleriyle onların Ortadoğu’daki ileri karakolu Siyonist İsrail’e karşı 
olmaktır.

Eğer anlayışın bu değilse, ya da bunu yapmıyorsan sen Gerçek bir 
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Devrimci değilsin. Sen ya gafilsin, ya korkaksın, ya da alçak, sefil bir 
sahtekârsın...

Saygıdeğer yoldaşlar;
“Ben solcuyum, devrimciyim, demokratım”, diyene soracaksınız 

hemen:
ABD-AB Emperyalistlerine ve Siyonist İsrail’e karşı mısın?, diye.
“Tabiî sadece lafla değil, eylemlerinle de karşı mısın?”, diye.
Eğer “değilim” derse ya da gargara yapmaya yeltenirse, bilin ki o, 

yukarıda dediklerimizden biridir.
Bizleri bugün en çok sinirlendirenlerden biri de bunlardır. Solcu, 

ilerici, demokrat, devrimci, hatta komünist maskesi taşırlar, o maskeyle 
dolaşırlar, ama bu emperyalist haydutlara, bu çakallara, bu kan içicilere 
tık demezler.

Hatta bazıları utanmazlığı ve alçaklığı daha ileri boyutlara götürür. 
CIA ajanlarıyla, Finans-Kapital ajanlarıyla, ABD ve AB Emperyalist 
Haydutlarının kurumlarıyla, temsilcileriyle düşer kalkarlar, hem de 
kendilerini solcu olarak pazarlamaya, bilinçsiz insanlarımıza yutturma-
ya kalkarlar. 

Bunları Lenin Usta, kulaklarından yakalayıp şöyle teşhir eder 
“Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği” ya da kısaca 
“İki Taktik” adıyla bilinen ünlü anıt eserinde:

“Çok öğretici ve çok gülünç bir görünüm ile karşı karşıyayız. 
Burjuva liberal fahişeler, devrim çarşafıyla örtünmeye çalışıyor-
lar.”[31] 

Lenin Usta, bu alçaklara “siyasi fahişeler” diyor, çok haklı olarak. 
Biz, hatırlanacağı gibi, hep “Sahte Soytarı Sollar” dedik. 

Aslında Lenin’in dediğini de demek lazım. 
Kendilerini Birinci Kuvayimilliye’nin, Mustafa Kemal’in, silah ar-

kadaşlarının, Laik Cumhuriyet’in temsilcisi olarak gösterip Amerikan 
işbirlikçiliği edenlerin... Kendilerini sosyal demokrat, sol, sosyalist, 
komünist olarak gösterip de Amerika’yla aynı kulvarda ve aynı safta 
yer alanlara...

Amerika’nın “Sol Tabelalı Şark Ekspresi”nde yer alanlara...
Meclisteki, kendilerini zaman zaman sol olarak pazarlayan iki 

Amerikancı Burjuva Partisine...
Hatırlanacağı gibi Amerika’nın bir de “Sağ Tabelalı Şark Ekspresi” 

[31] Lenin, age, s. 151.
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vardır. Orada da, Meclisteki diğer İki Amerikancı Burjuva Partisi yer 
alır.

Saygıdeğer Halkımız;
Bu her iki ekspresin de yapımcısı, kullanıcısı, sürücüsü aynıdır. 

Amerika’dır, CIA’dır, Pentagon’dur, Washington’dur. Bundan hiç kuş-
kunuz olmasın. 

Farklı olan, namuslu olan, onurlu olan ve Gerçek Devrimci olan 
sadece biziz. Mustafa Suphi ve 15’ler’in, Kıvılcımlı’nın, Denizler’in, 
Mahirler’in tek meşru mirasçısı ve devamcısı biziz. Che’nin, Fidel’in 
davasını savunan ve aynı bayrak altında savaşan yalnızca biziz. 

Unutmayalım ki, Denizler’i, Mahirler’i katlettiren de, 12 Mart ve 
12 Eylül Faşist Darbelerini yaptırtan da, Fetö’nün de, AKP’giller’in de 
ve Meclisteki diğer Amerikancı üç burjuva partisinin de projecisi ve 
yöneticisi ve de efendisi ABD’dir. 

Dünyayı kana bulayan iki Emperyalist büyük Paylaşım Savaşıyla 
100 milyona yaklaşan insanı katleden, 1990’dan bu yana Ortadoğu’da 
ve ülkemizde 10 milyon civarında masum Müslümanın canına kıyan, 
ülkemizi ve bölgemizi cehenneme çeviren, bu emperyalist, talancı, hay-
dut devletlerdir.

Bunlara karşı olmadan bırakalım devrimci, sol olmayı; insan bile 
olamazsınız...

Gerçek İnsan olmanın da bir sorumluluğu vardır. Onun gereğini 
yapmayanlar, insan suretindedirler ama insan değildirler...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Temmuz 2017 



Ayrım
On Sekiz
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Namus budur, ahlâk budur, devrimcilik budur!
2013 sonrasıydı.
Feto’nun kallavi bir medya organından İstanbul İl Örgütümüz ara-

nıyor telefonla.
“Bir yetkiliyle görüşmek istiyorum”, diyor karşıdaki, kendini tanıt-

tıktan sonra. 
İl Başkanımız Av. Pınar Hanım’a veriliyor telefon. 
Arayıcı: “Çok güzel, çok başarılı ve etkili eylemler yapıyorsunuz. 

Misafiriniz olup bir çayınızı içmek isteriz.”
Pınar Yoldaş’ımız, “Örgüt prensiplerimiz gereği olarak “Başkanlık 

Kurulumuz”a ileteyim talebinizi. Kararımızı ben size iletirim.”, diyor. 
Teşekkür ederek arayan kişi görüşmeyi sonlandırıyor.

Kararımız, hiç tereddütsüz şu oldu:
“Siz, Tayyipgiller’le birlikte 10 küsur yıldan bu yana Laik 

Cumhuriyet’imizi yıkıp Türkiye’yi Ortaçağ’ın karanlıklarına sürükle-
yip götürmek istiyorsunuz. 

“Ayrıca da siz, yine Tayyipgiller’le birlikte, ABD’nin BOP’unun 
Ortadoğu’da ve Türkiye’de hayat bulması için uğraşıyorsunuz. Her 
ikiniz de, Amerikan yapımısınız, Amerikan işbirlikçisisiniz, bu ülke-
nin, bu vatanın ve bu halkın düşmanları kategorisindesiniz. Özetçe; her 
ikiniz de hainsiniz. Birinizin suçu ve ihaneti, diğerinizden daha hafif 
gelmez. 

“Bu sebeple de, sizlerle görüşmüş olmayı, bir mekânı paylaşmış ol-
mayı, oturup konuşmuş olmayı, biz utanç verici bir alçalma sayarız.

“Ayrıca belirtmek isteriz ki; her ikiniz de vatana ve halka ihanet 
suçundan yargılanacaksınız, hesap vereceksiniz...”

Pınar Yoldaş’ımız, arayarak Feto’nun sözcüsüne aynen iletiyor, bu 
kararımızı. Tek tek, tane tane, gerekli vurguları yaparak...
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Karşıdaki, bozum olmakla birlikte, pişkinliğe vuruyor işi.
“Sadece tanışıp bir çayınızı içmek istemiştik.”, diyebiliyor.
Görüşme de bu şekilde son bulmuş oluyor...
İşte, ilkeli tutum budur. İşte devrimci ahlâk budur. İşte siyasi namus 

budur. 

Emperyalistler ve Ortaçağcı güçler karşısında
HKP dışında devrimci tavır koyabilen yok

Saygıdeğer arkadaşlar;
Feto karşısında ve diğer Ortaçağcı güçler karşısında, emperyalist 

güçler karşısında bu tutumu koyabilen, bizim dışımızda bir hareket ol-
muş mudur?

Hatırlayanınız, tanık olanınız var mı?
Hayır, yok...
Sorosdaroğlu Kemal’in Yeni CHP’sinden Amerikancı Burjuva Kürt 

Hareketi’nin temsilcisi PKK’nin, HDP’nin liderlerine kadar hepsi 
Said-i Nursi’nin, Pensilvanyalı Fethullah’ın, Şeyh Said’inden bilmem 
nesine kadar tüm Ortaçağcı yapılanmaların, bu halk düşmanı ABD ve 
AB Emperyalistlerinin Yeşil Kuşak Proje’lerinin ürünü olan bu hainleri 
hep dost görmüşler, onların sevicisi olmuşlardır. Onlara değişik biçim-
lerde övgüler düzmüşlerdir. İttifaklar teklif etmişler, bu doğrultuda ara-
yışlara girmişlerdir. 

PKK ve HDP’nin zaten laiklik diye bir derdi, bir sorunu yoktur ke-
sinlikle. Yeni CHP’nin Sorosçu Kemal’i ise, tarikatlara ve cemaatlere 
karşı olmadıklarını, bunların siyasete karışmamak kaydıyla topluma 
faydalı bile olduklarını kendi ağzıyla dile getirmiştir. 

Laikliğin tehlikede olmadığını iddia etmiştir. İmam Hatip’lerin fay-
dalı olduğunu söyleyip, kendilerinin iktidara gelmeleri halinde yapa-
caklarını da şöyle ortaya koymuştur:

“Oysa bizim bakın hedefimiz ne imam hatip okullarını kapat-
mak, ne de başka okulları kapatmak. Öyle bir amacımız yok. Tam 
tersine eğitimin kaliteli olmasını istiyoruz.”[32]

Laik eğitim diye bir şey bırakmadı, Tayyipgiller. Eğitimi, tarikat 
yurtlarına, Kur’an Kurslarına, dolayısıyla da Medrese eğitimine dön-
dürdü. Yeni CHP’nin Sorosdaroğlu Hafız’ı, bundan zerre rahatsızlık 

[32] https://www.chp.org.tr/Haberler/11/kilicdaroglu-secim-bildirgemizi-4-temel-ayak-u-
zerine-insa-ettik-1488.aspx.
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duymuyor. Eğitimin dincileştirilmesi hiç sorun olmuyor bunlar için.
Tam bir Siyasi Zübüklüktür bu...
Koltuğu kapalım da, gerisinin bir önemi yok, anlayışıdır. Gerisi na-

sıl olursa olsun, demektir.
Tayyipgiller’se, hep söylediğimiz gibi, bütünüyle ABD Yeşil Kuşak 

Projesi ürünüdür. Muaviye-Yezid Dincisidir, CIA-Pentagon Dincisidir. 
Bütün işleri din alıp satmaktır. Tek sermayeleri budur. 

Saray’ın Arka Bahçelisi’nin MHP’siyse, zaten doğrudan bir Süper 
NATO Örgütüdür. CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın paramiliter bir 
örgütüdür. Onlar da din sömürüsüne bayılırlar.

Laikliği en kararlı savunan parti HKP’dir
Saygıdeğer arkadaşlar;
Sadece biziz, laikliği en tutarlı ve en kararlı biçimde savunan. 

“Laiklik olmazsa, bilim de, demokrasi ve özgürlük de olmaz.”, diyen... 
“Demokratik ve Laik Eğitim, temel ilkelerimizden biridir.”, diyen...

“Sevr’ci Soytarı Sahte Sol” olarak adlandırdığımız diğer sol gruplar 
ise, adı sosyalist, komünist olan sol gruplar ise, son bir iki yıl öncesine 
kadar laikliği ağızlarına almaktan hep kaçınmışlardır. Onlarla ortak im-
zalarla kaleme aldığımız bildirilerde bile laiklik kavramının geçmesine 
şiddetle karşı çıkmışlardır. 

“Laiklikle bizim ne işimiz olur? Laikliği savunmak Kemalistlerin 
işidir.”, demişlerdir hep. 

Laikliği yiğitçe savunan Cumhuriyet Kadınlarımızı ise, “Laikçi 
Teyzeler” diyerek, kendilerince aşağılamışlardır, utanmadan.

Bunlar, Tayyip’le birlikte, Abdurrahman Dilipak’la birlikte, 
İsmailağa Cemaati’yle birlikte ve bilumum Ortaçağcı, dinci tarikatlarla 
birlikte Beyazıt Meydanı’nda “Türbana Özgürlük” eylemlerinin katı-
lımcıları olmuşlardır. 

Hatırlanacaktır; Grup Yorum’u bile buraya getirtip “Türbana 
Destek” konseri verdirmişlerdir. 

Biz boşuna demiyoruz bunlara “Sevr’ci Soytarı Sahte Sol” diye...
Bizse, arkadaşlar; 2 Temmuz 1993’teki Sivas Katliamı’nı protesto 

eylemlerinden başlamak üzere hep “Şeriat Ortaçağdır!” sloganı at-
mışızdır.

Evet aynen öyledir. Şeriat düzeni bir Ortaçağ düzenidir. Onun öz-
lemi içinde olanlar Türkiye’yi Ortaçağ’ın karanlıklarına götürmek is-
teyenlerdir.
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Dolayısıyla da laiklik, ekmek, su kadar önemlidir, gereklidir. 
Demek ki arkadaşlar; Türkiye’nin bugünkü karanlıklara sürüklen-

mesinde bizim dışımızdaki tüm siyasi hareketlerin sorumluluğu vardır, 
suçu vardır. Tabiî hepsininki farklı oranda olmak üzere...

1960’lı yıllardan bu yana en kararlı ve bilinçli şekilde hep biz mü-
cadele etmişizdir, Türkiye’nin dincileştirilmesine karşı; laikliğin, ABD 
işbirlikçisi bu hain güçler tarafından kerte kerte aşındırılıp ortadan kal-
dırılmasına karşı. 

Ne yaparsınız ki, bunları durdurmaya gücümüz yetmedi. 
Fakat, ileride yetecek. Halkımız anlayacak bizi. O zaman yetecek 

işte...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Temmuz 2017 



Ayrım
On Dokuz
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Ey Kaçak Saraylı Reis ve kankisi Pensilvanyalı Feto!
Türk Ordusu’na yaptığınız bu iğrenç hakaretlerin yanınıza kala-

cağını sanıyorsanız, fena halde yanılıyorsunuz!
Bu milletin bağrından çıkan-evlatlarından oluşan Türk Ordu-

su’na bugüne dek ikinizin yaptığı hakareti Tarihte hiç kimse yapma-
mıştı, yapamamıştı...

Bu ne be!
Bu ne vicdansızlık!

Bugüne dek belki yüzlerce kez yazdık, söyledik; Pensilvanyalı 
Fethullah’ın cemaati de, Kaçak Saraylı Tayyip’in cemaati de, yani 
Tayyipgiller’i de Türk Milletinin, Türk Ordusu’nun ve Türkiye Halkının 
en ağulu düşmanları arasındadır, diye.

İşte bir kanıtı daha, bu düşmanlığın...
Bu vahşete, bu canavarlığa, İslam coğrafyasında IŞİD’in, El 

Kaide’nin, El Nusra’nın, Fetih Ordusu ve benzerlerinin sık sık sergile-
diği bu canavarlığa kalkıp bir de “destan” diyorsunuz be!

Bunun neresi destan...
Eğer bu destansa, IŞİD, El Kaide binlerce yarattı böyle destandan. 
Kerbela’da İmam Hüseyin’i katleden Yezid’in Ordusu da aynı sizin 

Ortaçağcı güruh gibi davranmıştı.
Milletin evlatlarını kandırdınız onlarca yıl, Pensilvanyalı İmam’la el 

ele verip “beraber yürüdüğünüz” ihanet yollarında. Devleti çürüttünüz 
be! Ne ordusunu bıraktınız, ne yargısını, ne polisini, ne eğitimini, ne 
diğer kurumlarını.

Muaviye-Yezid Dini’nin afyonuyla afyonladınız, milyonlarca ma-
sum insanımızı. Bunların hepsini şartlandırdınız, Laik Cumhuriyet, 
Mustafa Kemal, Birinci Kuvayimilliye ve Ordu düşmanlığıyla. 

Amerika ve Avrupa Birliği Emperyalist Haydutları arkanızda oldu-
ğu için art arda seçimler kazandınız. Tabiî onların hiçbiri gerçek anlam-
da halkın özgür iradesiyle, bilinçlice yaptığı tercihler sonucu oluşmuş 
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sonuçlar değildi.
Girdiniz, sızdınız devletin bütün kurumlarına yıllar yılı; sinsice, kal-

leşçe, ahlâksızca. Kanunsuzca, hukuksuzca...
15 Temmuz 2016’da da çürütüp yere yıktığınız Laik Cumhuriyet’in 

mirasını Paylaşım Savaşına giriştiniz. Aslan payı senin mi olacak, be-
nim mi olacak savaşıydı bu. 

O Paylaşım Savaşını da bugüne dek her ikinizi de oynatan CIA kur-
guladı. CIA, Feto’nun askerlerini ve cemaatinin harekâtını yenilgiye 
kurgulamıştı. Yenilgi kaçınılmazdı, o kurguya göre. Ve öyle de oldu...

Yani Feto’nun askerlerini; sokağa, meydanlara döktüğünüz, tüm 
Türkiye’de sayıları 5 bin civarında olan o Ortaçağcı, kandırılmış, mec-
zuplaştırılmış insanlar yenilgiye uğratmadı. Tam tersine; Ordudaki 
NATO’cu generallerin komutasında davranan askeri birlikler uğrattı. 
Bunların başında da İstanbul Selimiye’de karargâhı bulunan Birinci 
Ordu Komutanı Org. Ümit Dündar gelir. Onun, “hükümetin emrinde ve 
yanındayım” biçimindeki beyanatı bütün askeri birliklerde benzer tu-
tumun benimsenmesine yol açmıştır. Kaldı ki, aynı kanaatte olan diğer 
NATO’cu komutanlar da olmuştur, bu türden tavır koyan.

Daha önce de tekrar tekrar vurguladığımız gibi, Feto’nun askerle-
rinin harekât planına ve onun başarı ihtimaline inanmak için insanın 
deli olması gerekir. Sıradan mafya çakalları bile, bu zavallılıkta bir plan 
yapmazlar, düşmanlarını ezmek için. Özetçe; bebeler bile kanmaz, böy-
le baştan ayağa ahmakça hazırlanan plana.

Ama CIA kandırır tabiî, kullandığı insanları. Onlar da CIA’nın gü-
cüyle bu makamlara kadar geldik, bundan sonra da o arkamızda oldu-
ğu sürece her türlü harekâtı başarıyla sonuçlandırırız, diye düşünürler. 
Bilmezler, CIA’nın piyonlarını kullandığını, işleri bitince de çöplüğe 
fırlatıverdiğini...

CIA ,15 Temmuz’la Türk Ordusu’nun
işini tamamen bitirmek istedi

Önce de söylediğimiz gibi, CIA, Tayyipgiller’i galip getirdi, 15 ‘nu 
Temmuz’da. İstedi ki, Ordunun geriye kalan bölümünün işini de bunlar 
bitirsin. Aynen de öyle oldu. O geceden başlamak üzere Tayyipgiller, 
acımasız ve hainane bir saldırı başlattı Türk Ordusu’na karşı. Ve halen 
de sürdürülmektedir bu saldırı. 

İşte Kaçak Saray’ın emirleri doğrultusunda hazırlanan “15 Temmuz 
Afişleri” de bu saldırı harekâtının bir parçasını teşkil etmektedir. 

Afişlerin verdiği mesaj ve oluşturmak istediği kanaat aynen şudur:
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Türk Ordusu Şeytandır. Yok edilmesi gerekir...
Hep söylediğimiz gibi, bunların genlerine kodlanmıştır, Laik 

Cumhuriyet, Mustafa Kemal, Birinci Kuvayimilliye ve Ordu düş-
manlığı. Pensilvanyalı İmam’ın taifesinin de böyledir, Kaçak Saraylı 
İmam’ın taifesinin de böyledir. Ve diğer bütün tarikatların, cemaatlerin 
ve Muaviye-Yezid Dincilerinin de öyledir. 

ABD, CIA, Washington, Pentagon bunları boşuna yetiştirip 
Türkiye’nin başına bela etmedi. Türkiye Cumhuriyeti’ni kerte kerte 
aşındırıp, çürütüp yıkmak ve vatanımızı 3 parçaya bölmek için bunla-
rı devşirdi, örgütledi, önlerini açtı, iktidarlara taşıdı. Bunların tamamı 
BOP’çudur. Onun hizmetindedir. Dolayısıyla da, Halkımızın, vatanımı-
zın, milletimizin en zalim, en gaddar düşmanları arasındadır bunlar.

Bu düşmanlıklarının ve yaptıkları onca tahribatın, halkımıza çek-
tirdikleri bunca zulmün, acının, döktükleri kanların, kardeş Müslüman 
Halklarına verdikleri zararın ve de ABD-AB Emperyalistlerine sada-
katle hizmetlerinin hesabını mutlaka vereceklerdir bunlar. 

Bunların aralarındaki kavga sadece ve sadece bir çıkar kavgasıdır, 
paylaşım kavgasıdır. Olansa, kandırılmış, bilinçsiz, zavallı halk çocuk-
larına olmaktadır. Onlar canlarını vermekte, onlar işkencelere uğratıl-
makta, onlar zindanlara doldurulmakta ve onlar mesleklerinden edile-
rek aileleriyle birlikte açlığa mahkum edilmektedir.

Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılmaktadır bu konuya iliş-
kin pek çok video. Bunların 10 küsur yıl nasıl birlikte, hainane bir anla-
yışla Laik Cumhuriyet’e karşı savaştıkları çok açık biçimde görülmek-
tedir bu videolarda. İsterseniz bir de biz izleyelim bunlardan ikisini...[33]

Gördünüz rezaleti, değil mi arkadaşlar?
Daha önce de söyledik; FETÖ’nün Türkiye’deki 1 numaralı yardım 

ve yatakçısı, başta Kaçak Saraylı Reis gelmek üzere Tayyipgiller’dir, 
AKP’giller’dir. En büyük ihanetlere imza attılar birlikte. Cumhuriyet 
Tarihinde ülkemize, milletimize ve halkımıza bunların yaptığı kötülü-
ğü, ne içeriden ne de dışarıdan hiçbir düşman yapamamıştır. 

Size hesap sormazsak, bu ihanetlerinizin bedelini ödetmezsek, hal-
kımıza ve Tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Bu 
görevimizi mutlaka yerine getireceğiz. Hem de hiç eksiksiz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Temmuz 2017 

[33] https://www.youtube.com/watch?v=CO2boPvMVWU
        https://www.youtube.com/watch?v=QAdfCxiGo_4
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Saygıdeğer Halkımız;
Bu nedir böyle yahu?..
İzle şu videoları, ya da tapelerini oku da bir düşün bakalım, nasıl 

bir kanaate varacaksın...

Yemek yer su içer gibi yalan söylerler

Video 1[34]

Videonun Tapesi:

Aralık 2010:
- Değerli Arkadaşlarım benim milletimin dili tektir. Bu Türk 

Milleti...
Mayıs 2011:
- Ben ne tek dil dedim, ne tek din dedim. Hiçbir yerde benim böyle 

bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinası.
Mayıs 2012:
-Tek din dedim, dil değil din din… Tek din...

***
Mart 2011:
- Şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak gire-

mem. Çünkü parası olan var parası olmayan var. Parası olan bastıracak 
parayı askerlikten kurtulacak, eee parası olmayan da gidecek askerlik 
yapacak. Kimlerle görüştüysem ben kenar köşedeki, izbe yerlerdeki 
vatandaşım; onlar hiç bu işe sıcak bakmıyor. Biz yola çıkarken kimse-
sizlerin kimi olarak çıktık, sessiz yığınların sesi olarak çıktık. O zaman 
sormamız lazım, ona göre adımımızı atmamız lazım.

Kasım 2011:

[34] https://www.youtube.com/watch?v=0Wo3b-bx8wI
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- Bedelli askerlik yasa tasarısının ayrıntılarına girmeden önce şu hu-
susu da vurgulamak durumundayım, heyecanlanıyorsunuz biliyorum!

- Şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bu haf-
ta içinde olmazsa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı 
atacağız ve bedelli askerlikle ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız.

***
Şubat 2011:
- NATO Libya’ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir 

mi ya! NATO’nun ne işi var Libya’da?
Mart 2011:
- NATO, Libya’nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için ora-

ya girmelidir.
Kasım 2010:
- Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu 

kesinlikle bize verilmeli aksi takdirde böyle bir şeyin kabulü mümkün 
değil.

Kasım 2010:
- Buranın komuta sisteminin tamamen NATO’da olması gerektiğini 

söyledik.
***

1994:
- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak! Yalan! Koskoca bir 

yalan!

Eylül 2011:
- Çünkü kayıtsız şartsız egemenlik milletindir. Bunun tartışması 

olur mu?
***

Ocak 2009:
- One minute! Olmaz. One minute. Sayın Peres benden yaşlısın se-

sin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çık-
ması bir suçluluk psikolojisini gerektirir. Benim sesim bu kadar yüksek 
çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi 
çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vur-
duğunuzu çok iyi biliyorum.

Ocak 2009:
- Herhangi bir şekilde ne İsrail Halkını, ne Cumhurbaşkanı Peres’i 

ne de Musevi Halkını hedef aldım. Benim tabiî ki burada tavrım mode-
ratöre olmuştur. Toplantı moderatörüne karşı bir tepki ortaya koydum.

***
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Ağustos 2009:
- Ellerine bir kâğıt almış dolaşıyorlar, Amerika’nın bir projesidir 

diye. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse 
alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyorum, bu kadar ağır 
konuşuyorum.

Mart 2006:
- Türkiye’nin Ortadoğu’da bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesinin Eşbaşkanlarından bir tanesiyiz. 
Ve bu görevi yapıyoruz biz.

Şubat 2004:
Özellikle Diyarbakır’a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır 

istiyorum ki şu anda yani Amerika’nın da hani düşündüğü Büyük 
Ortadoğu Projesi var ya, Genişletilmiş Ortadoğu; yani bu proje içeri-
sinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir.

***
Temmuz 2009:
- Buna ister Kürt sorunu deyin, ister Güneydoğu sorunu deyin, ister 

Doğu sorunu deyin isterse yine son olarak yine adlandırdığımız Kürt 
Açılımı diyelim, ne dersek diyelim bunun üzerinde bir çalışmayı baş-
lattık.

Ocak 2013:
- Tutturmuşlar bir şey; Kürt sorunu! Ben Kürt sorunu diye bir şey 

tanımıyorum.
***

1994:
- Avrupa Topluluğu, ona zaten girmeyeceğiz. Ya nasıl diyorsun gi-

riyorlar işte, yok merak etmeyin almayacaklar bizi. Ben keramet ehli 
değilim ama haber veriyorum size. Almayacaklar ama işin hakikatini 
bilmek lazım. Avrupa Topluluğu Hıristiyan Katolik Devletler Birliğidir.

Eylül 2006:
- Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde şimdiye kadar Meclisimizin 

yoğun çalışmalarıyla birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir.

***
Ağustos 2010:
- AK Parti, AK Parti Hükümeti hiçbir terör örgütüyle masaya otur-

maz, müzakere yapmaz. Terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturma-
dık, hiçbir zaman da oturmayacağız.

Aralık 2012: 
-  Ada’yla görüşme yaptırıyoruz. Kimlerle? İşte bu işlerle görevli 
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olan elemanlarımız vasıtasıyla. 
- Spiker: Şu sıralarda görüşme yaptırıyor musunuz? Halen var mı 

bir görüşme?
- Halen var tabiî.
Aralık 2012:
- Ha bu arada İmralı’yla ilgili görüşmeler yine olabilir.

***
Eylül 2012:
- Şimdi terör ile kim iç içe? Bu önemli yani terör ile iç içe olanla neyi 

konuşacağız, teröristle yanak yanağa olan, onunla sarmaş dolaş olan bir 
eşbaşkanla nasıl olacak da ben konuşacağım? Ben bununla konuştuğum 
zaman bu ülkedeki şehit anneleri, az önce söylüyorsunuz değil mi “ana-
lar ağlamasın” peki bu ağlayan analar bir Başbakan olarak beni onlarla 
böyle masada gördüğü zaman onlar ne der? Kusura bakmayın ben bir 
tane şehit annesinin gözyaşını bunların hiçbirine değişemem.

Şubat 2013:
- Burada hepsi farklı farklı görüştüğümüzde dedikleri şu: İmralı ne 

derse biz onu yaparız. Şu anda İmralı beklentilerimize cevap verecek 
noktaya doğru bir defa adımlarını atıyor.

***
Video 2[35]

Videonun Tapesi:
M. Ali Birand: Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor...
Tayyip Erdoğan: Gönlümde var…
M. Ali Birand: Erdoğan net konuştu, bu üst başlık. Onun altında 

“gönlümde başkanlık var”.
Tayyip Erdoğan: Öyle bir şey demedim.
M. Ali Birand: Aaaa…

***
Ekim 2009:
- Dün Habur Sınır Kapısında yaşanan manzara karşısında umutlan-

mamak mümkün mü? Bu bir umuttur. Türkiye’de bir şeyler oluyor, iyi 
şeyler oluyor, güzel şeyler oluyor, umut verici gelişmeler oluyor.

Mart 2013:
- Bunun bir şova dönüştürülmesini arzu etmiyoruz. Çünkü ikinci bir 

Habur yaşamak da istemiyoruz.
***

[35] https://www.youtube.com/watch?v=R-TsNOHtXLo
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Ağustos 2010:
- Biz geldik Esad kardeşimle oturduk, iki ülke arasındaki meseleleri 

konuştuk.
Aralık 2012:
- Kardeşlerim şu anda dünyada yüzü aşkın ülke bu kardeşimizin 

ve ekibinin liderliğini kabul etmiş vaziyette. Bu ne demek? Eyyy Esed 
seni artık tanımıyoruz, hadi defol demektir...

***
1994:
- Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya 

laik. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar.
Mayıs 2007:
- Laiklik tüm inançlara eşit mesafededir ve onların güvencesi duru-

mundadır. Ama bunu yani İslam karşıtı olarak getirdiğiniz zaman bura-
da bir yanlışa düşersiniz.

***
Haziran 2011:
- Kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker...
Şubat 2011:
- Bütün imar planlarında eskiden “Cami” yazardı. Camiyi imar 

planlarından çıkardık onun yerine “Mabet” yazdık.

***
Kasım 2010:
- Milliyetçilik belli idealler, belli değerler etrafında buluşmak, bir 

gelecek vizyonu etrafında kenetlenmek, insanlığın tamamının huzur ve 
barışı adına tek yürek haline gelmektir. Milliyetçilik kendi milletine, 
kendi vatanına, ülkesine onlarla birlikte tüm insanlığa, mazlumlara, 
mağdurlara ulaşmak, onlara el uzatmak, onlara kucak açabilmektir.

Şubat 2013:
- Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız.

***
Ağustos 2010:
Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu bir iktidar hiçbir zaman terör ör-

gütüyle masaya oturmamıştır ve oturmaz.
Aralık 2012:
- Ada’yla görüşme yaptırıyoruz, kimlerle işte bu işlerle görevli olan 

elemanlarımız vasıtasıyla. 
Soru: Şu sıralarda görüşme yaptırıyor musunuz? Halen var mı bir 
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görüşme?
Halen var tabiî. Ha bu arada İmralı’yla ilgili görüşmeler yine ola-

bilir.
***

Mayıs 2012:
- Adının başında milletvekili sıfatı olanlar, adının başında genel baş-

kan sıfatı olanlar pervasızca çıkıp dağdaki gençleri teşvik edebiliyorlar. 
Dağa çıkan PKKlı teslim olmasın deme pervasızlığını, sorumsuzluğunu 
sergilerler.

Şubat 2013:
- Beğenirsin beğenmezsin bu gelenler bu ülkenin seçilmiş millet-

vekilleridir.
***

Eylül 2010:
- Her bir vatandaşımın endişesi, emin olunuz bizim endişemizdir, 

bize oy versin vermesin, bize gönül versin vermesin, bizi sevsin ya da 
sevmesin her bir vatandaşımın yaşam tarzı bizim namusumuzdur, bizim 
teminatımız altındadır.

Ocak 2013:
- Kusura bakmayın biz bir şey söylediysek, ne söylediysek o olur, 

başkası olmaz.
- Dinleyici: O zaman oy yok Başbakanım...
- Sağ ol o oy senin olsun, o oy senin olsun! Al onu kendine sakla!
- Dinleyici: Vermeyeceğim zaten
- Tamam, kendine sakla! Onu sen vermen gereken yere ver

***
Mayıs 2011:
- Bu ülkenin başbakanı, soruyorum sizlere, bir anma törenine gider 

de bir Korgeneral orada ayağa kalkmaz mı? Kalkmaz mı? Kalkması ge-
rekir, kalkmadığı anda tabi bedelini öder o ayrı mesele. Zaten bedelini 
de ödedi.

Ocak 2013:
- Bu insanları moral değerleri noktasında, motivasyon noktasında 

eğer biz darbeyi vurursak biz bu terörle mücadelede çok büyük darbe 
yeriz. Yani şu Çözüm Süreci içerisinde buna şiddetle ihtiyacımız var, 
buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bunların içerisinde karacısı var 
denizcisi var. Şimdi yani bizim bu kadar firkateynlerimiz ne bileyim, 
gemilerimiz vs. neredeyse komuta kademesinde oralara gönderecek su-
bayımız kalmıyor. Böyle şey olmaz.

***
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Mayıs 2010:
- Doğu ile Batıyı, Müslümanlarla Hıristiyanların ayrıştıran en büyük 

çatışmaların Haçlı Seferleri olduğu iddia edildi. Haçlı Seferleri aynı za-
manda tüm bu tarafların birbirini tanıdığı, birbiriyle iletişime geçtiği, 
birbiriyle ittifaklar kurduğu, en önemlisi de çok yoğun bir şekilde bilim 
ve sanat noktasında alışverişte bulunduğu dönemlerdir.

Kasım 2012:
- Bunlar televizyon ekranındaki ecdadımızı zannediyorum o 

Muhteşem Yüzyıl belgeselindeki gibi tanıyor.

***
- Mart 2013:
-Kimin ne söylediğine değil siz gelin bizim ne söylediğimize bakın.
Mart 2013:
- Yalan söyleyenden Başbakan olmaz...

***
Video 3[36]

Videonun Tapesi:
Mayıs 2011:
- Kardeşim, bu kadar istiyorsan, arzuluysan kurslarınızı kurun. 

Gidin kurslarda bunu öğrenin. Ama okullarımızda resmi dilden Türkçe 
olarak taviz verdiğimiz anda bu bizim birliğimizi, beraberliğimizi, bü-
tünlüğümüzü yok eder.

Eylül 2013:
- Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz.

***
Eylül 2010:
- Anadilde eğitimi konuşanlara sesleniyorum. Anadilde, değerli ar-

kadaşlarım, bir defa kendi bölgenizde nerede isterseniz isteyin, kurs-
larınızı açabilirsiniz. Orada dilinizi öğretebilirsiniz. Bu çalışmalarınızı 
yürütebilirsiniz. Ama bizden resmi olarak anadilde bir eğitim bekler-
seniz, bakın bunu tekrar ediyorum, bunu bizden beklemeyin. Çünkü 
Türkiye’nin resmi dili Türkçedir.

Eylül 2013:
- Farklı dil ve lehçelerde eğitim verilmesini mümkün hale getiriyoruz.

***

[36] https://www.youtube.com/watch?v=5p5KipQA3cc



186

Mayıs 2011:
- Ben şunu da çok açıkça ifade etmem lazım. Biz her şeyden önce 

ülkemizin her yönden kalkınmasını eğer düşünüyorsak, bunun demok-
rasi ve ekonomi olarak atbaşı yürümesini de istiyorsak istikrar adına bi-
zim bu baraja ihtiyacımız var. Türkiye’de yani şu anda yüzde on bizim 
için istikrar noktasında çok çok önemli.

Eylül 2013:
- Barajı yüzde beşe çekip beşli gruplandırma ile daraltılmış bölge 

seçim sistemini uygulayabiliriz.
***

Nisan 2011:
- Yüzde on barajını indirmek veya indirmemek demokrasi ile ilintili 

bir konu değildir. Şu anda Avrupa’da yüzde sekiz barajı da var, yüzde 
yedi barajı da var. Olabilir. Ama biz ülkemizin istikrarı için, güveni için 
böyle bir adımı devam ettirme kararını almışız, halkımızda da bunun 
karşılığı var.

Eylül 2013:
- Daha partimizi kurarken mevcut seçim sisteminin katılımcılıktan 

uzak olduğunu, değişmesi gerektiğini güçlü şekilde biz de ifade etmiş-
tik. Ülke barajını tamamen kaldırarak dar bölge seçim sistemini getire-
biliriz.

***
Aralık 2012:
- Bir genel başkan kalkıp karşısındaki kitleye nasıl silahlanın diye-

bilir ya? Bir genel başkan bunu dediği zaman onun mensupları nasıl ha-
reket eder? Yani bunlar bunun karşılığını, bunun bedelini ödemeyecek-
ler mi? Sen milletvekili olmadan önce de bunu söyleseydin ya. Şimdi 
milletvekili oldun kalkıp bunu söylüyorsun. Bunun rahatlığı içinde 
bunu söylüyorsun. Milletvekilliği bunun için bir zırh olamaz. Değerli 
arkadaşlarım, biz eğer buna sessiz kalacak olursak, bilesiniz ki bu halk 
bizi affetmez, Allah da bizi affetmez! Biz buna sessiz kalamayız.

Şubat 2013:
- BDP’li milletvekilleri, niyetleri ne olursa olsun, beğenirsin beğen-

mezsin, bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir.

***
Mart 2013:
- Kimin ne söylediğine değil, siz gelin bizim ne söylediğimize ba-

kın. 
Mart 2013:
- Yalan söyleyenden başbakan olmaz...

***
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Saygıdeğer Halkımız;
Ne dersin, bir kanaatin oluştu mu?
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

17 Temmuz 2017



Ayrım
Yirmi Bir
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Saygıdeğer Halkımız;
15 yıldan beri şunları sırtında taşıyorsun ya, ben de ona yana-

rım...

Aşağıdaki videoyu bir izle ya da tapesini bir oku da gör, kimlerin 
peşinden gittiğini.[37] 

***

Birbirleri hakkında doğrular, halka yalanlar
Videonun Tapesi:
Tayyip Erdoğan:
Sayın Bahçeli, günaydın...
Gerçekten acınacak bir hali var. Gördüğün zaman böyle ikili oldu-

ğunda melek yüzlü zannedersin.
MHP’yi küçülten bu adamla bir yere varamazsınız. 
MHP’nin Genel Başkanı olan zat, sen zaten uçma özürlüsün.
Devlet Bahçeli:
Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmiştir.
Tayyip Erdoğan:
Milliyetçiyim diyen MHP Genel Başkanı önce gitsin bu milletin 

edebinden nasiplensin, bu milletin adabını öğrensin. 
Önce haddini bileceksin. Bir taraftan da milliyetçi ayaklarına takı-

lacaksın.
Irkçılık yaptınız, kavmiyetçilik yaptınız, kabilecilik yaptınız, şeyta-

ni olan anlayışa hizmet ettiniz.
Devlet Bahçeli:

[37] https://www.youtube.com/watch?v=iavnb5IdMqA
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Senin yaptıklarına ancak İblis teşebbüs edecektir.
Tayyip Erdoğan: 
Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milli-

yetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız.
Devlet Bahçeli:
Sayın Erdoğan ya Kandil yetiştirmesidir, ya Türk düşmanıdır...
Tayyip Erdoğan:
Ey Bahçeli bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adisin.
Devlet Bahçeli:
Alçaksın ve şerefsizsin.
Tayyip Erdoğan:
Bunu ispat edemezsen alçaksın, namertsin.
MHP’nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez, onun böyle bir der-

di yok. Çoluk çocuk nedir, çocuk nedir bilmez.
Devlet Bahçeli:
Bir cumhurbaşkanı olmanı geçtik de, nasıl bir insansın?
Tayyip Erdoğan:
Evlenmemiş de olabilirsin ayrı bir mesele. Ama sen ailenin kadr-i 

kıymetini bilmezsin.
Bu adam siyasette çırak bile olamadı ve olamayacak da.
Genelkurmay Başkanımızın atılacak tırnağının bir paresi dahi ola-

mazsın.
Devlet Bahçeli:
Sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş, hurdaya çıkmış.
Tayyip Erdoğan:
Ağzından salyalar akıyor.
Bunlar ikiyüzlü.
Ey Bahçeli, sana da sesleniyorum: Bildim bileli o koltukta oturu-

yorsun, hiçbir işe yaramadın yahu...
Devlet Bahçeli:
Bir tek evet oyum vardır onu da vereceğim. Verdiğim evet oyumu 

referandumda da aynen tekrarlayacağım.

***
Doğrusu, bize söyleyecek hiçbir söz bırakmamış vatandaşlar. Allah 

için de doğru konuşmuş her ikisi de, birbirleri hakkında. 
Hani biz hep deriz ya; Amerikan işbirlikçisi burjuva siyasetçileri, 

sadece birbirleriyle ilgili konuştuklarında doğruları dile getirirler. 
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Halka ise durup dinlenmeden, su içer gibi, soluk alır gibi yalan söy-
lerler. Gerçekten ne yapıyorlarsa, halka tam tersini söylerler. Çünkü on-
lar, ABD’nin hizmetindedir ve onları ABD oynatır. 

Bunlar söylemlerinde her ne kadar vatan millet de deseler, hepsi de 
yani Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çetenin tamamı da vatan millet ve 
halk düşmanıdır, ABD hizmetindedir. Türkiye’yi de elbirliği ederek ve 
de kendi aralarında “tantanacılık” ederek BOP cehennemine sürükle-
yip götürmektedirler. 

Saygıdeğer Halkımız;
Düşün ve sor kendine, ben nasıl bunlara yem oldum? diye. Nasıl 

bunların yalanlarına kandım, oyunlarına geldim de peşlerine takıldım? 
diye. Ben ne hallere düşmüşüm? diye...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Temmuz 2017



Ayrım
Yirmi İki
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Hani Eniştenden duymuştun, Hafız?
Yalanı tığın üstünde durdurursunuz be!

Bak, Madımak’ın eli kanlı kasaplarından Temel Karamollaoğlu ne 
diyor...

“Biz 15 Temmuz’dan en az 6 ay evvel Erdoğan ve Bakanlarına, 
hem de defaten bildirdik, FETÖ’nün devleti tümüyle ele geçirmek 
için bir askeri harekât hazırlığı içinde olduğunu. Hatta FETÖ’nün 
bu işle görevli generallerinin isim isim sayısını da bildirdik. Fakat, 
Erdoğan ve adamları umursamadı uyarılarımızı.”

Bu ne iş ya?
Bu nasıl bir ihanettir böyle?
Bir de kalkıyorsun, “15 Temmuz Destanı” diyorsun...
Ne destanı be!
Pensilvanyalı İblis’le beraber ihanetin kallavisini etmişsiniz o gece...
Olan, her iki taraftan kandırılmış 400 insana oldu, Türk Ordusu’na 

oldu, Millete oldu, Vatana oldu...
Ne ordu bıraktınız, ne yargı, ne hak hukuk, adalet, kanun, ne Laik 

Cumhuriyet... Hepsini tarumar ettiniz. Bir de kalkmış milletin huzurun-
da kahraman edasıyla konuşuyorsunuz. Yazık be, yazık...

Sözü uzatmadan, arkadaşlar, isterseniz doğrudan esasa geçelim. 
Konuyu, Yeniçağ Yazarı, Abdullah Gül’ün eski Danışmanı Ahmet 

Takan gündeme taşıdı. Köşesindeki yazıyı aynen aktaralım aşağıya:

***
Darbe hazırlığını ‘Enişte’ye değil Savunma Bakanı’na haber ver-

mişler!
Geçtiğimiz Cuma günü, Tv5’te değerli gazeteci arkadaşım Mustafa 

Yılmaz’ın hazırladığı  Aykırı Gündem programında  Saadet Partisi li-
deri Temel Karamollaoğlu’nu Sözcü Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı 
ile birlikte soru yağmuruna tuttuk. Karamollaoğlu, zamanın nasıl geç-
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tiğini anlayamadığım programda tarihi çok önemli açıklamalar yaptı. 
Video kaydını bulup mutlaka izlemenizi  öneririm.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, bin düşünüp bir konuşan 
siyasetçi tipidir. Gazetecilerin, o istemedikçe ağzından laf alması kolay 
bir iş değildir. 15 Temmuz hain darbe girişimini konuşurken, Temel 
Karamollaoğlu, bu kalkışmadan iktidarın habersiz olduğuna ilişkin 
açıklamalarını tekzip eden çok tarihi bilgiler verdi. “15 Temmuz’dan 
6 ay, belki daha da fazla süre önce, tarihini tam olarak hatırla-
yamıyorum” diyerek söze başladı ve R. Erdoğan ile AKP iktidarını 
hain darbe girişimi hazırlıkları konusunda haberdar ettiklerini açık-
ladı. Kendilerine gelen o zaman muvazzaf bazı askerlerin anlattıklarını 
çok ciddiye aldıklarını ve arkadaşları vasıtasıyla kabine üyelerini ve 
R. Erdoğan’ı bilgilendirdiklerini anlattı. Çok üstüne gittik ama detay 
vermedi.

Hak vereceksiniz ki; bu bomba açıklamanın peşini bırakma-
dım. Konunun odağındaki ismi buldum: Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı eski Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ı... O dönemde gö-
rüşmeleri yürüten ismi... Lütfi Yalman, Konya’da olduğu için  bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirebildim. Açıklamalarını okuyunca çok hayrete 
düşer misiniz? Kararı size bırakıyorum!.. Lütfi Yalman’ın YENİÇAĞ’a 
açıklamalarını noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlıyorum:

- (Programda konuşulanları özetledikten sonra-aht-) Sayın 
Karamollaoğlu, hain darbe girişimi ile ilgili olarak Aykırı Gündem’de 
bu bilgileri verdi Bu olayı bir de bize anlatır mısınız?

- “6 ay öncesinden değil 2013 Aralık’ta Tayyip Bey 17 Aralık’ta 
Konya’ya geleceğinde ben -o zaman il başkanıydı- şimdi Genel Başkan 
yardımcısı (AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun-aht-) olan 
arkadaşımız Milletvekili ben ona dedim ki, ‘acil bir görüşmemiz lazım 
15-20 dakika’ diye. Fakat o gün meşhur 17 Aralık operasyonları olunca 
görüşme imkânı olmadı. Biz 2014’ün başında bir rahatsızlığın oldu-
ğunu ciddi manada bir takım sıkıntıların olduğunu rapor eden bir şey 
gönderdik. Nasıl çalışıldığı internet siteleri ile ilgili veya kendilerine 
bağlı her subaya 500 dolar her ay verdiklerini falan rapor eden bir şey 
gönderdik kendilerine.”

-Kendilerine dediğiniz Başbakan iken Tayyip Erdoğan’a mı?
“Tabi. Başbakan iken gönderdik raporu. Konu ile ilgili detaylı bir ra-

por gönderdik kendisine. Bu raporu danışmanları kanalıyla gönderdik. 
Tahmin ediyorum şimdiki sözcü İbrahim Kalın Bey’in de eline ulaştı. 
Ondan sonrasını bilmiyoruz tabi. Bilahare Tayyip Bey Cumhurbaşkanı 
olduktan sonra 2014’ün sonlarına doğru Sayın Bakan ile tekrar görüş-



199

tük subay arkadaşımızla beraber. “
-Sayın Bakan... Faruk Çelik Bey mi?..
“Faruk Çelik Bey tamam. İsmini yazmayın da rahatsız oluyor çünkü 

bundan. Dolayısıyla kendisine bir isim listesi de verdik o zaman.”
-Neydi isim listesi Lütfi Bey?
“Generallerin isim listesini verdik. Böyle bir çalışma yapılıyor diye. 

Böyle bir hazırlığın içerisindeler, dikkat edilmesi gerekir. Yarın devle-
tin milletin zarar göreceği bir gelişmeden dolayı kendisini bilgilendiri-
yoruz ulaştırın bunu dedik Sayın Cumhurbaşkanına. Zannedersem 1 ay 
kadar sonra falan aradı Faruk Bey, “Abi hem rapor, hem isimler Sayın 
Cumhurbaşkanına ulaştı” gibi bir ifade kullandı. Fakat şey hızlan-
dı... 2015’in ortalarında tekrar Faruk Bey’i, İsmet Bey’i Milli Savunma 
Bakanı, 3 tane subay arkadaş ile birlikte oturduk çok detaylıca şimdi 
konulara çok fazla girmiyorum telefonda ama belki 30 civarında ismi 
de ifade ederek çalışma bir hazırlık yapıldığını kendilerine söyledik. 
İsmet Yılmaz Bey çok gevşek davrandı. ‘17/25 Aralık’tan önceydi, 
17-25 Aralık’tan sonra düzelmiştir bunlar’ falan diye bir ifade birkaç 
sefer kullanınca ben, ‘17-25 bir yolsuzluk operasyonu. Ben bu yolsuz-
lukların olduğunu biliyorum ve inanıyorum. Operasyonu yapan bun-
lar benden kat kat fazla inanıyorlar dolayısıyla yanlış düşünüyorsunuz 
bakın bir sıkıntı olacak, yazık olacak’ filan diye söyledik kendisine. 
Yanımdaki albay arkadaşlardan bir tanesi, ‘Sayın bakanım valla-
hi tankı üzerimize sürecekler’ cümle bu. Bu ifadeyi kullandı Milli 
Savunma Bakanı’na.”

-Bu ifadeyi kullandıktan sonra İsmet Beyin tepkisi ne oldu?
“Çok inandırıcı bulmadılar gibi geldi bana. Üzerinde durmadılar 

öyle gördüm. Bir hassasiyet olsa bu Akın Öztürk’ün ismi dahi geçti o 
zaman konuştuk bunları.”

-Akın Öztürk’ten başka kimlerin ismi geçti?
“30 civarında isim. Şimdi hangisini söyleyeyim. Tutuklanan isim-

ler var bunların içerisinde. Hemen hemen hepsi tutuklandı veya ihraç 
edildiler. Var birkaç tane daha kalan. Onu tekrar kendilerine ifade ettik 
yakın bir zamanda. Tabi burada işin enteresan tarafı şu, ‘sayın bakanım 
tankı üzerimize sürecekler’ diyen Albay FETÖ’cülükten gözaltına alın-
dı. Ve adam diyor ki şimdi savcıya, “Gidin Konya Milletvekiline so-
run, Tarım Bakanı’na sorun, o zaman Milli Savunma Bakanı olan İsmet 
Yılmaz Bey’e sorun. Böyle, böyle biz girişimde bulunduk” filan diyor.

-Kim bu albay Lütfi Bey?
“İsim uygun olmaz. “
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-Ama tutuklu zaten...
“Hayır, askerlerden hiçbirinin ismi çıkmadı daha çıkmaz da. Diğer 

bir arkadaş dedi ki, ‘Biz hayatımızı riske atarak buraya geldik. 
Bundan haberdar olsalar bizi bir hafta içinde kaybederler’ dedi. 
Aynen bu cümleyi kullandı bir diğer subay. ‘Haberiniz olsun böyle ör-
gütlüler’ falan dedi. Onun için bu isimleri hiç bahsetmedik. Hiç kimse-
ye vermedim şu ana kadar. Sadece bende. Diğer o bakan arkadaşlar da 
bu isimleri bilmez. Netice itibariyle tabi bunları anlatınca savcı beyin 
söylediği cümle enteresan. Diyor ki, ‘Hay Allah razı olsun iyi ki böy-
le bir girişimde bulunmuşsunuz yoksa eğer girişimde bulunmasaydınız 
ben baktım delil belge hiçbir şey yok ama sizi içeri atardım. Çünkü 
seni atmasam beni atıyorlar.’ Bu cümle önemli. Türkiye’de bu tip bir 
yapının üzerine giderken sırf bu endişeden dolayı çok mağdurların da 
olduğunun bilinmesi lazım.”

-Tutukladığı albaya söylüyor değil mi savcı?
“Tabi tabi. Böyle bir yapı var kim ne derse desin. “
-Bir de Temel Bey’in söylediği 6 ay önceki süreç ne?
“6 ay önceki bu son şey ettiğimiz onu kastederek yani 6 aydan daha 

fazla da... Çünkü bu görüşmeler zaman zaman telefonla şununla bu-
nunla devam etti. O zaman genel başkanımızın bilgisi dahilinde tekrar 
görüşmüştüm arkadaşlarla bilahare böyle bir şey oldu. Hatta ben 15 
Temmuz’dan sonra aradım ne oldu falan diye. ‘Abi siz vazifenizi yap-
tınız sizin bir şeyiniz yok.’  Ben de, ‘siz vazifenizi yapmadınız’ dedim 
kapattım telefonu. “

-Bunu kime söylediniz?
“Bu isimlere çok girmeyelim şimdi. Çok öncesinden ta 2004’ten 

itibaren bu yapılanma ile kadrolaşma ile ilgili çok değişik girişimlerde 
bulunduk. ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedik. Bunu konuşuruz İnşallah.”[38]

***

İşte bu, tam da bir suçüstü halidir, Tayyip. Hiç kaçışın yok...
Sen de, bu apaçık biçimde geliyorum diyen ve harekâtı yapacak, 

yönetecek FETÖ’nün askerlerine varıncaya kadar her şeyiyle ayan be-
yan meydanda olan askeri harekâtı engellemeyerek-önlemeyerek, blo-
ke etmeyerek bu hainane işin iki suç ortağından biri olarak içinde yer 
almışsın. Asli fail olarak yani...

[38] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/darbe-hazirligini-enisteye-degilsavunma-baka-
nina-habe-43565yy.htm.
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Demek ki, 15 Temmuz’un iki kanlı aktöründen birisin sen de. Bu 
bakımdan, Feto nasıl bugün hesaba bir ölçüde de olsa çekiliyor ise, sen 
de behemehâl çekilmelisin, çekileceksin de zaten. Hiç kaçışın yok bu 
işten. 

Yukarıdaki anlatımdan açıkça anlaşılmaktadır ki, Ordu içinde sa-
dece FETÖ yapmamış dinci örgütlenmeyi. Tabiî ezici çoğunluğu 
FETÖ’cü olmakla birlikte ordu içindeki bu Ortaçağcı yapılanmanın, 
Saadet Partili olan bir bölümü de varmış. Ve kuşkusuz var olmaya da 
devam etmektedir şu anda. Molla Necmettin’in avanesi de, demek ki, 
örgütleniyor ordu içinde. Ordunun ne hallere geldiğini, daha doğrusu 
düşürüldüğünü varın, siz hesap edin artık, arkadaşlar...

CIA, Yeni Sevr’i uygulayabilmek için
15 Temmuz’u planladı

Saygıdeğer Halkımız;
Bu “15 Temmuz” denen ihanetler harekâtını baştan ayağa CIA 

planladı, yürürlüğe koydu ve yönetti. Amaç, Türk Ordusu’nu, Türk 
Yargısı’nı ve Laik Cumhuriyet’i bitirmekti. Yeni Sevr’in yani BOP’un 
istenilen şekilde uygulamaya konulabilmesi için bunun yapılması, CIA 
açısından zorunluydu. 

Hani bir zamanlar amaçlarını açıkça ifade etmişti ya, aile boyu 
FETÖ’cü Hüseyin Çelik, “Ordu bir site güvenlikçisi konumuna indir-
genmelidir.”, diye; işte tam da o konuma düşürüldü şimdi Türk Ordusu. 
Site yönetiminin bir dediğini iki edemeyecek pozisyonda bulunan za-
vallı güvenlikçiler seviyesindedir, ordunun şu anki durumu. 

ABD Emperyalist haydutları emrindeki FETÖ mensupları, 10 yıl-
lar boyu özellikle de 2002 sonrası, yani Tayyipgiller İktidarıyla birlikte 
devletin tüm kurumlarına olduğu gibi, orduya da yoğun biçimde enfiltre 
oldular. Komuta kademelerini ele geçirdiler. 

“Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonuyla, namuslu, yurtsever, 
Mustafa Kemal gelenekli komutan ve diğer alt düzeydeki subayları 
Silivri, Hasdal, Sincan Zindanlarına tıktılar. Onlardan boşalan kademe-
lere bütünüyle asker görünümündeki kendi cemaat mensuplarını yer-
leştirdiler. Bunu da Tayyipgiller’le el ele vererek yaptılar, bilindiği gibi. 

Fakat, aşağı yukarı her mafyatik yapılanmada olduğu gibi, işin so-
nunda yıktıkları Laik Cumhuriyet’in ganimetini paylaşma savaşına tu-
tuştular. Hani mafya örgütleri, soygun ve vurgun sonrası ele geçirdikleri 
ganimetleri paylaşım sırasında birbirlerine düşüp kanlı hesaplaşmalara 
girişirler ya; burada da aynen öyle oldu. 
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15 Temmuz’a gelirsek;
CIA, FETÖ’nün askerlerini oyuna getirdi. Yenilgiye kurgulanmış 

bir harekât planı tutuşturdu ellerine. Daha önce de defalarca söyledi-
ğimiz gibi, bu aslında bebelerin bile kanmayacağı bir plandı. Başarı 
şansı sıfıra yakındı. Fakat FETÖ’nün cemaati ve askerleri, o güne dek 
CIA’nın yönetiminde giriştikleri her işte başarılı oldukları için, o gün de 
böyle olacağını sandılar. CIA, Pentagon arkamızda olduktan sonra bizi 
hiç kimse durduramaz, yenilgiye uğratamaz, zannına kapıldılar. Oysa, 
ABD’nin, CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un dostu yoktur. Yalnızca 
piyonları vardır, kuklaları vardır, işbirlikçileri vardır. Onları da alçakça 
amacına giderken gerekli gördüğü yerde duraksamadan harcar geçer...

İşte FETÖ’nün askerlerini ve cemaatini de aynen böyle yaptı. Oyuna 
getirdi ve harcadı.

Tayyipgiller’i, tartışmasız biçimde galip getirdi, Paylaşım 
Savaşı’nda. İstedi ki Türk Ordusu’nun geride kalmış son parçasına da 
Tayyip indirsin ölüm vuruşunu. Türk Ordusu’nun o gerideki küçük 
parçasını da Tayyip ortadan kaldırsın ve Mustafa Kemal’ci, laik Türk 
Ordusu’nun izini tozunu silip süpürsün. Onu aşağılasın, ezsin, işkence-
lere uğratsın, Tarihinde hiçbir düşmanın yapamadığı biçimde hakaretler 
yağdırsın ona...

Dikkat ederseniz, geçenlerde Türk Ordusu’nun düşürüldüğü o iç-
ler acısı durumu yansıtan fotoğraf karelerinden birini paylaşarak alay 
etmişti, Suudi Arabistanlı sosyal medya kullanıcıları, ordumuzla. 
“Türkiye işte bu orduyla Katar’a gidecek.”, diye...

Paylaşılan fotoğraftaki görüntü, Türk askerlerinin iç donlarıyla kal-
mış, çırılçıplak vaziyette, ters kelepçeli olarak balık istifi at ahırlarına 
dizilmiş durumunu yansıtıyordu.

İşte Türk askerini o hale ABD düşürdü, CIA, Pentagon, Washington 
düşürdü. 

Tayyipgiller, orduya bu kötülüğü, bu iğrenç hakaretleri edebilsinler 
diye galip getirdi, ABD 15 Temmuz’da bunları.

FETÖ’nün de Tayyipgiller’in de Türk Ordusuna karşı 
azgın bir nefreti vardır

Dikkat edersek; Kaçak Saray’ın direktifleri doğrultusunda hazır-
lanan bu yılki 15 Temmuz afişlerinde de onların, yani CIA’nın ve iş-
birlikçisi Tayyipgiller’in orduya yönelik bu anlayışları apaçık biçimde 
sergilenir. Ordu, bu afişlerle lanetlenmiş Şeytan olarak gösterilir. Hiçbir 
dış düşmanı, Türk Ordusu’nu bugüne dek bu biçimde resmedememiş-
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tir. İşte FETÖ’nün ve kankisi Tayyipgiller’in Türk Ordusu’na ve Laik 
Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı böylesine azgın bir kin ve nefreti vardır 
ve onlar öylesine hayâsızca saldırırlar, yaralarlar orduyu.

Hani 15 Temmuz gecesi de komutanlarının “haydin tatbikat var”, ya 
da “teröristler şuralarda harekât koymuş, onları önlemeye gidiyoruz”, 
diyerek köprüye, meydanlara getirdiği, 20 yaşındaki Harp Okulu öğren-
cilerini ve terhisine 4 gün kalmış er Mehmetçiklerimizi IŞİD yöntemiy-
le boğazlarını keserek, canavarca katlettirmişti Tayyipgiller, meydanla-
ra çağırdığı “hülooğğ”cularına ve diğer Ortaçağcı tarikat mensuplarına. 

Daha önce de söyledik ya; bunların genlerine kodlanmıştır, Türk 
Ordusu’na olan düşmanlık, Laik Cumhuriyet’e olan düşmanlık, 
Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza olan düşmanlık 
ve o savaşımızın komutanları olan Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye ve 
silah arkadaşlarına olan düşmanlık. 

Açıkça ihanet etmiştir, Tayyipgiller ve FETÖ, bir kez daha 15 
Temmuz’da. Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun ordusuna ve insanla-
rına karşı...

Eğer şu anda hukuka bağlı, bağımsız yargının zerresi olsa Türkiye’de, 
tıpkı FETÖ’nün cemaat mensupları gibi Tayyipgiller’in tüm mensupla-
rı da vatana ve millete ihanetten dolayı, halka karşı yapmış oldukları 
katliamlardan dolayı en ağır ceza istemleriyle yargılanıyor olmaları ge-
rekirdi bugün. Ama yargıyı da bitirdikleri için Tayyipgiller, yargıyı da 
AKP’nin hukuk bürolarına döndürdükleri için, şimdilik paçayı kurtar-
mış görünüyorlar. Fakat bu, sadece şimdiliktir...

Bunların da suçları sabittir, net, kesin kanıtlarıyla ortadadır. 
Tanıklarıyla ortadadır. Bunun hiç şek ve şüphesi yoktur...

Şu an yargı bitirilmiş olduğu için, herhangi bir sonuç çıkacağını um-
muyoruz ama yine de Tarihe not düşmek babından Tayyipgiller hakkın-
da da, bu 15 Temmuz kanlı ihanetlerinden dolayı bir suç duyurusunda 
bulunması gererkir hukukçu yoldaşlarımızın, diye düşünüyorum.

Tıpkı Ergenekon Davası adlı CIA Operasyonunda olduğu gibi, 15 
Temmuz 2016 gecesinde de bu iki ABD yapımı, işbirlikçi, hain güç bir 
kez daha kumpas kurmuştur, Türk Milletine karşı, Türkiye Halkına kar-
şı, Türk Ordusu’na karşı. 400 civarında millet evladının canına kıymış-
lardır, elbirliğiyle. Binlercesini yaralamışlardır. 10 binlercesini işken-
celerden geçirip zindanlara tıkmışlardır. Ve hâlâ da ihanetlerine devam 
etmektedirler, günden güne eriyor, parçalanıyor milletimiz, kurumları-
mız. Yıkım sürecindedir Türkiye, ABD ve bu işbirlikçiler aracılığıyla.

Ve de her geçen gün adım adım BOP cehennemine yani Yeni Sevr 
cehennemine sürüklenip götürülmektedir ülkemiz. 
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Ve ne acıdır ki, biz Gerçek Devrimcilerin dışında kimse de bu vahim 
gidişin ve bu devasa felaketin farkında değildir. 

Silivri Zindanı’nda bir futbol adamı olan Aziz Yıldırım’ın da yıllar 
önce söylediği gibi, Memleket elden gidiyor...

Saygıdeğer Halkımız;
Hâlâ uyanmayacak mısın?..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

19 Temmuz 2017



Ayrım
Yirmi Üç
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Saygıdeğer Halkımız;
Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ,
nihayet biraz cesaret toplamış. Baştan itibaren çok iyi bildiği ama 

yüreği yetmediği için açıklayamamakla kalmayıp tersini savunduğu 
zavallı durumdan ya da bataklıktan kısmen de olsa kendini kurtara-
bilmiş.

İlgili arkadaşlar hatırlayacaktır; İlker Başbuğ Paşa, CIA’nın projesi 
olan “Ergenekon Davası” adlı davanın mağdurlarından ya da kurban-
larındandır. Paşa’ya zindanda tutukluyken de sordular, tahliye olduktan 
sonra da. Amerika’nın bu davada dahli var mı? diye.

Paşa, ısrarla ve tekrar tekrar “Yoktur, “Ben rolü olduğunu sanmıyo-
rum.”, “Amerika’nın rolü olduğuna dair bir kanıt yok.”, dedi. Biz de 
o zamanlar hak ettiği şekilde eleştirdik, Paşa’yı. “Yazıklar olsun senin 
paşalığına.”, dedik. “Askeri okullarda, Harp Akademisinde hiç mi bir 
şey öğretmediler sana?”, dedik. Ve daha da ağır olmak üzere “Kemal 
Sunal’ın Tosun Paşa’larından biri, bu da.”, dedik. Çünkü, “Ergenekon 
Davası” adlı, Mustafa Kemal’ci, laik, tam bağımsızlıkçı askerleri, aka-
demisyenleri, bilim insanlarını, aydınları hedef alan saldırının bir CIA 
Operasyonu olduğunu görmemek için ya zır cahil olmak gerekirdi, ya 
da ahmak...

İlker Paşa’nın bunu görmemesine imkân yoktu. Görüyordu, ama 
korkusundan dile getiremiyordu. Eğer Amerika’yı suçlarsam, ömür 
boyu zindandan çıkamam, diye düşünüp panikliyordu. Amerika’ya toz 
kondurmuyordu ki, o da karşılığında kendisini görsün ve affetsin. İşte 
öyle bir kılkuyrukça hesap içindeydi. 

İlker Başbuğ, 15 Temmuz sonrası da Tayyip’i destekler
15 Temmuz sonrasında da açıktan Tayyip’i destekleyenler arasın-

da yer aldı, bildiğimiz gibi. Zaten de, 2013 17-25 Aralık günlerinde 
de açıktan Tayyip’in safına geçenler arasında yer almıştı. Kurtuluşu 
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Tayyip’in başarısında ve iktidarında görüyordu artık. Hani Tayyip’le 
Feto kapıştı ya, Tayyip Feto’yu yenip tek başına devlete hâkim olursa 
bizi de yanına almak ister güçlenmek için, yani dost çevresini geniş-
letmek için ittifaka girer bizimle de. Böylece biz de paçayı kurtarmış 
oluruz, diye düşünmüştü.

İsterseniz önce, 15 Temmuz öncesi, konuya ilişkin Tayyip önünde 
diz çöküşünü gösteren bir açıklamasını aktaralım, İlker Paşa’nın:

“HUMEYNİ’Sİ OLACAKTI
“Ergenekon ve Balyoz gibi davalar Türk devletine ve Türk Si-

lahlı Kuvvetleri’ne yönelik büyük bir komploydu. Şunu açık yü-
reklilikle itiraf etmeliyim ki, bu mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dan daha iyi ve daha başarılı başka kimse yapa-
mazdı. Devletin kılcal damarlarına kadar nüfuz eden ve bugün 
Türkiye’nin başına bela olan Paralel Yapı 2007’de harekete geçti 
ve 2011’de de ilk darbe girişiminde bulundu. 17-25 Aralık yargı 
darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, çok geçmeden Türkiye’nin tıpkı 
İran gibi bir Humeyni’si olacaktı.”[39]

Bu tutumunu, 15 Temmuz sonrasında da aynen devam ettirdi, gari-
ban Paşa’mız. Ona da bir örnek verelim:

SAYIN CUMHURBAŞKANI 2010-2016 ARASINDA TEK BA-
ŞINA SAVAŞ VERDİ”

“Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 2012-2016 yılları arasındaysa cemaate karşı 
tek başına savaş verdiğini ve tek başına bırakıldığını söyledi.”[40]

İşte, NATO paşalarının hali pürmelali bu, arkadaşlar... Bu da en akıl-
lılarından, en bilgililerinden...

Sanki Tayyip sıradan bir vatandaş. “Ergenekon Davası” adlı operas-
yonda hiç dahli de yok, ilgisi de yok, ona dair bir bilgisi de yok...

Hükümeti elinde tutan Başbakanlar, Devlet Başkanları sanki uzay-
lılar. 

Yahu “Ben bu davanın savcısıyım.”, diyen kim?
Feto’nun Zekeriya’sının altına zırhlı Mercedes’i veren kim?
Onu kahraman ilan eden kim?
O davada hasbelkader yer almış, birkaç yargıcı apar topar görevden 

alıp tenzil-i rütbe ile sürgüne gönderen hükümet kimin hükümetiydi?
Tayyipgiller Hükümeti değil miydi, tüm bu hainane işleri yapan?

[39] http://www.haber7.com/guncel/haber/1900619-ilker-basbug-erdogan-olmasaydi.
[40] http://www.hurriyet.com.tr/ilker-basbug-darbenin-arkasinda-3-grup-var-40178184.
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Feto, bu CIA Operasyonunun hâkim, savcı ve polisten oluşan sö-
zümona yargı ayağını oluşturuyordu. Tayyipgiller iktidarı da siyasi 
ayağını... Tabiî operasyonun asıl planlayıcısı, uygulamaya koyucusu ve 
yöneticisi, Ankara’ya da gelerek karargâh kuran CIA’ydı. Yine hatırla-
nacağı gibi CIA, 30 küsur kişiden oluşan bir ekibini Ankara’ya gönde-
rerek operasyonun fiili yönetimini yürütmekteydi. Senaryosu, malum 
olduğu üzere ABD’deki esas ana karargâhta yazılmıştı, operasyonun. 

İlker Paşa’cık bütün bunlara gözünü kapıyor, korkusundan. 
Operasyonun yerel sorumlusu olarak sadece Feto’nun cemaatini gös-
teriyor. Oysa, aşağıda okuyacağımız metinde de netçe görüldüğü gibi, 
bu aşağılık ihanet operasyonuna karşı çıkan namuslu yargıçları hemen 
görevlerinden alıyordu, Tayyipgiller. Onların yerine de Feto’nun yargıç 
maskeli cemaat mensuplarını atıyordu. 

İsterseniz bu konuda da bir hafıza tazelemesi yapalım. Okuyalım, 
aşağıda alıntıladığımız yazıyı:

“Türkiye’nin son yıllarına damga vuran Ergenekon davası sü-
reci boyunca en çok konuşulan konulardan biri de görevden alınan 
hâkimlerdi.

“Odatv o hâkimlerin listesini derledi…
“İşte o hâkimler ve görevden alınma süreçleri:
“Zafer Başkurt: İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkeme-

si’nin başkanıydı. Balyoz davasına bakacaktı. Ancak davanın baş-
lamasına 2 gün kala görevden alındı. Gebze’ye düz hâkim olarak 
atanan Başkurt, görev yerine gitmedi ve istifa etti.

“Erkan Canak: İstanbul Özel Yetkili 14. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nin başkanıydı. Dursun Çiçek ve Mehmet Haberal’ın tahliyesi 
yönünde oy kullandı. Görevden alındı ve Sakarya’ya düz hakim 
olarak atandı. Görev yerine gitmedi ve istifa etti.

“Oktay Kuban: İstanbul Özel Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nin üye hâkimiydi. Nöbetçi olduğu sırada baktığı Balyoz davası 
dosyasında, 21 sanığın tahliyesine karar verdi. İsteği dışında Eski-
şehir’e atandı.

“Necat Ede: İstanbul Özel Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
üye hâkimiydi. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’u tahliye etti. Meh-
met Haberal’ı da tahliye edeceğine dair yandaş medyada haberler 
çıktı. Ede, “kurumsal baskı altındayım” diyerek görevden ayrıl-
mak istedi. Bakırköy’e hâkim olarak atandı.

“Mehmet Faik Saban: İstanbul Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nin üye hâkimiydi. Dursun Çiçek’in Ergenekon davasında 
tahliyesine karar verdi. İsteği dışında Bakırköy Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderildi.

“Yılmaz Alp: İstanbul Özel Yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
üye hâkimiydi. Balyoz davası kapsamında 26 askerin tahliyesi yö-
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nünde oy kullandı. Özel yetkileri kaldırıldı ve Fatih Adliyesi’ne 
atandı.

“Tuncay Aslan: İstanbul Özel Yetkili 9. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nin üye hâkimiydi. Balyoz davası kapsamında, tıpkı Yılmaz Alp 
gibi tahliye yönünde oy kullandı. Özel yetkileri kaldırıldı, Bakırköy 
5. Çocuk Mahkemesi’ne atandı.

“Erol Tatar: Ankara Özel Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
üye hâkimiydi. Bülent Arınç’a suikast soruşturması kapsamında 
gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen üç subayı serbest bı-
raktı. Özel yetkileri kaldırıldı ve Asliye Ceza Mahkemesi’ne atandı.                                  

“Selda Kutluata: İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesi üye hâ-
kimiydi. Ergenekon soruşturması kapsamında emekli orgeneral 
Hurşit Tolon’un yeniden tutuklanmasına yönelik talebi reddetti. 
Düz hâkim olarak Bakırköy Adliyesi’ne atandı.

“Köksal Şengün: İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi Başka-
nıydı. 1’inci, 2’nci ve 3’üncü Ergenekon Davaları’nda yargılanan 
sanıklardan büyük bir bölümünün tahliyesi gerektiğine dair 2009 
yılından itibaren muhalefet şerhi verdi. Mahkeme Başkanlığı göre-
vinden alınarak, tenzili rütbe ile Bolu Hâkimliği’ne atandı.

“Şeref Akçay: İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıydı. 
Balyoz davası, Odatv soruşturması ve Devrimci Karargâh Evleri 
davasında ardı ardına muhalefet şerhleri verdi. Eski Adalet Baka-
nı Seyfi Oktay ile ilgili soruşturma kapsamında daha önce tutuk-
lanmalarına karar verilen avukatları tahliye etti. Önce adliyedeki 
meslektaşlarının yoğun tepkisine maruz bırakıldı, selam dahi veril-
medi; ardından da emekliye ayrılmak zorunda kaldı.

“Odatv.com”[41]

Evet, arkadaşlar. Gerçek bu...

İlker Paşa, nihayet CIA’nın rolünü ortaya koyacak 
cesareti topluyor

İlker Paşa, “Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonlarında ve 15 
Temmuz’daki FETÖ ile Tayyipgiller arasındaki kanlı Ganimet Paylaşım 
Savaşında, her ne kadar Tayyip ve AKP’giller’in oynadığı ihanet rolünü 
itiraf edemese de, CIA’nın, dolayısıyla da ABD’nin bu operasyonlarda-
ki başat rolünü ortaya koyma cesaretinde bulunur olmuştur. Eh, bu da 
bir gelişmedir, Paşa’mız için. Her ne kadar yaşı genç olmasa da ileride 
biraz daha cesaret biriktirirse, ya da Tayyipgiller de Feto gibi iktidardan 
tekerlenirlerse, onların da bu ihanet operasyonlarında yer aldığını itiraf 
edebilir. 

[41] http://odatv.com/isim-isim-hangi-hakim-neden-gorevden-alindi-1312121200.html.
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Şimdi, Paşa’nın bu operasyonlardaki belirleyici ve hatta kurgulayı-
cı, projelendirici ve yönetici rolünü açıkça ortaya koyan şu konuşması-
nı izleyelim, ya da tapesini okuyalım:

***
Video:[42]

Videonun Tapesi:
İlker Başbuğ: Siz yabancı bir ülkesiniz ve o ülkedeki silahlı kuv-

vetlerin güçlü olmasından, varlığından milli menfaatleriniz açısından 
pek hoşnut değilsiniz.

O silahlı kuvvetlerin bir noktada ne yapılması lazım?
Askeri vesayete takıldı Türkiye ama amaç Silahlı Kuvvetlerdir. 

Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli olan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Türk Milleti gözündeki itibarı, güveni... Bu itibar ve gü-
veni dibe vurdurduğunuz, ne kadar vurdurursanız Silahlı Kuvvetlerin 
gücüne o kadar zarar verirsiniz. Şimdi yaşadık biz bunu.

Bunu nasıl yaparsınız?
İlk önce bu ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede başa-

rılı değildir. 
Ahmet Hakan: Diyerek yaparsınız...
İlker Başbuğ: Yaptılar, yaptılar. 2007’de yaptılar, Dağlıca olayıyla 

başladılar.
Ahmet Hakan: Tamam bunu yaptılar, başka?
İlker Başbuğ: Başarı elde edebildiler mi?
14 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadeledeki 

başarı noktasında neredeydi? Tepe noktalarındaydı.
İkinci yapacağınız şey nedir biliyor musunuz?
Yargı yoluyla sahte deliller, komplolar vs.ler yaparsınız, Türk 

Silahlı Kuvvetlerini çete gibi gösterirsiniz, komutanlarını, general-
lerini çete gibi gösterirsiniz, yargı yoluyla hapislere atarsınız, Silahlı 
Kuvvetlerden elemine edersiniz, onların yerine kendi adamlarını ge-
tirttirirsiniz. Oldu mu, oldu. Fakat Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına 
zarar getiremediler yine.

Ahmet Hakan: Bunu yaparak. Çünkü inandıramadılar.
İlker Başbuğ: Neye inandıramadılar?
Bugün Ergenekon Davası, Balyoz Davası, Odatv, Casusluk...
Ne oldu, ne denildi, bütün Türk Milleti, 70 milyon şunu dedi:
Aaa benim orduma oyun oynanmış. Dolayısıyla Türk Silahlı 

[42] https://www.youtube.com/watch?v=DtofqmuF9EQ
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Kuvvetleri bu yargı sürecinde itibarını kaybetmedi ama gücünü kay-
betti. 

Ahmet Hakan: Peki, itibarını kaybetmesi için ne yapılması gere-
kiyordu?

İlker Başbuğ: Bu da olmadı.
Ahmet Hakan: Terörle Mücadelede başarılı değil, dediler, olmadı. 

Bunlar çete dediler ordu içinde, bu da tutmadı.
İlker Başbuğ: Üçüncü model...
Ahmet Hakan: Darbe...
İlker Başbuğ: Yalnız  bu dediklerim Güney Amerikada uygula-

nan modeller. Ben bunu 2009’da bir toplantıda anlattım. Yani Silahlı 
Kuvvetlere karşı...

Üçüncü model nedir biliyor musunuz?
Silahlı kuvvetleri darbe yapmaya teşvik edersiniz, provoke edersi-

niz.
Ahmet Hakan: Şimdi bir dakika. CIA bunu yapabilir, yabancı istih-

barat örgütü Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Fettullahçı cuntayı provoke 
eder, hadi aslanlarım bir darbe yapın diyebilir.

Onların başarısız olacağını bilir mi?
İlker Başbuğ: Hıı, tamam. Çok güzel yine bir şeye geldiniz, püf 

noktası mı diyeceğiz, işin tam önemli noktasına geldik. Bakın bir silahlı 
kuvvetlerin tam dibe vurmasını isterseniz son model budur. Darbeye 
teşvik edersiniz, provoke edersiniz, başlatırsınız ama o darbenin başarı-
sız olması için bütün tedbirlerinizi alırsınız.

Ahmet Hakan: İstihbarat Örgütü olarak. Peki, Fettullah bunu bil-
miyor muydu yani bunun başarılacağına mı inanıyordu?

İlker Başbuğ: Başarılacağına inanabilir de, inanmayabilir de. Ama 
bir noktada o kullanılıyor.

Ahmet Hakan: Peki,  o kadar generaller kendi hayatlarını ortaya 
koyarcasına böyle bir şeyi başarmak üzere gitmiyor mu?

İlker Başbuğ: Şu andaki şeyler bilemiyoruz, Silahlı Kuvvetler, ba-
zıları B kadrosu vs. diyenler var. Esas kadro acaba nerede? Bu da önem-
li bir nokta biz hep asker üzerinde duruyoruz.  Ya bir de bunun esas 
Fettullah Gülen Cemaatinin bu olayları organize eden,  tırnak içinde 
imam diyorlar değil mi? Esas onlar var, esas belkemiği o.

Nerede bu imamlar?
Ahmet Hakan: Yakalanıyor bazıları.
İler Başbuğ: Ya nerede yakalanıyor? Bazıları yakalanıyor ama şim-

di bakın, Akıncı üssünde birisi yakalandı.
Ahmet Hakan: Bıraktılar sonra...
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İlker Başbuğ: Nasıl bırakıyorlar?
Adli kontrolle bırakıyor. Kaçtı adam. Zaten büyük imamların büyük 

kısmı başarısız olduğu anda kaçtı.
Yani esas siz Iceberg’in üzeriyle boğuşuyorsunuz ama alt tarafa ne 

kadar gidiyorsunuz?
Ayrıca bu cemaatin Amerika’daki istihbarat örgütleri tarafından 

kullanıldığını da kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla darbeye iteceksi-
niz ama başarılı olmasını engelleyeceksiniz.

Ahmet Hakan: O zaman yabancı istihbarat için amaç Türk Silahlı 
Kuvvetlerini dibe vurdurmak.

İlker Başbuğ: Aynen...
Ahmet Hakan: Vurdu mu şu anda dibe?
İlker Başbuğ: Evet, şu anda kötü bir noktada. Dibe vurdu çok zor 

yani. Dibe vurdu lafını tabiî sevmiyorum ama Türk Silahlı Kuvvetleri 
Cumhuriyet Tarihinin en zor durumunda.

Ahmet Hakan: İtibar açısından...
İlker Başbuğ: En zor durumda imkan, kabiliyetler, moral, motivas-

yon açısından en kritik noktada.
Ahmet Hakan: Peki, CIA’nın amacı bu muydu?
İlker Başbuğ: Evet yani bu 15 Temmuz 2016 Kalkışmasının ana 

hedefinin bu olduğu kanaatindeyim.
Ahmet Hakan: Neden böyle bir şey yapılıyor?
İlker Başbuğ: Çok güzel... Suriye’ye bakın, öncelikle bir Suriye’ye 

bakın. Suriye’de neler oluyor?
Ahmet Hakan: Yani güçsüz bir ordu mu Ortadoğu politikasını on-

lar açısından daha iyi yapacak? Güçsüz bir Türk Ordusu ile mi Suriye, 
Ortadoğu politikalarını geliştirmek istiyorlar? Bu mu?

İlker Başbuğ: Yani, tabii bir noktada evet. Ben bu yaşananları yine 
de Türkiye’nin Güneyindeki yeni yapılanmalara yani uluslararası re-
simle bağlantılı olduğu kanaatini taşıyorum.

***

CIA’nın da, AKP’giller’in de, FETÖ’nün de ortak amacı 
Laik Cumhuriyet’i yok etmektir

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, Paşa, çok büyük bir gelişme göstermiş 
bulunsa da olayın çapını ve derinliğini tümüyle göremiyor, kavrayamı-
yor. BOP’tan hiç söz etmiyor mesela. Yeni Sevr’den hiç söz etmiyor. 
ABD’nin, Pentagon’un ve CIA’nın stratejik hedefi-amacı; “Yeni Sevr” 
ya da “BOP”tur. İşte Türkiye’yi o cehenneme sürükleyip imha edebil-



214

mek için Türk Ordusu’na, Mustafa Kemal Gelenekli laik bilim insanla-
rına, aydınlara, gazetecilere yönelik bu operasyonları yapmıştır CIA. Ve 
Türk Ordusu’nu, İlker Başbuğ’un da dediği gibi itibar-saygınlık, güve-
nilirlik, özgüven, kendilik değeri ve savaş gücü açısından Cumhuriyet 
Tarihi’nin en zayıf olduğu duruma düşürmüştür. Hiçbir dönemde Türk 
Ordusu bu kadar hırpalanmamıştı, yaralanmamıştı, güçsüzleştirilme-
mişti. Adeta kurt dalamış keçi sürüsüne döndürülmüştür, Türk Ordusu. 

Tayyipgiller, birkaç gün önceki 15 Temmuz afişlerinde de görüldü-
ğü gibi, açıktan Şeytanlaştırmışlardır Türk Ordusu’nu. Ordu, onlar için 
hâlâ en önde gelen düşmandır. Zaten de, hiçbir saygınlık bırakmamış-
lardır Orduda. Ordunun en üst kesimdeki generalleri bile Tayyipgiller 
tarafından şamar oğlanı muamelesine tabi tutulmaktadır.

Böyle bir ordunun hiç caydırıcı etkisi olabilir mi?
Daha önce de yazmıştık birkaç defa; Suudi sosyal medya kullanı-

cıları bile dalga geçmektedirler artık Türk Ordusu’yla. Çırılçıplak, ters 
kelepçeli, at ahırlarına doldurulmuş, balık istifi yatan asker görüntüle-
rini paylaşarak...

Daha önce de söyledik; Tayyipgiller de dahil olmak üzere tüm 
Ortaçağcı şeriat düzeni özlemcisi hareketlerde ordu düşmanlığı, 
Mustafa Kemal, Laiklik ve Kuvayimilliye düşmanlığıyla eşittir.

İşte Tayyip’in 15 Temmuz akşamı meydanlara doldurduğu sözde de-
mokrasi kahramanlarının ellerindeki şu dövizlere bir bakın. Taşıdıkları 
bu dövizlerde; “Zulüm 1938’de bitti” diyeni mi ararsınız, “80 yıllık 
zulüm düzeni” diyerek Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet’e hayâsız-
ca saldıranları mı ararsınız...

İlker Başbuğ, 15 Temmuz sonrası Tayyipgiller’in, ordunun ağır ya-
ralı da olsa ayakta kalmış son bölümüne indirdiği ağır darbelerden hiç 
söz edemiyor. Korkuyor çünkü... Tayyipgiller’le Feto’nun aynı stra-
tejik hedefe sahip olduklarını da söyleyemiyor. Malum; her ikisi de 
Ortaçağcı şeriat düzeni özlemcisidir. 

İlker Başbuğ, Tayyipgiller’in de tıpkı Feto gibi CIA tarafından, 
Pentagon ve Washington tarafında kullanıldığını da söyleyemiyor. Ne 
diyelim... Paşa, cesaret fukarası...

Oysa Feto’ya göre de, Tayyipgiller’e göre de düşman aynı-
dır: Laik Cumhuriyet’tir, Mustafa Kemal’dir, İsmet İnönü’dür, Tam 
Bağımsızlıktır ve Birinci Kuvayimilliye’dir.

Bunlara göre laiklik, dinsizliktir. Laikliği savunanların tümü de din-
sizdir, bunların gözünde. Dolayısıyla da katledilmesi gereken düşman-
lar kategorisindedir. 
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İşte böyle yetiştiriliyor bunlar, Kur’an Kurslarında, Tarikat yuvala-
rında, İmam Hatip Okullarında, İlahiyat Fakültelerinde. Bunlara öğre-
tilen, Muaviye ve Yezid Dinidir. Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’nın 
Ruhu asla yer almaz, bunların savunduğu İslam’da. 

Tayyipgiller’le birlikte artık, bu Muaviye-Yezid kökenli din, yeni 
bir dine dönüşmüştür: Hırsızlar Dinine dönüşmüştür. Hırsızlık, yolsuz-
luk, yalan, dümen, kamu malı aşırma, iftira, haksızlık, hukuksuzluk 
meşrudur, bunların yarattığı bu yeni dinde. 

NATO, Türk Ordusu komutanlarının
sadece zihinlerini değil yüreklerini de boşalttı

Saygıdeğer arkadaşlar;
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, NATO, Türk Ordusu’nun komutanları-

nın sadece zihinlerini değil, yüreklerini de boşaltmıştır. Cesaretlerini de 
alıp götürmüştür, büyük ölçüde. 

“Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonunun mağduru ve kurbanı 
olmuş generallere bakın bir. Neredeyse tamamına yakını Tayyipgiller 
safındadır şimdi. Tayyipgiller’in bu ihanet sürecindeki rollerini yok 
saymaktadırlar adeta. Ve onlara şakşakçılık etmektedirler. Yazıklar ol-
sun...

İşte, Türk Ordusu’nun laik ve Mustafa Kemal’ci geçinen komutan-
ları gerekli cesarete sahip olabilmiş olsalardı, ne Pensilvanyalı FETÖ, 
ne de Tayyipgiller İktidarı ve ne de bu iki yerli hain gücün arkasındaki 
CIA orduya bu saldırıları yapamazdı, yapmaya kalkışamazdı. Kalkışsa 
bile asla başarılı olamazdı. Buna izin vermezdi o komutanlar. 

Biz, “Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonu başladığı andan iti-
baren olayı gördük ve bunun hedefindeki askerlerin, komutanların ne 
yapması gerektiğini açıkça ortaya koyduk. Bu CIA Operasyonunun an-
cak böyle karşı konarak püskürtülebileceğini, boşa çıkarılabileceğini 
söyledik. Ama bir teki olsun dediğimizi yapmaya cesaret edemedi...

Konuya ilgi duyan arkadaşlar, “CIA Yönetimindeki Kontrgerilla-
Süper NATO ve Yine CIA’nın Örgütlediği ‘Ergenekon Davası’ 
Saldırısı” adlı kitabımıza bakabilirler. 

Biz daha önce de hep söyledik ya; cesaret de bir vatandır bizim 
için, diye... Eğer cesaret vatanına sahip değilseniz, maddi vatanınızı da 
savunamazsınız, koruyamazsınız, diye... Öyle işte...

İlker Başbuğ, dikkat ederseniz, konuşmasında; başarısızlığa 
mahkûm bir darbe planı hazırlayıp FETÖ’cü askerlerin eline vermişti 
CIA, diyor. Bu çok doğru bir tespittir.
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Ama ne zaman diyebiliyor bunu?
15 Temmuz’dan 1 yıl sonra...
Biz ne zaman gördük ve gösterdik, yani yazdık bu gerçeği?
15 Temmuz’un hemen 1 gün sonrasında. Yani 16 Temmuz 2016 ta-

rihli yazımızda. Ondan sonraki birkaç yazıda da aynı tespiti yeri geldiği 
için belirttik. Görelim bunu:

“Hep söyleyegeldiğimiz gibi, AKP’giller’in de Pensilvanyalı 
İmam’ın tarikatına dahil olan kadroların da tümüyle yapımcısı 
ve yöneticisi ABD’dir, CIA’dır, Pentagon’dur, Washington’dur. Bu 
her iki güç de ona bağlıdır ve onun emrinde çalışır, ona hizmet eder.

 “Dünkü son hesaplaşmada CIA, AKP’giller’den yana tavır koy-
du. Pensilvanyalı’nın örgütlediği askeri güçlerin hezimete uğrama-
sını sağladı böylelikle. Öyle görülüyor ki bir süre daha AKP’giller’i 
kullanmaya devam edecek. Dün deliğe süpürebilirdi onları. Ama 
tersini yaptı. Bu, Tayyip Erdoğan ve AKP’nin ABD Emperyalist-
lerine kusursuz bir biçimde hizmetini sürdürmesinin sonucudur. 
Ee, adam hizmette kusur etmiyor. 1950’den bu yana yine CIA’nın 
İslam ülkelerinin boynuna taktığı bir lanet halkası olan “Yeşil Ku-
şak Projesi”nin ürünü; düşünmekten, olayları görüp kavramaktan 
alıkonmuş, bir anlamda afyonlanmış, morfinlenmiş insanların da 
oyunu alabilmektedir rahat bir biçimde.

“Öyleyse niye değiştirsin bu adamı?
“Kullanabildiği kadar kullanır. Yine hep tekrarladığımız gibi, 

Türkiye’de iktidarları getiren de götüren de ABD’dir. Sandıktan 
kimlerin milletvekili olarak çıkarılacağını belirleyen de odur. Se-
çimler filan bir hile, bir dümen, bir oyundur. Bir aldatmacadır. Bu 
bakımdan Türkiye’de demokrasinin zerresi yoktur. Çünkü halk 
seçmiyor, halkın düşünme, algılama, görme, tanıma ve bilinçli bir 
seçim yapabilme hakkı yoktur.

“Bu sebepten bazı burjuva yazarçizerlerin ve siyasilerin yaptı-
ğı gibi bu hesaplaşmadaki Pensilvanyalı’nın kadrolarını darbeci, 
AKP’giller’in güçlerini ise demokrat olarak tanımlamak son de-
rece yanlıştır. Gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Tekrarla-
yalım ki, bunların ikisi de ABD yapımıdır, onun yönetimindedir ve 
ona hizmet etmektedir.”[43]

Biz, bilimin gücüyle, bilimin olayların üzerine düşürdüğü ışığın 
aydınlatmasıyla netçe görüp, kavrayıp, değerlendirebiliyoruz olayları. 
Yine hep söylediğimiz gibi, bilimin görevi önceden görmektir ve net 
görmektir. Bilim bu işe yarar. Ona sahip değilseniz, önceden görmek 
bir yana, olayları yaşadıktan sonra bile doğru dürüst görüp kavraya-

[43] Nurullah Ankut, Kanunsuzlar, s. 23-24.
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mazsınız. Çünkü her olayın görünüşüyle gerçekliği birbirinden fark-
lıdır. Bilim, görünüşün yani olayın Kabuğunun altına inip işin Özünü, 
Ruhunu gösterir bize...

Sözümüzü yine altın değerindeki şu sloganımızla noktalayalım is-
terseniz:

Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Temmuz 2017 



Ayrım
Yirmi Dört
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Saygıdeğer Halkımız;
Öyle görünüyor ki FETÖ’nün askerleritam anlamıyla keleğe ge-

tirilmiş.
CIA, Tayyipgiller’i pusuya yatırıp bekletmiş.
FETÖ’nün askerleri de ölü üstüne gider gibi gitmişler 15 Tem-

muz’da, kendileri için kurulmuş bulunan ölümcül tuzağın üstüne...

Son günlerde art arda ortaya çıkan belgelerin ortaya koyduğu ger-
çekler göstermektedir ki, Tayyipgiller’in aylar, hatta yıllar öncesinden 
15 Temmuz’a ilişkin bilmedikleri hiçbir şey yokmuş. CIA kesin güven-
ce vermiş, Tayyipgiller’e. FETÖ, bırakın devletin diğer kurumlarına ol-
duğu gibi Ordu içine de yerleşsin. Komuta kesiminin de bir bölümünü 
var ele geçirsin. Siz korkmayın. Biz onu, şartların iyice olgunlaştığına 
karar verdiğimiz anda harekete geçireceğiz. Hadi artık devletin tama-
mını, askerlerini kullanarak eline al. Tayyip ve avanesini de iktidardan 
tekerlendir, diyeceğiz.

Feto da tamam diyecek. İştahla atılacak öne. Fakat, beraberce şu 
tuzakları kuracağız ona. Gelip düşecekler tuzağımıza. Böylece de sen, 
hezimete uğratmış olacaksın onu. Kesin bir zafer elde edeceksin.

Onun verdiği güçle de hem FETÖ’cülerin tamamını tasfiye edecek-
sin Ordudan, Yargıdan, Polisten, Eğitimden, Yerel Yönetimlerden; hem 
de senin için de baş belası olan şu Mustafa Kemal Geleneğini benimse-
miş Laik unsurları, askerleri, yargıçları, bürokratları, bilim insanlarını, 
aydınları... Türkiye de artık senin için de, bizim için de dikensiz gül 
bahçesi haline gelmiş olacak. 

İşte o yüzden Tayyip, 2016’nın 15 Temmuz’una kadar FETÖ’nün 
Ordu içindeki askerlerinin kılına dokunmadı. Tam tersine, aşağıda ak-
taracağımız belgede de görüleceği gibi, 2014 ve 2015 Yüksek Askeri 
Şuralarında FETÖ’cülerin önü açılarak, onların daha üst komuta kade-
melerine gelmeleri sağlandı.

Bu son birkaç gündür ortaya çıkmış olan belgeler, yani Saadet Partisi 



222

Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yaptığı açıklamalar ve akta-
racağımız belgenin ortaya koyduğu gerçek, olayın bu arka planını açığa 
çıkardı. 15 Temmuz Kanlı Hesaplaşmasının tam aydınlanamayan arka 
planı da netçe ortaya çıkmış oldu artık.

CIA, Türk Ordusu’nun savaş kapasitesini,
özgüvenini ve saygınlığını yok etti

Burada CIA’nın, Pentagon ve Washington’un stratejik amacı, Türk 
Ordusu’nu tarumar ederek, inmeli hale getirerek saf dışı etmek ve 
BOP’a, yani Yeni Sevr’e giden yolun üzerindeki en önemli engeli böy-
lece ortadan kaldırmış olmaktı. Nitekim bu alçakça amacına da ulaşmış 
oldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ordunun şu anki savaş kapasitesi, 
özgüveni, caydırıcılığı, saygınlığı yerlerde sürünür durumdadır. Bir an-
lamda beli kırılmıştır, Türk Ordusu’nun.

Askerlik, artık eskiden olduğu gibi saygın bir meslek değildir. Hatta, 
Tayyip’in yaptırdığı 15 Temmuz afişlerinde de açıkça görüldüğü gibi 
lanetlenmiş bir meslektir, Şeytanlaştırılmış bir meslektir. CIA, işte bu 
alçakça amacına ulaşabilmek için tertipledi bu tezgâhı, bu kumpası, bu 
oyunu...

Daha önce de pek çok kez dile getirdiğimiz gibi “Ergenekon Davası” 
adlı CIA Operasyonlarında Tayyip’le Fethullah birlikte rol almış ve 
Türk Ordusu’na elbirliğiyle kumpas kurmuşlardı, tabiî CIA’nın direk-
tifleri doğrultusunda.

Ordunun ne kadar Laik, Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye 
Geleneğine bağlı yurtsever askeri ve komutanı varsa saldırıya uğrayıp 
tasfiye edilmişti. Silivri, Sincan, Hasdal Zindanlarına doldurulmuştu.

İşte kumpasın ikinci ayağı da 15 Temmuz ve sonrasında uygulama-
ya kondu. 

“Ergenekon Davası” adlı operasyonlarla ağır yara almış olan 
Ordunun son ölüm vuruşuyla yere serilip bitkisel hayata sokulması, işte 
kumpasın bu ikinci ayağıyla gerçekleştirilmiş oldu. 

Tayyipgiller de böylece hem eski ortakları FETÖ’den, hem de 
Mustafa Kemal Gelenekli askerlerin oluşturduğu Ordu kesiminden kur-
tulmuş oldular. Tabiî üniversitelerdeki, medyadaki, eğitimdeki; kısaca 
bürokrasideki Laik unsurlardan da...
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Tayyipgiller’in ABD’nin emirlerini pervasızca 
uygulamasına HKP’den başka tepki koyabilen yok
Şu anda Tayyipgiller kayıtsız şartsız iktidardadırlar artık. ABD’nin, 

CIA’nın, Washington’un, Pentagon’un emirlerini pervasızca uygulama-
ya koymaktadırlar. Ve Türkiye’yi adım adım BOP cehennemine doğru 
götürüp gitmektedirler. Ve bu hainane, hayâsızca gidişe karşı da bizim 
dışımızda hiç kimse ses çıkaramamaktadır, tepki ortaya koyamamak-
tadır.

Türkiye, işte böylesine kara günleri yaşamaktadır şu anda. 
Bizim dışımızdaki hiçbir hareket, oluşum, bu gidişin farkında de-

ğildir, bu gerçeğin kavrayışında değildir. Herkes sanki normal günlerde 
yaşıyormuşuz gibi rahatlık içindedir. Oysa Türkiye, felaketi yaşamak-
tadır şu anda. Mezbahaya götürülen zavallı hayvancıkların durumuna 
düşürüldük. Güle oynaya, birbirimizle itişe kakışa, katledileceğimiz, 
yok edileceğimiz o son durağa doğru gidiyoruz. Daha doğrusu, sürülüp 
götürülüyoruz. Yani sürü durumundayız, arkadaşlar...

Nereye gidiyoruz, nasıl bir felaketle yüz yüze geleceğiz, diye bir 
soru, bir tereddüt kimsenin aklına gelmiyor.

Bütün çabamızla uyarmaya çalışıyoruz halkımızı ama işte dört bir 
taraftan da kuşatılmış durumdayız. Yiğit şairimiz Ahmet Arif’in dediği 
gibi “Dört yanımız olmuş puşt zulası.”

Tüm medya bize karşı, bize düşman. Sağcısıyla solcusu arasında, 
yandaşıyla yandaş olmayan arasında zerre fark yok. Çünkü hepsinin 
ortak paydası Amerikancılık. Hepsi bu haydut devletin ve onun temel 
müttefiki AB’nin yandaşı olmuş.

Bakın, geçenlerde bu ABD haydutunun Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 
geldi Türkiye’ye. Her zaman olduğu gibi yalnızca biz protesto ettik bu 
emperyalist çakalı. Bizim dışımızda kimseden çıt çıkmadı. Çünkü hiç 
kimsenin anitemperyalist olmak gibi bir anlayışı kalmamış artık. 

Sosyalist Kamp’ın yıkılışı ve emperyalizmin dünya çapında bu 
hayâsızca saldırısı, siyasi ve entellektüel alanda da ölümcül tahribatını 
yapmış. Silindir gibi dümdüz edip geçmiş zihinleri.

İşte durum böylesine içler acısı bir hal alınca, çok yadırgı kalıyoruz 
Türkiye’de. Sanki başka bir dünyadan gelmişiz, kimsenin bilmediği bir 
dil konuşuyormuşuz gibi anlaşılmaz kalıyoruz. 

Tabiî bizi anlamayanlar halkımız değil. Halkımızla ezilen, sömürü-
len, alınteriyle geçim sağlayan insanlarımızla hiçbir iletişim sorunumuz 
yok. Bizi anlamayan, küçükburjuva aydınlar. Diğer sol, sosyalist, ko-
münist ya da sosyal demokrat kimliğe sahip olduğu iddiasındaki grup-
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lar, partiler, siyasiler... Çünkü bunlar da, bir kısmı gafilliğinden, bir kıs-
mı hainliğinden, bir kısmı korkusundan, “ABD’nin Sol Tabelalı Şark 
Ekspresi”ne binmiş gidiyor. Bunların içindeki gafiller ve korkaklardır, 
bizi anlamayanlar. Hainlerse, tabiî ki bizi anlıyorlar ama görevleri gere-
ği ihanetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. 

FETÖ’cüler, Orduyu
çekirge sürüleri gibi istila etmişler

Sözü fazla uzatmayalım, arkadaşlar. İsterseniz, aktaracağımızı, yu-
karıda belirttiğimiz belgeyi de aktarıverelim. Belge, Yeniçağ yazarı 
Aslan Bulut’un yazısında geçmektedir. Biz konunun tam anlaşılırlığını 
kolaylaştırması için Aslan Bulut’un yazısının tamamını aktarıyoruz:

***
Genelkurmay’da ele geçen, tüyler ürpertici bilgi notu!
2011-2015 arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan emekli orgene-

ral Necdet Özel, kendisine TSK’daki FETÖ kadrolaşması sorulduğun-
da, “Konuyla ilgili MİT ve Emniyet’ten bilgi istedik, gelmedi. İmzasız 
ihbarla işlem başlatmayız.” diyerek hukuka uygun hareket etmek zo-
runda olduklarını belirtmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen 
Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı, FETÖ’cü darbenin önde gelenle-
rinden Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı 
Mehmet Partigöç’ün bürosunda yapılan aramada ele geçen belgelerin 
bilirkişi incelemesini yine Genelkurmay’a yaptırdı. Biri tuğgeneral, ikisi 
albay üç kişilik bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı, raporu yazdı 
ve savcılığa gönderdi. Rapor, konuyla ilgili davalardan birinin görüldüğü 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de gönderildi.

***

Partigöç’ün bürosunda ele geçen belgelerden biri, 14 sayfalık im-
zasız ama 2014 Yüksek Askeri Şurası sonrasında hazırlandığı belirtilen 
bir bilgi notu...

Bilgi notunda, FETÖ örgütünün TSK’ya ne zamandan beri hangi 
yöntemlerle sızdığı ve koca bir orduyu nasıl ele geçirmeye çalıştığı ile 
ilgili detaylı bir analiz yapılıyor.

Raporda şu uyarılar yapılıyor:
-Örgüt bu şekilde kadrolaşmaya devam ederse, TSK, savaşma ka-

biliyetini kaybeder. Gireceğimiz herhangi büyük çaplı ciddi bir silahlı 
çatışma durumunda, örgüt mensupları ağabeylerinden emir bekle-
yecek ve “savaşmayın” emri alırlarsa savaşmayacaktır. Örgütün dış 
kaynaklı olduğunun en büyük delili bu durumdur.
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-Ermenistan, Barzani, Yunanistan veya Suriye gibi küçük çapta bile 
olsa herhangi bir silahlı güç, Türkiye’ye savaş ilan etse, örgüt eleman-
ları “savaşmayın” emri aldığı takdirde, düşman bir günde Ankara’ya 
gelebilir. 

-Örgüt, kendisini TSK içinde yeterince güçlü hissettiği anda bede-
li Türkiye’yi kaybetmek dahi olsa ihtilâl yapmaktan çekinmeyecektir. 
TSK’ya hâkim olmak mutlak bir amaç içindir ve en geç 2017 yılında 
Türkiye’yi bir ihtilâl veya savaşa sürükleyeceklerdir. 

-Örgüt, dindar çocukları, “Hocaefendi Allah ile görüşüp ondan al-
dığı emirleri bildiriyor” diye şartlandırarak yetiştirdiği için şimdi TSK 
içinde bulunan bu çocuklar verilen emirleri harfiyen yerine getirecektir. 

***

Tüyler ürpertici değil mi? Türkiye’yi Allah korumuş! Ordusu, dı-
şarıdan yönetilen bir cemaat tarafından ele geçirilmiş olan Türkiye, 
Kesnizani tarikatının hâkim olduğu Irak gibi herhangi bir saldırıda tes-
lim olacaktı!

14 sayfalık bilgi notu, Necdet Özel’in bahsettiği imzasız ihbar mek-
tuplarından biri olsa gerek! Zira 14 sayfalık bilgi notunun Jandarma Genel 
Komutanlığı’ndaki FETÖ’cü komutanların listesini belirten sayfasının ke-
narında, 31 Ocak 2015 tarihli ve kırmızı kalemle yazılmış, Genelkurmay 
Başkanı Necdet Özel’in “Sayın Jandarma Genel Komutanı, İnceleyin/
Araştırın/Tetkik edin/Sonucu bana arz edin” yazısı ve parafı var.

***

Buradan ister istemez 2014 ve 2015 şuraları akla geliyor!
FETÖ’nün darbe yapabilmek için yeteri kadar generali yoktu. Tugay 

seviyesindeki birlikleri yönetecek tuğgenerallere ihtiyaçları vardı!
Mehmet Alkanalka, “Karartılmış Yıldızlar” adlı kitabında yazdı! 

Piyade komando kurmay albay olarak, 100 tam puanla birinci sırada 
olduğu halde, 2014 ve 2015 Yüksek Askeri Şuraları’nda, tuğgeneralliğe 
terfi ettirilmeyip, kendi astının emri altında çalışmaya mecbur edilince 
emekliliğini istedi.

Sonradan ortaya çıktı ki kendisi terfi ettirilmezken, 2014 şurasında ge-
neral yapılan 19 albaydan 12’si ve 2015 şurasında general yapılan 23 albay-
dan 20’si, 15 Temmuz darbesine karıştıkları gerekçesiyle TSK’dan atıldı!

Kısacası, Türkiye’yi uçurumun kenarına getiren, TSK’nın yıldız 
isimlerini karartan 2014 ve 2015 YAŞ kararları oldu!

Kamuoyunun bilgisine sunulur![44]

***

[44] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/genelkurmayda-ele-gecen-tuyler-urpertici-bil-
gi-notu-43582yy.htm.
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CIA’nın asıl hedefi; Türk Ordusu,
Türk Milleti ve Türk Vatanıdır

Demek ki, iyi niyetli askerler de bizim gibi bütün imkânlarıyla ça-
balamışlar, bu hainane gidişi engelleyebilmek için. FETÖ’cülerin Ordu 
içine ekin tarlalarını istila eden çöl çekirgeleri gibi istila edercesine 
yerleşmeye başladığını, bu durdurulmazsa 2015, en geç 2017’de kesin 
olarak bir askeri harekâtla devleti ele geçirmeye girişeceklerini söyle-
mişler. FETÖ’cü askerlerin, generalinden alt düzeydekine kadar liste-
sini sunmuşlar, komutanlarına, MİT’e, Polis İstihbaratına. Ama hiçbiri, 
görüldüğü gibi, kılını kıpırdatmamış. Tam tersine, FETÖ’cü istilanın 
önünü açmış, ona yardımcı olmuş. Çünkü bunlar da FETÖ’cüler gibi 
devşirilmişler, CIA tarafından. Bunları da aynı emperyalist efendi yö-
netmekte. 

Denmiş ki bunlara “bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler...”
Bunlar da öyle yapmış...
Ve sonunda CIA, işbirlikçi aktörlerini oynatmış, alçakça projesini 

uygulamaya koymuş, başarıya ulaştırmış. Elde etmek istediği sonucu 
fazlasıyla elde etmiş.

Burada Tayyip’in 15 Temmuz’u “Eniştemden öğrendim.” kandırma-
cası aklımıza geliyor, değil mi?

Milletimizi bir kere daha ahmak yerine, salak yerine koyuyor böyle 
demekle Tayyip. 

Böyle bir şey olabilir mi ya?
Böyle bir zırvanın doğru olma ihtimali hiç olabilir mi?
O zaman binlerce kişilik kadroya sahip MİT ne oluyor?
Emniyet İstihbaratı, Jandarma İstihbaratı, Genelkurmay İstihbaratı 

ne oluyor?
Bunun doğruluğunu varsaydığımız anda, bu adı kallavi istihbarat ör-

gütlerinin kadrolarının tamamını çayıra salmak lazım. 
Böyle bir şey olamaz arkadaşlar, zinhar olamaz. Zaten Tayyip’in 

bugüne dek has adamlarından Hakan Fidan’a tık dememesi bu sebep-
tendir. Genelkurmay Başkanı Hulusi’yi her yerde yanında taşıması bu 
sebeptendir. Çünkü hepsi oyunun içinde. Ortaklaşa oynamışlar, ihanet 
oyununu. O yüzden konuşmuyorlar. Tayyip de, “Eniştemden öğren-
dim.”, diyerek eşeklerin bile inanmayacağı bir yalana bizleri inandır-
maya kalkışıyor. 

Tabiî biz, FETÖ’nün ordusuna elbirliğiyle tuzak kurduk ve onları 
kapanımıza düşürdük, diyecek hali yok. 
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Burada keleğe gelen, FETÖ’nün askerleri oldu, onun cemaati oldu. 
Onlar sandılar ki bugüne dek olduğu gibi CIA, Pentagon, Washington 

yanlarında olduğu sürece önlerindeki her kapı açılacak, her amaçlarına 
ulaşacaklar. İşte o kör inançlarından dolayı, bebelerin bile kanmayaca-
ğı 15 Temmuz harekât planına kandılar. O planın başarı şansının sıfır 
olduğunu hiç göremediler. CIA böyledir işte. Kullanır ve yeri geldiği 
anda da hiç gözünün yaşına bakmadan harcar. Hep deriz ya; emperya-
listlerin ve onların ajan örgütlerinin dostu olmaz, kuklası olur, piyonu 
olur, uşağı olur. 

Boşuna dememiştir İsmet İnönü; emperyalistlerle, kendi deyişiyle 
“Büyük devletlerle ittifaka girmek, ayıyla yatağa girmeye benzer”, 
diye.

Tabiî burada ABD’nin ve CIA’nın asıl vurmak istediği büyük avı 
Türk Ordusu’ydu, Türk Milleti’ydi, Türk Vatanı’ydı. Türk Ordusu’nu 
vurdu, bu namussuzca oyunuyla. Türkiye de her geçen gün adım adım 
Yeni Sevr’e doğru sürüklenip götürülüyor. 

Saygıdeğer Halkımız;
İşte şartlar bu kadar ağır, gidiş bu kadar vahim...
Bizi bekleyen tehlike bu kadar korkunç...
Durumu olanca açıklığıyla görmezsek, ortaya koymazsak, göster-

mezsek devrimci sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmemiş olu-
ruz. 

Fakat asla umutsuz değiliz. Daha önce de hep söylediğimiz gibi bü-
yük felaketler yaşayacağız. Çok daha dayanılmaz acılar yaşayacağız. 
Çok daha kara günler göreceğiz. Kurbanlar vereceğiz. Bunlara hazır-
lıklı olmalıyız.

Ama, en sonunda yine biz kazanacağız...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

21 Temmuz 2017 



Ayrım
Yirmi Beş
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Sorosçu Kemal ve avanesinin Yeni CHP’sinin Maltepe Mitingi’n-
de 1 milyon 6 yüz bin kişi vardı. (Bazıları 2 milyon da diyor.)

Ondan 1 gün sonra Galatasaray’da HKP’nin, Che’nin tanımıyla 
“İnsan Soyunun Başdüşmanı” ABD Emperyalist Haydut Devletinin 
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye gelerek vatan toprakla-
rımızı kirletişini protesto eylemindeyse sadece 33 kişi...

İşte Türkiye’nin kahredici trajedisi budur...
Sadece iktidar değil, Meclisteki muhalefet rolünü oynayan par-

tilerin de tamamı Amerikancıdır, tamamı burjuva partisidir.
Yani sadece iktidarı değil, muhalefeti de ABD devşirmektedir, 

ABD projelendirmektedir ve ABD oynatmaktadır...
Bu tablo tersine çevrilmedikçe, Türkiye Halkının hiçbir derdine 

zerre miktarda olsun çare bulunamaz. Kimse boş hayallere kapıl-
masın. Kimse Amerikan işbirlikçilerine kanmasın.

Bu tablo tersine çevrildiği anda ise, yani Maltepe’yle Galatasaray 
Meydanı’ndaki kitle sayısı tersine çevrildiği anda ise Türkiye, kurtu-
luşun kapısına gelip dayanmıştır. Artık ondan sonra Türkiye Halkına 
hiç kimse gem vuramaz, onu hiç kimse tutsak edemez...

ABD Emperyalist çakalları ise, hain işbirlikçileriyle birlikte tıpkı 
1974’te Vietnam’da olduğu gibi, taslarını taraklarını toplayıp apar 
topar kaçmaya mecbur kalacaklardır...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Daha önce de pek çok kez yazdık ve söyledik. Türkiye’de demok-

rasinin zerresi yoktur. Seçimler, Parlamento, hepsi birer tuzaktır, birer 
hiledir, birer kandırmacadır. 

Bir kere, Meclise hangi partilerin hangi sayıyla gireceğine ve o sayı-
yı kimlerin oluşturacağına kesin biçimde ABD Emperyalist Haydutları 
karar verir. 

Hangi burjuva partilerinin iktidar olacağına, hangilerinin muhalefet 
olacağına, yine aynı haydut karar verir. 
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Meclisteki bu Amerikan işbirlikçisi hain burjuva partileri, aslında 
bir tiyatro oynarlar. Polis jargonuyla, yaptıkları bütün iktidar-muhalefet 
çekişmesi “tantanacılık” terimiyle ifade edilir. Yani, halkı kandırmak 
için, halkın gözüne kül serpmek için yalandan ağız dalaşı yaparlar, ba-
zen de birbirlerine karşı fiili hareketlerde bulunurlar.

Fakat hiçbiri, halkın dertleriyle ilgilenmez. Halkın taleplerini dikka-
te almaz. Türkiye’nin başında dolaşan kara bulutlardan asla söz etmez. 
Halka şirin gelecek, onun gözünü boyayacak kuru gürültüdür, laf kala-
balığıdır, bütün söyledikleri, yapıp ettikleri.

Dikkat edin!
Yoklayın belleğinizi!
Bunların bir teki olsun bugüne kadar ABD Emperyalist Haydutlarının 

1990’dan bu yana Ortadoğu’yu ve ülkemizi ölüm tarlalarına çevirmesi-
ne, 10 milyon civarında Müslüman kanını dökmesine, işgallerine, talan 
ve vurgunlarına bir tek kelime olsun söz edebilmiş midir?

Hayır...

Sorosçu Kemal, her tarafından dökülen
“Referandum” hilesine karşı bile gıkını çıkaramadı
Bunların işi gücü kendilerini Meclise taşıyıp, o ceylan derisi kol-

tuklara kurultan emperyalist ağababalarına şirin görünmektir, onların 
önünde taklalar atmaktır, onların bir dediğini iki etmemektir. 

Bakın, Kaçak Saraylı Tayyip, 16 Nisan’da her türlü hukuku, kanu-
nu çiğneyerek bir “Referandum” yaptırttı. Kendisini Firavun Sarayına 
Firavun olarak seçtirtmek için...

Bütün hukuksuzluklarına rağmen yenildi. Fakat yenilgisi ortaya çık-
maya başladığı anda hemen emri altındaki Yüksek Seçim Kurulunu, 
kanunları bir tarafa itmeye yöneltti. Açık kanunsuzluk yaptırttı. Yasanın 
çok açık ve kesin hükmüne rağmen, İlçe Seçim Kurulu ve Sandık 
Kurulu mührü taşımayan zarfların içindeki oyları da, ki bunun sayısının 
2 buçuk milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir, geçerli saydırttı. 
Bunlar besbelli ki tümüyle sahte oylardan oluşmaktadır. Tayyipgiller’in 
yaptığı hayâsızca bir seçim hilesidir.

Sorosçu Kemal o akşam TV ekranlarına çıktı. 
Ne dedi, eveleyip gevelemekten öte?
“YSK bu referanduma gölge düşürmüştür.”
Böyle deyip kaçıp gitti ekranlardan. Gazetecilerin soru sormasından 

bile korktu. “Soru almıyorum, arkadaşlar.”, deyip topukladı. Hatta o 
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anda, arkasından bir gazetecinin, “Kaçmayın Kemal Bey!”, diye bağır-
masına rağmen, kaçıp gitti. Yani o sözü de yedi... 

İşte böylesine bir zavallıya “lider” diyor bazı bilinçsiz CHP’li arka-
daşlar...

Ondan kısa süre sonra ise (daha net söylersek 9 gün sonra, yani 25 
Nisan’da), Kaçak Saraylı Reis’in önde gelen amigolarından oluşan eki-
biyle şu pozu vermekten hiç rahatsızlık duymadı:

Şu neşeli ve mutlu biraderlerin verdiği görüntüye bakın bir. Bunların 
arasında herhangi bir sorun var, diyebilir misiniz?

Yukarıda da dediğimiz gibi, bunlar birer oyuncu sadece. ABD yöne-
timindeki ihanet tiyatrosunun siyasi oyuncularıdır bunlar...

O günlerde ve sonrasında, bu sahte referandumu kabul etti, Sorosçu 
Kemal. Böylece de milyonlarca insanın iradesini, özlemini hiçe saymış 
oldu.

Utanç verici teslimiyeti, koltuğunu çatırdatınca 
“adalet” yürüyüşüne sarıldı

İşte bu utanç verici teslimiyet ve diz çöküş üzerine koltuğu da salla-
nıp çatırdamaya başladı. Hiç ummadığı Amerikancı kişiler, Sorosçu’ya 
karşı CHP liderliğine oynamaya başladılar. 

İşte bu telaş üzerine Sorosçu Kemal, “Adalet Yürüyüşü”nü yapmış 
oldu. İşin açığı, istediği sonuca da ulaştı... 

Yıllardır süren siyasi sefaletini ve İbişliğini unutturdu büyük ölçüde. 
Herkese alkışlattı kendini.  Sevrci Soytarı Sahte Sol da peşine takıldı, 
bildiğimiz gibi. 

Nihayetinde de, Maltepe Mitingi’nde konuştu. 
Ne dedi?
Söylediklerinden aklınızda kalan var mı?
Bir yoklayın bakalım belleğinizi...
Yok, değil mi?
O güne dek medyada onlarca, hatta çok daha fazla kişi tarafından 

söylenip yazıldığı ortada duran harcı âlem düşüncelerden, yani kimse-
nin aksini söyleyip savunamayacağı düşüncelerden bir demet yapıp 10 
madde halinde sıraladı. 

Bunların uygulanmasına yönelik, onun biçim ve metotlarına yönelik 
tek kelime etti mi?

Yooo.
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Herhangi bir gazete köşe yazarının köşesinde yazıp çizdiği türden 
okuyup geçti sadece, bir temenni olarak, bir talepler bütünü olarak...

Siyaset bu değildir, arkadaşlar. Siyaset, mücadele yolunu, metodu-
nu, araçlarını, programını açık, net ve kesince ortaya koyup onu uygu-
lamaya geçmektir. Onun için dövüşmektir siyaset. Ya da güreşmektir 
diyelim, ılımlandırarak. 

Sorosçu Kemal, kendisine yöneltilen yoğun eleştiriler karşısında 
biraz toparlanarak şu önemli doğruyu da savunur göründü, Maltepe 
Mitingi’nde.

Dedi ki; “Bu Anayasa değişikliği gayrimeşrudur...”
Çok doğru bir tespittir bu. 
Peki, bu anayasa değişikliği gayrimeşru ise, Kaçak Saraylı Reis’in 

şu anki konumu ve durumu da, AKP’giller’in konumu ve durumu da, 
ve hatta Meclisin tümüyle konumu ve durumu da; başta Yüksek Yargı 
olmak üzere yargı kurumunun konumu ve durumu da tümüyle gayri-
meşrudur, geçersizdir ve boş düşmüştür. 

Böylece de Türkiye’de şu anda Devlet Başkanı, hükümet, iktidar 
partisi, muhalefet, Meclis ve yargı yani devletin tamamı da gayrimeş-
rudur. 

Ne yapmak gerekir?
Tabiî ki meşru olmayan kişi ve kurumları tanımamak, onları muha-

tap almamak gerekir.
Öyle değil mi?
Tüm bu kurumlar o meşru olmayan Anayasaya göre oluşturulmamış 

mıdır?
Oluşturulmuştur...
Peki bu gayrimeşru, bu Laik Cumhuriyet’i tümüyle yerle bir eden 

mücrimler güruhuna karşı ne yapmak gerekir?
Öncelikle onu tanımamak ve onu; Anayasayı fiilen ortadan kaldı-

rarak, ona göre kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyet’i devletini yık-
maktan dolayı suçlu ilan edip yargı önüne çıkartmak için mücadeleye 
girişmek gerekir.

Sadece HKP vatanı ve halkı savunur,
onun düşmanlarına karşı amansız mücadele eder
İşte biz, hep bunu yaptık, bunu yapıyoruz, zafere ulaşıncaya kadar 

da yapmaya devam edeceğiz.
Ne dedik?
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Bunlar eninde sonunda çelik bilezikle tanışacaklardır, dedik.
İşledikleri binbir suçun tamamından sorguya çekilip yargı önüne çı-

karılacaktır, dedik. 
Hesap vereceklerdir, dedik. Verecekler de...
Sorosçu ve avanesi ne yaptı?
Miting sonrası yeniden, aslında meşru olmayan Meclise dönerek 

bunlarla al takke ver külah oyununu oynamaya devam etti, eskiden ol-
duğu gibi.

Maltepe Meydanı’nda söylemiş olduğu “meşru değildir” sözünü 
rüzgâr alıp savurup gitti. Yok oldu o söz. Zaten o da laf olsun diye 
söylemişti.

İşte bunlar böyledir, arkadaşlar. Halkın tepkisini, onu kandırarak, 
binbir hile, oyun, yalan ve demagojiyle düzen sınırları içinde-sistem 
sınırları içinde tutmakla görevlendirilmiştir, Sorosçu Kemal’in Yeni 
CHP’si ve Meclisteki diğer muhalif rolü oynayan Amerikancı burjuva 
partileri, yani MHP ve HDP de...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Şu an Türkiye’nin ve halkımızın başındaki bütün felaketlerin, uğra-

dığımız bütün dertlerin, musibetlerin, çektiğimiz bütün acıların sebebi, 
ABD-AB Emperyalist çakal devletleridir ve onların Türkiye’deki yerli 
işbirlikçileridir, ortaklarıdır, hizmetkârlarıdır ya da piyonlarıdır. Bunlar 
bugüne dek yapmış oldukları kötülüklerden çok daha ağır ve vahim ol-
mak üzere; memleketi BOP cehennemine atıp, orada parçalayıp yok et-
mekle görevli kılınmışlardır. Ve hepsi de bu oyunun içindedir. Bunların 
halk karşısındaki “vatan ve millet” söylemlerinin tamamı sahtekârlıktır, 
kandırmacadır. Bunlar vatan ve millet düşmanıdır, ABD işbirlikçisidir.

Bu halleriyle de hepsi Anayasa dışına düşmüştür bunların. Suçlular 
topluluğudur bunlar...

Halkımızı, vatanımızı ve milletimizi sadece biz Gerçek Devrimciler 
savunuyoruz, onun hak ve menfaalerini biz temsil ediyoruz. Onun düş-
manlarına karşı biz savaşıyoruz. Kurtuluşun yolu bizim yürüdüğümüz 
yoldur, bizim gösterdiğimiz yoldur. 

Zafere de er geç ulaşacağız!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

22 Temmuz 2017 



Ayrım
Yirmi Altı
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Bunların tamamı vatan, millet, halk, Laik Cumhuriyet, Birinci 
Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal düşmanıdır...

Bu düşmanlık, onların ruhlarına yerleşmiş, genlerine kodlanmış-
tır.

Asla düzelmezler ve iflah olmazlar.
Bunları ancak toprak ıslah edebilir!
Biri, üçü, beşi değil ha; tamamı aynıdır.
Tabiî bir diğer belirleyici özellikleri de hâyâsızca kamu malı hırsı-

zlığı yapmalarıdır. Asla gözleri doymaz, iştahları kesilmez. Bu konuda 
da onları ancak toprak ıslah edebilir...

Kadir Mısıroğlu denen kaşar, Mustafa Kemal ve laiklik düşmanı 
kişinin şu söylediklerine, daha doğrusu hezeyanlarına bakar mısınız?

“Keşke Yunan galip gelseydi. Ne Hilafet yıkılırdı, ne Şeriat 
kaldırılırdı, ne Medrese lağvedilirdi, ne hocalar asılırdı, hiçbiri ol-
mazdı.

“(...)
“Anayasaya laiklik konmasın” diyen adamı nasıl boykot ettiler, 

nasıl hakaretlerde bulundular görüyorsunuz. Bizim gavur, elin ga-
vurundan daha şiddetlidir.”

Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı günlerine
kısa bir bakış

Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında, yurdun dört bir 
yanı işgal edilmiş, ne bağımsız vatan kalmış, ne namus, ne onur...

Batılı Emperyalistler istedikleri yere asker çıkarmakta ve oraları iş-
gal etmektedirler.

Ülkenin maddi manevi tüm varlığına el konmuş. İstanbul’daki kukla 
Halife, emperyalist işgalci ordunun elinde bir oyuncaktan başka hiç-
bir şey değil. Onların hizmetkârı durumunda. Güneyden İtalyanlar, 
Güneydoğudan Fransızlar, Doğudan Ermeniler, Karadeniz’den Rumlar 
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ve İngilizler, Batıdansa Yunan saldırmış ülkemize. Ve ülkeyi işgal altına 
almış.

Sevr Haritası meydanda... 
Türklere bırakılan bölge, İç Anadolu’da küçücük bir bölümden oluş-

makta. Onun da ne ordusu kalmış, ne maliyesi, ne ekonomisi... Hepsi 
emperyalist işgalcilerin elinde. 

Terhis edilmeyen, yalnızca Doğuda Kazım Karabekir komutasında-
ki 15’inci Kolordu kalmıştır. Batılı Emperyalistlerin-İtilaf Devletlerinin 
savaş gemileri tarafından İzmir’e çıkarılan 160 bin kişilik Yunan 
Ordusu hızla ülkeyi kan dökerek, ırza geçerek işgale girişmiştir. Öyle 
ki; Ankara’nın burnunun dibindeki Polatlı’ya kadar gelip dayanmıştır. 
Kütahya-Eskişehir-Sakarya’dan Afyon Karahisar’a kadar Marmara ve 
Batı Anadolu’nun büyük bölümünü işgal etmiş, İç Anadolu’ya da yü-
rümeye başlamıştır. Eğer durdurulmasaydı, Ankara’ya kadar gelecekti. 

İşte bu ölüm kalım günlerinde, işte bu vatan ve namus günlerinde 
halkımız uyanmış, silaha sarılmış, Mustafa Kemal Paşa ve yoldaşı ko-
mutanlar emrinde bir Kurtuluş Savaşı başlatmıştır.

Mustafa Kemal, ünlü Nutuk’unun giriş bölümünde çok açık biçimde 
tasvir eder, o günün şartlarını. 

Neredeyse Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı süresi kadar, yani 4 
yıla yakın bir süre savaşarak vatanı kurtarabilmiştir halkımız.

Ortaçağcı Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı’mıza da 
Cumhuriyet’e de düşmandır

Kadir Mısıroğlu ve benzeri satılmışlarsa, bu Kurtuluş Savaşı’na kar-
şı çıkıyor işte. Onlar için ne vatanın bir değeri var, ne namusun, ne 
şerefin, ne bağımsız bir ülkenin...

Ne diyor?
“Keşke Yunan galip gelseydi.”
Utanmıyor, arlanmıyor böyle bir şeyi söylerken. Kalmamış ki hiçbir 

insani duygu ve değer.
Aynı kategorideki bazı satılmışlar da der ki; “Keşke İngiliz’in sö-

mürgesi olsaydık.”
Kadir Mısıroğlu, Cumhuriyet’in hocaları astırdığını iddia ediyor. 

Burada da büyük bir yalana baş vuruyor. Asılanlar, din adamı oldukları 
için değil, Mısıroğlu gibi Kuvayimilliye düşmanı ve işgalci emperya-
listlerin yandaşı oldukları için asılmıştır. Yoksa Cumhuriyet hiçbir ger-
çek din adamını astırmamıştır.
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Saygıdeğer arkadaşlar;
Bundan önce de defalarca söyledik: Bunlar aslında Ortaçağ’ın 

Ümmetçilik Konağını yaşamaktadırlar. Bunların sınıf temelini oluşturan 
Antika Vurguncu Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, kayıtsız şartsız egemen 
sınıf olduğu o günlerin özlemi içindedir hep. Dolayısıyla da, ulusa ilişkin 
hiçbir değer taşımaz bunlar. Malum; Ortaçağ, Ümmetçilik çağıdır. Batı 
Hıristiyan Ümmetidir, Doğu’nun İslam Dünyası ise İslam Ümmetidir. 

İşte bunları üreten, yaratan bu Antika Sömürücü Sermaye Sınıfı hep 
kendi dünya görüşüyle doktrine eder bunları. Bu sebepten, ulusa ve ulu-
sal değerlere düşmandır bunlar. Ortaçağ’ın Ümmetçiliğini yaşasınlar 
da, Yunan’ın emrinde olsunlar, Yunan’ın sömürgesi olsunlar, Yunan’ın 
tecavüzüne uğrasın anaları, bacıları; hiç umurlarında olmaz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, sadece birkaçının ya da bir bölümü-
nün inanışı, görüşü değildir, Mısıroğlu’nun dile getirdiği hezeyanlar. 
Bütün dincileri, bütün Ortaçağcı şeriat özlemcilerini kapsar bu görüş. 
Başka türlü ifade edersek; hepsinin ortak kanaati ya da ideolojisidir bu. 
Siyesetçisinden Tefeci-Bezigânına, tarikat şeyhinden Kur’an Kursu ya 
da cami imamına kadar hepsi bu kanaattedir işte.

Kur’an Kurslarında, tarikat yurtlarında ve okullarında, İmam 
Hatiplerde hep bu görüş öğretilir genç insanlarımıza. İşte bu zehirli dü-
şüncelerle uyuşturulur gençlerimizin beyinleri. Ve işte bu eğitimler so-
nunda o gençlerimiz vatan millet, halk düşmanı haline getirilir, laiklik 
ve Mustafa Kemal düşmanı haline getirilir. Tabiî böylece de çağın insa-
nı olmaktan çıkarılır o gençler. Ortaçağ’dan fırlayıp gelmiş meczuplar 
olarak doldururlar kasabalarımızı, şehirlerimizi. Ve işte bunlar sayesin-
de Tayyipgiller, 15 yıldan bu yana bütün ihanetlerine, vurgunlarına ve 
katliamlarına rağmen iktidarlarını sürdürebilirler. 

Bu Muaviye-Yezid Dininin afyonu; eroin, kokain kadar, hatta şu sıra-
lar pek çok gencin canına mal olan bonzai kadar zararlıdır ve tahripkâr-
dır. İnsanlıktan çıkarır bu eğitimler gençlerimizi. Onları aynı zamanda his 
yoksunu robotlar haline getirir. Ne vicdan kalır, ne merhamet, ne acıma 
duygusu... Canavarlaştırılır adeta, o yılan yuvalarından geçen insanlar. 

Bu Ortaçağcılar kamu malı hırsızıdır
Bunların bir diğer özelliği de, yukarıda belirttiğimiz gibi, doymaz 

bir iştahla kamu malı aşırmalarıdır, hırsızlığıdır. Bu özellik de, temsil-
cisi oldukları Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının bir karakteristiğidir. O 
sınıf, üretimle ilgilenmez. Üreticilerle tüketiciler arasında aracılık eder, 
bezirgânlık yapar. Yok fiyatına üreticiden alır, fahiş fiyatla tüketiciye 
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satar. Ayrıca da hem üreticileri hem tüketicileri borçlandırarak onlardan 
korkunç faiz alır. Yani tefecilik yapar. 

Bu arada da durup dinlenmeden, kitabına uydurup kamu mallarını 
hırsızlar, zimmetine geçirir, küp doldurur...

İşte bu sebepten, bunların fetvacısı Hayrettin Karaman ne diyor?
“Yolsuzluk hırsızlık değildir.”
Meşrulaştırıyor yani kamu malı aşırıcılığını, her türden yolsuzluğu...
Daha önce de söz etmiştik, Kadir Mısıroğlu denen kaşar Ortaçağcı, 

Almanya’ya kaçıyor bir dönem. Orada Suudi Prenslerle anlaşarak pet-
rol yolsuzluğu yapmak istiyor. Bu aracılık edecek, Suudi Prens normal 
piyasa fiyatının çok altında petrol pazarlaması yapacak, Mısıroğlu’nun 
aracılık ettiği şirket de o petrolü alıp piyasa fiyatından satarak milyon-
larca dolar vurgun vuracak. Mısıroğlu’nun payına düşecek olan ise, 
kendi ifadesiyle, üç senelik mukavele karşılığında 6 ayda bir 54 milyon 
dolarmış. Yani toplamda tam 324 milyon dolarmış. İsterseniz, kendi ki-
tabından, kendi ağzından aktaralım, planladıkları namussuzca vurgunu:

***
B- BİRİNCİ ALMANYA İKAMETİM
Bütün bu araştırmaların sebebi, bu sırada Almanya’ya yerleşmeyi 

düşünmüş olmamdı. Bununsa sebebi gayet basitti. Orada 1978 yılın-
da “Sebil” Dergimizin bir şubesini açmıştık. Buna istinaden de oturma 
hakkı elde etmiştim. Çoluk çocuğumu getirtip Almanya’da oturabile-
ceğimi ümid ediyordum. Lakin biraz aşağıda izah edileceği üzere bu 
mümkün olmadı. Almanlar benim oturmamı kabul ediyor, çoluk çocu-
ğumun ise üç ay zarfında Almanya’yı terk etmesini şart koşuyorlardı. 
Bu keyfiyet henüz belli olmadığı günlerde geçim için birçok düşün-
celer aklıma geliyordu ki, bunlar hep Almanya’da ikamet esasına da-
yanıyordu. Bu inşaat işi de onlardan biriydi. Lakin bu uzun vadeli iş, 
Almanların zikri geçen engeli çıkarmaları sebebiyle başlamadan bitmiş 
oldu. Ancak bu arada başka ticari teşebbüsler de oldu ki; bunların en 
ehemmiyetlisi Suud Kral Ailesi’yle irtibata geçilerek OPEK fiyatının 
altında bir fiyatla petrol satmaktı. Gerçekten ticaretin “cehd”den ziyade 
bir “baht” işi olduğunu inkarı gayr-ı kaabil bir surette ortaya koyan bu 
petrol pazarlama faaliyeti hayatımda hiç unutamayacağım bir macera 
olmuştu.

a- Petrol Macerası
Cenevre’den Frankfurt’a döndükten sonra, inşaat mevzuunda ne ya-

pabileceğim hususunda araştırmalara koyuldum; bazı Türk ve Alman 
firmaları ile görüştüm. Fakat işe başlamadan önce İsviçre’nin Zürih 
Şehri’nden bir telefon geldi. Beni arayan İstanbul’dan tanıdığım Halid 
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Abdullahoğlu idi. Bu arkadaş yurtdışına kaçabilmemde emeği sebkat 
etmiş (geçmiş) olan Asım Mâilmâil isimli avukat arkadaşımızın eniş-
tesiydi. Önce Suudi Arabistan’a gitmiş orada bir iş yapmaya muvaffak 
olamamış ve Avrupa’ya dönmüştü. Kendisi:

“- Un ambarına düştük, fakat unlanmadan dışarı çıktık!..” diyerek 
oradan muvaffakiyetsiz dönüşünü hulasa ediyordu.

İsviçre’de benim en aziz dostlarımdan Aslan Tok Hocaefendi’nin 
yanında kalıyor ve Almanya’ya intikal etmek istiyordu.

Talebi üzerine İsviçre’ye gidip O’nu Frankfurt’a getirdim. O za-
manlar Türkler için İsviçre vizesizdi. Bundan dolayı ancak oraya kadar 
gelebilmişti. Almanlar ise, Alman plakalı arabalara gümrüklerde pek 
bakmazlardı. Hâlid Abdullahoğlu’nun da bu seyahatleri ciddi bir iş 
yapmak arzusundan doğduğu için, ne yapacağımızı birlikte düşünmeye 
başladık. Onun Cidde’de teşrik-i mesai ettiği “Celesi” isimli şirketi var-
dı. Onlara Suudi Arabistan’ın ihtiyacı olan bazı malları gönderebilece-
ğimiz düşüncesiyle büroya bir teleks aldık. O zamanlar henüz faks icad 
edilmemişti. Teleksle mesajı daktiloda yazar gibi yazıyordunuz, aynı 
anda muhatab makina da otomatik olarak bu yazıyı tekrarlayıp kağıda 
geçiriyordu. Bu suretle birkaç ay muhabere ettik. Orada bir Türk arka-
daş çalışıyordu: Ebuzer Bozkurt. Bu arkadaş, Güneydoğu Anadolu’lu 
idi. Uzun zamandır Cidde’de yaşıyordu. Değerli bir hocaefendi olma-
sına rağmen ahlâken adeta araplaşmıştı. Bize bu müddet zarfında iki 
yüze yakın mal aratmış, fiyat tesbiti yaptırmış ve hiçbirinden bir netice 
hasıl olmamıştı. Tam netice alınacağı sırada talep sahibinin hastahane-
ye yattığı veya seyahate çıktığı gibi asılsız bahanelerle talebini neticesiz 
bırakıyor, başka bir mevzua geçiyordu. Öyle ki, artık bize gına gelmişti. 
Ayda takriben 15-20 bin marklık teleks ve telefon masrafı yapıyorduk. 
Tam ondan ümid kestiğimiz bir anda, bize calib-i dikkat bir teklif yaptı. 
Bu teklif, herhangi bir ülkeye Suud petrolü satmak mahiyetinde idi. Bu 
da şöyle olacaktı. O zaman petrolün Dünya’daki fiyatı, varil başına 32 
dolardı. Bu OPEK (Petrol Üreten Ülkeler Birliği) fiyatıydı. Eğer Kral 
Ailesi’nden nüfuzlu bir kimseye ulaşılabilir ve ona varil başına bir do-
lar rüşvet verilirse, Suud petrolünü çok daha düşük fiyatlara satın almak 
mümkündü. Araplar bu rüşvete “bahşiş” diyorlardı. Bizim temasta ol-
duğumuz Celesi Şirketi’nden aslen Sudanlı, Hamdun adında bir arap 
çalışıyordu. O’nun dayısı, Binbaşı rütbesiyle “Hâil” valisi Mukrim 
bin Abdülaziz’in maiyetindeydi. O’nunla Mukrim bin Abdülaziz’e 
ulaşıp bu işi gerçekleştirmek mümkün görünüyordu.

Mukrim bin Abdülaziz, bugünkü Kralın kardeşidir ve halen de 
Hâil valisi bulunmaktadır.

Suud Kral Ailesi’ne mensub kimseler bu işi yaparlar, lakin duyul-
duğu takdirde kabahati yanlarındaki bir yabancıya yıkmak düşüncesiy-
le hareket ederlerdi. Bu bakımdan Hamdun’un dayısından bu sebep-
le istifade etmek mümkün görünüyordu. Galiba bu teklif Hamdun’a 
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O’ndan aksetmişti.
Uzun çalışmalardan sonra Newyork Noterliği’nden bir Amerikan 

firmasına günde beş yüz bin varil petrol satılması hususunda bir muka-
veleyi gerçekleştirdik. Mukavelenin tarafeyn için pek çok şartları vardı. 
Yükleme zamanı, yüklemeyi yapacak gemi, bu geminin hiçbir Yahudi li-
manına uğramamış olması ve bedelin banka te’minat mektubuna bağlan-
ması gibi çeşitli hususları yerine getirdik. Tarafları varil başına yirmi altı 
dolar bir fiyatta anlaştırdık. Alıcı firma, Mukrim bin Abdülaziz’e varil 
başına bir dolar bahşiş (!) veriyordu. Mukavele üç senelikti. Fiyat garanti-
si altı ay için geçerliydi. Altı ayın bahşişi, elli dört milyon dolar tutuyordu. 
Fiyat değişmediği takdirde bu meblağ altı kere verilecekti.

Bizim komisyonumuz da varil başına bir dolardı. Bu durumda biz 
de altı ayda bir elli dört milyon dolar komisyon alacaktık. Bu da altı 
kere tekrarlanacaktı. Şirketin bir adamı, Cidde’deki Meridyen ote-
linde bekliyordu. Bizse bu işi iki ayrı grup halinde yapıyorduk. Bir 
grupu Sudan’lı Hamdun, dayısı ve Cidde’deki Celesi Şirketi teşkil 
ediyordu. İkinci grupsa bizdik. Bizim grupta bir Hollandalı ve iki de 
alman vardı. Mutemed adamımız ise Marks adındaki Hollandalıydı. O 
da Meridyen otelinde bekliyordu.

İnşaat işini gerçekleştirmek için Zeki Bilge’den aldığım yüz bin 
mark bu uğurda harcanmış, fazladan olarak Sebil abonelerinden toplan-
mış olan yüz bin mark civarındaki para da sarf edilmişti. Cem’an iki yüz 
bin mark masrafımız olmuştu. Bu ikinci grupun başı bendim. Mukavele 
tasdik edilip Mükrim bin Abdülaziz tarafından bahsi geçen şirkete 
günde beş yüz bin varil petrolün, varil başına yirmi altı dolardan satışı 
için emir verilince, şirket temsilcisi hem Mükrim bin Abdülaziz’in 
ve hem de bizim çekimizi yazıp Hollandalı Marks’a teslim etmişti. 
Telefonla haberi aldık. Derhal İsviçre’de bir banka ile irtibata geçerek 
elli dört milyon dolar yatırmak istediğimizi bildirerek şartlarını sorduk. 
Zira bu kadar paranın Almanya’ya girişi, hakkımızda şüphe doğurur ve 
başımızı ağrıtabilirdi. Gelen cevapta yüzde bir “muhafaza ücreti” ta-
leb ediliyordu.

Tam bu sırada Almanya’daki Stern dergisinde uzun bir makale 
yayınlandı. Bunda Avrupa Devletleri’nin resmi temas suretiyle Suudi 
Arabistan’dan OPEK fiyatından petrol almalarının, bir nevi enayilik 
olduğu anlatılıyor ve bu görüşü isbat için de müdellel bir surette bir 
vak’a hikaye ediliyordu.

Münih’te bir grup Alman, aynen bizim yaptığımız gibi, o zaman 
da, halen de Suud Milli Savunma Bakanı olan Kralın diğer bir karde-
şi Sultan bin Abdülaziz’e ulaşmış ve kendisine varil başına bir dolar 
rüşvet vermek suretiyle bir İsviçre firması olan “Avia” firmasına yir-
mi altı dolardan, bilmem ne miktar petrol verilmesini temin etmişler-
miş. Bu işi yapanlar arasında, paranın taksiminden dolayı kavga çık-
mış ve içlerinden biri mağdur edilmiş olacak ki, elindeki bütün evra-
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kı, Stern dergisine vererek bu aleyhte neşriyatı yaptırmıştı.
Bizim Hollandalı adamımız, biz kendisinin Kralın kardeşi Mukrim 

bin Abdülaziz’le görüşmesini sağlayınca, bize karşı bir hile yoluna sap-
mış ve bizden habersiz olarak, O’na bir de bu Avia Şirketi’nin bir tekli-
fini götürmüş imiş. Biz bunu sonradan öğrendik. Stern Mecmuası’ndaki 
bu haber, Mukrim bin Abdülaziz’e bildirilince, O, kardeşi Sultan bin 
Abdülaziz’in rüşvet aldığı yolundaki haberlerle kötülenmesine sebep 
olan bu firmanın işini yapmış olmaktan dolayı pişmanlık duymuş ve bunu, 
kendisi için de bir tuzak sanarak öfkelenmişti. Suud Kral Ailesi mensup-
ları böyle işleri daimi bir surette yapmaktalarsa da bunun dahilde duyul-
masını asla arzu etmezler. Bu sebeple mahud derginin Suud Ülkesi’ne 
girmesini yasakladığı gibi, hususi uçağını göndererek Cidde’den bizim 
adamımız hollandalı Marks’ı “Hail”e getirtmişti. Üzerini aratmış, benim 
adıma yazılı elli dört milyon dolarlık çeki, kendisine verilmiş olan aynı 
miktardaki çekle birlikte yırtıp suratına atmış ve:

“- Ulan, kardeşime yaptığınız komployu bana da mı yapacaktınız?” 
diye bağırmıştır.

Marks’ın masumiyetini isbat için konuşmasına meydan vermeye-
rek, O’nu aynı uçakla Cidde’ye göndermişti. Marks, zaten ertesi günü 
Frankfurt’a uçacaktı. O, Frankfurt’a geldiğinde, bize işi doğru olarak 
anlatmamıştı. Çünkü Avia firmasının işini bizden gizli olarak tezgah-
lamıştı.

Bu sırada petrol mes’elesiyle ilgili olarak Âsım Mâilmâil de 
Frankfurt’a gelmişti. Bu muvaffakiyetsiz teşebbüsten sonra, o, bu işi 
başka kanallarla gerçekleştirmek için iki üç ay daha uğraştıysa da bir 
netice hasıl olmadığından, Halid Abdullahoğlu’nu alıp Türkiye’ye 
dönmüştü.

Bu muvaffakiyetsizliğin zahirdeki sebebi, güya Stern’de çıkan ma-
kaleydi. Hakikatte ise, kader planına bağlı ve benim iddialı bir sözümün 
neticesiydi. Çünkü ben, bu petrol işini gerçekleştirmeye çalışırken:

“- Zekamı ilk defa ticaret için kullanıyorum.” demiş ve neticeyi 
aklımın ve irademin mahsulü olacak sanarak iddialı konuşmuştum. 
Şimdi anlıyordum ki, -yukarıda da söylediğim gibi- servet cehd işi de-
ğil, baht işidir. Hatta siyaset de öyledir.

Daha doğrusu, bahtın rolü, cehdin rolüne galibdir. Bunun aksi, sırf 
ilim elde etmede mevzubahistir. Böyle olmasa aptallar açlıktan ölür-
lerdi. Halbuki parasının sayısını bilmeyen nice aptallar vardır. Hatta 
bunlardan bazıları para ile sağlanan bu refaha ulaşmak için denize taş 
atmak kabilinden bile yorulmuş değillerdir.

Diğer taraftan Cenab-ı Hakk iddianın karşısındadır. İddialı kulunu 
-o nezd-i ilahiyesinde makbul ise- onu iddiasızlaştıracak esbab halke-
der. Ne tedbir alırsanız alınız, o tedbiri mağlub edecek maniler zuhur 
edebilir. Bereket ve muvaffakiyet, tedbirin takdire tevafuku nisbetin-



246

dedir.
Bu gerçeklere vakıf olunca kaleme aldığım bir şiirde:
“İddia diye vücud
Ondan istiğfar sücud”
beytine yer vermiştim.”[45]

***

Gerçek İslamiyet kamu malı hırsızlığını lanetler, 
bunlarınki Muaviye, Yezid İslamı

İşte hiç utanıp arlanmadan da yapmayı planladıkları kamu malı hır-
sızlığını böyle ayrıntılıca anlatır bunlar. Dedik ya, bunlarınki Gerçek 
İslam değil. Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı değil. Muaviye ve 
Yezid İslamı’dır bunlarınki. Sahte İslam’dır. “Hırsızlar Dini”dir ya da. 
Hırsızlığı günah saymayan, hatta meşru gören bir dindir bunlarınki. 

Gerçek İslam ise, bakın “gulül” dediği kamu malı hırsızlığını nasıl 
lanetler ve suçlar:

“Bir peygamberin emanete hıyanet etmesi/kamu malından aşır-
ması olacak şey değildir. Her kim hıyanet eder, kamu malından bir 
şey aşırırsa, aşırdığını kıyamet günü yüklenip getirir. Sonra her 
benliğe; kazandığı tam olarak ödenir. Hiç birine zulmedilmez.”[46]

“Gördün mü o, dini yalan sayanı?
“İşte odur yetimi itip kakan:
“Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
“Lanet olsun o namaz kılanlara/dua edenlere ki,
“Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
“Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
“Ve onlar, kamu hakkının yerine ulaşmasına/zekâta/yardıma/

iyiliğe engel olurlar.”[47]

Rahmetli Hoca’mız Yaşar Nuri Öztürk’ün deyişiyle; AKP’giller’in 
tamamı Maun mücrimidir, gulül suçu işlemiştir. Dolayısıyla da bunların 
hiçbirinin cenaze namazı Müslüman sıfatıyla kılınamaz. Bunların git-
tikleri camilerde de kılınan namaz kabul olmaz...

Çoğu arkadaşımızın bildiği gibi, Kadir Mısıroğlu AKP’giller yan-

[45] Kadir Mısıroğlu, Gurbet İçinde Gurbet, Sebil Yayınları, 1’inci Basım, 2004, s. 35-
41.
[46] Ali İmran Suresi, 161. Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
[47] Maun Suresi, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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daşıdır. Ve Tayyip hayranıdır. Öylesine ki, AKP’giller’e ve Tayyip’e 
oy vermeyene kâfir diyecek kadar ileri götürür bu yandaşlığı.  Tayyip 
de karşılıksız bırakmaz bu fesli ahlaksız Ortaçağcının kendine olan 
muhabbetini. Medyadan öğrendiğimize göre ona “Hocam” diye hitap 
edermiş Tayyip. 

Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte bu çağdışı insanların halleri böyledir. Onların dünyası, bizim 

insani ve siyasi değerlerimizin bir tekini bile taşımaz. Ayrı bir dünyanın 
yaratığıdır onlar. İşte bu sebepten de düşmandırlar vatana, millete, hal-
ka, Laik Cumhuriyet’e, Mustafa Kemal’e ve Birinci Kuvayimilliye’ye.

Neylersiniz ki, 15 yıldan bu yana bunların elindedir Türkiye. 
Felaketten felakete sürüklemektedirler ülkemizi, bildiğimiz gibi. 
İktidara gelebilmek ve kalabilmek için de emperyalistlerle yani ABD 
ve AB’yle her türlü hainane işbirliğine girmekten asla çekinmezler. 

Emperyalizm de sömürmek ve sömürgeleştirmek için bir geri ül-
keye girdi miydi, oradaki en gerici sınıf, tabaka ve zümrelerle ittifaka 
girer. İslam Coğrafyasında emperyalistlere en uygun olacak müttefik, 
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıdır ve onların her plandaki tem-
silcileridir. Siyasiler de tabiî dahildir bunlara. 

İşte böylesine bir lanet halkası dolandırılmıştır Türkiye’nin boynu-
na. Daha önce de pek çok kez söylediğimiz gibi, bunlar 1950 sonrası 
ABD’nin uygulamaya koyduğu “Yeşil Kuşak Projesi”yle hızla geliş-
mişler, güçlendirilmişler ve iktidarlara getirilmişlerdir. Önlerindeki tüm 
bentler yıkılmış, efendileri olan emperyalistlerse her alanda destekleri-
ni vermişlerdir bunlara. Bu sınıf ve temsilcileri, emperyalistlere uşaklık 
etmekten asla geri durmazlar. Her türlü ihaneti duraksamadan ederler. 
Yeter ki vurgunları sürsün, iktidarları devam etsin... Bunların karşılı-
ğında vermeyecekleri, satmayacakları hiçbir şey yoktur...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Temmuz 2017 



Ayrım
Yirmi Yedi
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Hangi yüzle okullarda Cihadı anlatacaksınız?
Sizin 15 yıldan bu yana yaptığınız, Emperyalist Haçlı’nın 10 mil-

yon Müslümanın canına kıydığı katliamda taşeronluk rolü oynamak 
be!

Darağacında art arda tekbir getiren Saddam Hüseyin’i mi anlat-
acaksınız?

Türkiye dostu Muammer Kaddafi’yi nasıl linç ettirdiğinizi mi an-
latacaksınız?

Suriye’de yarım milyon Müslümanın nasıl canına kıydığınızı mı 
anlatacaksınız?

İşte biz, bu milyonlarca Müslümanın, efendimiz ABD’nin ve 
AB’nin emirleri doğrultusunda, onlarla birlikte canına kıydık, kanını 
döktük, böylece de Cihad yaptık mı diyeceksiniz?

Ayıp be!
İnsanda utanma arlanma diye bir şey olur. İnsanda birazcık da 

olsa yüz olur be!..
Sizin devşiriciniz, yapımcınız, iktidara getiriciniz, iktidarda tutu-

cunuz, insan soyunun başdüşmanı, emperyalist haydut Amerika’dır be!
Siz de 15 yıldan bu yana büyük bir heveskârlık ve sadakatle on-

ların hizmetindesiniz.
Hangi yüzle Cihadı anlatacaksınız, gençlerimize, çocuklarımıza?..
Sizdeki ikiyüzlülükle ancak Muaviye ve Yezid yarışabilir...

Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki yıl Ortaokul ve Liselerde oku-
tulacak olan derslerin içeriklerine yönelik hazırlamış olduğu taslağı ya-
yımladı, resmi internet sitesinde. 

Daha önce de söyledik ya; Kaçak Saraylı Caligula ve avanesi artık 
hızla Ortaçağcı bir Din Devleti oluşturmaya gidiyor. O bakımdan, okul-
larda okutulan ders kitaplarının, zaten antidemokratik olan içerikleri 
AKP’giller’i kesmiyor artık. Onlar, tümüyle Muaviye-Yezid İslamı’nı 
bütün kapsamıyla yerleştirmek istiyorlar ders kitaplarına. Dolayısıyla 
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da çocuk yaştaki masum gençlerimizin belleklerine, zihinlerine... 
Onları bir anda çağdan koparıp Ortaçağ’ın karanlıklarına götürüp bir 
Ortaçağ insanı haline getirmek istiyorlar.

Açıkladıkları taslağa göre 7’nci sınıftan itibaren öğretmeye baş-
layacaklarmış, bu Yezid Dini’nin  kavram ve kurallarını. Normal 
Ortaokullarda okutacaklarmış, İmam Hatip Ortaokullarında okutacak-
larmış, İmam Hatip Liselerinde okutacaklarmış. Yani Ortaöğretimin 
tüm birimlerinde okutulacakmış bu irtica dersleri. 

Kur’an’da Cihad
Gelelim Cihad mevzuuna...
Cihad, tabiî ki var Kur’an’da. Sözde ilahiyatçıların söylediklerinin 

tersine, İslam barış dini filan değildir. Hiçbir din barış dini değildir. 
Zaten “ben barış diniyim, beni tanımayana, kabul etmeyene hiç karış-
mam”, dediği anda o, kendini inkâr etmiş olur. Doğasıyla çelişmiş olur.

Çünkü bu Kitaplı Dinlerin iddiası ne?
En ideal toplum düzenini, Tanrının buyrukları doğrultusunda kur-

mak...
Böylesine yüce bir amaca sahip olduğuna inanan bir din, onu tüm 

dünyada egemen kılmak istemez mi?
Kaçınılmaz biçimde ister...
Zaten Tarihe de baktığımız zaman, tüm Ortaçağ’ın bir yönüyle 

Dinler Savaşı biçiminde geçtiğini görürüz. Tabiî bu, sadece işin görün-
tüsüdür. Altta yatan temel sebep, sınıflar savaşıdır. Antika Sömürgen 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı ile İlkel Komuna geleneklerine sahip 
toplumların arasındaki savaştır. Ayrıca da, Tefeci-Bezirgân ekonomisi-
nin egemen olduğu devletlerin birbiriyle savaşıdır. Yani, sömürgen sını-
fın tümüyle egemenliğinde bulunan farklı devletler arasındaki savaştır.

Cihadın Kur’an’da nasıl yer aldığına ilişkin bir iki örnek gösterelim, 
isterseniz:

“Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve insanların Allah’ın dininin 
egemenliğini kabul etmelerine kadar onlarla savaşın. Eğer inkâr 
ve fitneden vazgeçer direnmeyi bırakırlarsa bilin ki, Allah onların 
edip eylediği her şeyi görmektedir.”[48]

“Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. Olur ki, bir 
şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir 

[48] Enfal Suresi, 39’uncu Ayet, Abdullah Parlıyan Meali.



253

şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsi-
niz.”[49]

“İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler; şüp-
hesiz bunlar Allah’ın rahmetini umarlar. Allah, çok bağışlayandır, 
çok merhamet edendir.”[50]

“Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Al-
lah’ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları (dünyalıkları)
ndan daha hayırlıdır.”[51]

“İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğût 
yolunda savaşırlar. O hâlde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. 
Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.”[52]

“Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sa-
bırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde 
(sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkâr edenlerden bin kişiye galip gelir-
ler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.”[53]

“Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere 
çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bi-
lirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”[54]

“Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve on-
lara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü 
bir varış yeridir orası!”[55]

Çok açık biçimde görüldüğü gibi Kur’an, müminlere, “Kâfirlerle ve 
münafıklarla Allah yolunda savaşın. Allah’ın dinini yeryüzünde ege-
men kılmak için savaşın!” buyruğu veriyor.

Ne zamana kadar savaşılacak?
Allah’ın dini, yani Kur’an İslamı yeryüzünün tamamında egemen 

oluncaya kadar. Kâfirlerin ve münafıkların kökü kesilinceye kadar.

[49] Bakara Suresi, 216’ncı Ayet, Diyanet İşleri Meali.
[50] Bakara Suresi, 218’inci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
[51] Ali İmran Suresi, 157’nci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
[52] Nisa Suresi, 76’ncı Ayet, Diyanet İşleri Meali.
[53] Enfal Suresi, 65’inci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
[54] Tevbe Suresi, 41’inci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
[55] Tevbe Suresi, 73’üncü Ayet, Diyanet İşleri Meali.
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Tayyipgiller, İslam’ı sömürü aracı olarak kullanır
Hep söylüyoruz ya; Kur’an ve Hz. Muhammed’in yaşayışıyla ör-

neklik ettiği İslam, bir Tarihsel Devrimin ideolojisidir. 
Yine pek çok kez tekrarladık ya; Hz. Muhammed’in gönlünde İlkel 

Komüna gelenekleri yatar. Yani Sosyalizm yatar. Fakat o an, Arap 
Toplumunun içine girmiş bulunduğu sınıflı toplumun şartlarından do-
layı Hz. Muhammed, gönlünde yatan bu düşüncelerini kısmen, kesin 
buyruklar ve tavsiyeler biçiminde Kur’an’da ortaya koyabilmiştir. 
Tümüyle ve kesin biçimde ortaya koysaydı, İslam’ın o toplumda ba-
şarı şansı büyük ölçüde azalırdı. Çünkü toplum artık sömürücüler ve 
sömürülenler olarak iki uzlaşmaz karşıtlıklar barındıran sosyal sınıfa 
bölünmüş bulunmaktadır.

İşte bundan kaynaklanan ve zulüm üreten çelişkileri önemli oranda 
ılımlandırmayı başarmıştır, Hz. Muhammed ve Dört Halife Döneminin 
İslam’ı. 

Bundan sonra da İslam Medeniyeti derebeyleşmiş, din de Muaviye-
Yezid Dini olmuştur artık. Yani zalim sömürücü sınıfın halkı zulüm al-
tında tutmada kullandığı ideolojik bir araca dönüşmüştür.

Tayyipgiller de işte İslam’ı böylesi bir araç olarak kullanmaktadır-
lar. Sömürülerine, vurgunlarına, soygunlarına, kamu malı hırsızlıkları-
na, ihanetlerine ve ABD işbirlikçiliklerine bir maske olarak kullanmak-
tadırlar. Bu İslam’ın ardına saklanarak yaptıkları bütün zulüm ve iha-
netleri gizleyebilmektedirler. Ne yazık ki İnsanlar da, bunlar Müslüman 
adam,  dolayısıyla da iyi adam, bunlar hakkındaki olumsuz söylenen-
lerin demek ki doğruluğu yok, diye düşünmekte ve kanmaktadır, kan-
dırılmaktadır.

Bunların elinde ihanetlerini gizleyen ve kendilerini koruyan bir kal-
kandır İslam. Bir siyaset aracıdır, iktidar aracıdır sadece. Abdullah Bin 
Mubarek’in deyişiyle de dünya menfaati sağlamada bir araçtır.

İşte bu sebeple, Tayyipgiller’in Cihadı da bir tersine Cihaddır. Yani 
sahte Cihaddır. Kur’an, Müslümanlar birleşin, kâfirlere karşı savaşın 
yeryüzünde Allah’ın dinini egemen kılmak için diyor; bunlarsa tam ter-
sini yapıyor. Yani kâfirlerle bir olup, onların emri altında Müslümanlara 
karşı savaşıyor, Müslüman kanı döküyor, Müslüman canına kıyıyor... 
Hep deriz ya; Gerçek İslam yani Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı ne 
emrederse, bunlar onun tam tersini yapmışlardır, yapmaktadırlar. 

Kur’an, kâfirlerle birlik olmayın, diyor; bunlar birlik olmanın öte-
sinde onların emrine girip Müslümanlarla savaşıyor, kanlarını döküyor, 
canlarına kıyıyor ve Müslümanlara zulmediyor.



255

Kur’an, yalan söylemeyin, diyor; bunlar soluk alır gibi her an durup 
dinlenmeden yalan söylüyor.

Kur’an, kimseye iftira atmayın, diyor; bunlarsa her türlü iftirayı at-
maktan asla geri durmuyor. En tepedeki, “Camilerde içki içtiler!”, di-
yerek Gezi Direnişçisi arkadaşlara iftira atıyor. “Kabataş’ta benim tür-
banlı bacımı tekmeleyip yere yıktılar, üzerine işediler.”, diyerek İblis’in 
bile aklına gelemeyecek iftira atıyor, fitne çıkarmak istiyor.

Kur’an, çalmayın, zerre miktarda da olsa kamu malını zimmetinize 
geçirmeyin, yolsuzluk yapmayın, doğruluktan ayrılmayın, diyor; bun-
larsa hiç durmamacasına tersini yapıyor.

Kur’an, zulmetmeyin, zalimlerden olmayın, diyor; bunlarsa hem ül-
kemiz halkına, hem de kardeş Müslüman ülkeler halklarına, cana kıyma 
dahil, en ağır zulümleri etmekten hiç geri durmuyor.

Kur’an, rızık olarak kendilerine çok verdiklerimiz onu ihtiyaç sa-
hiplerine versinler ki rızıkta eşitlik sağlansın, diyor; bunlar tam tersini 
yapıyor, mal mülk istiflemekten hiç geri durmuyor. Gözleri doymama-
casına...

OHAL bahanesiyle işverenlere göz kırpma,
İşçi Sınıfına grev yasağı

Bir de kalkıyor Tayyip, hak arayan işçilerimizin hak arama yollarını 
tıkadığını söyleyerek övünüyor bu zulümden dolayı işverenler karşı-
sında:

“Ama şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifade ede-
rek anında müdahale ediyoruz. Çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız. 
Bunun için kullanıyoruz biz OHAL’i.”

İşte böylesine açıktan övünüyor, yaptırdığı zulüm ve kanunsuzlukla. 
İşçi Sınıfımız hak ararsa, Tayyip’e göre iş dünyası sarsılmış oluyor. 

Ne yapılmalıymış?
İşçi Sınıfımızı yük hayvanları derekesine düşürerek işverenlerin 

hizmetine sokmak gerekirmiş. Biz bunu yaptık, diyor işte...
Burada apaçık bir şekilde “Maun Mücrimi” olduğunu nasıl da itiraf 

ediyor, değil mi arkadaşlar?
Ne diyordu Maun Suresi?

“Gördün mü o, dini yalan sayanı?
“İşte odur yetimi itip kakan:
“Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
“Lanet olsun o namaz kılanlara/dua edenlere ki,
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“Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
“Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
“Ve onlar, kamu hakkının yerine ulaşmasına/zekâta/yardıma/

iyiliğe engel olurlar.”[56]

Ne güzel anlatmış Kur’an Tayyipgiller’i, değil mi arkadaşlar?..
Kur’an, yeşili koruyun, ağaç dikin, hayvanlara zulmetmeyin, onlar 

da sizin gibi can taşırlar ve onlar da aynen sizin gibi ümmettirler, di-
yor; bunlarsa nerede yeşil görürlerse, kökünü kazımak için saldırıyor-
lar. Milyonlarca ağaç kestiler bugüne dek. Akarsularımızı, derelerimizi 
kuruttular. Dağlarımızı, ovalarımızı vurguncu Parababalarının maden 
şirketlerine talan ettirerek zehirlettiler. Sokak hayvanlarını dağ başla-
rına götürüp atıyorlar, açlıktan susuzluktan ölsünler diye, bunların be-
lediyeleri. 

Hayvanlara karşı her türden zulmü uygulayanları, hatta hayvanları 
katledenleri bile ceza yasası kapsamı dışında tutuyorlar. Hayvana iş-
kence etmeyi suç değil de “kabahat” olarak görüyorlar. Bu cani ruhlu 
yaratıkları Kabahatler Kanunu kapsamında sadece para cezasına çarptı-
rarak cezalandırmış oluyorlar güya...

İnsana zulmeden ve bu zulmüyle övünen, iktidarını korumak için 
emperyalistlerin buyruğunda milyonlarca Müslümanın kanının dökül-
mesine yardımcı olan bu sahte Müslümanların hayvanları ve doğayı 
düşünmesine imkân var mı?

Tabiî ki yok...
Bunlar vurgundan, talandan, mal mülk istiflemekten, koltuktan, 

makamdan, ünden, pozdan ve ihanetten başka hiçbir şey düşünmezler. 
Bunların dışında başka hiçbir şey de umurlarında olmaz. 

ABD Emperyalistlerinin kullandığı
din bezirgânlarına karşı da savaşıyoruz

İşte bu din bezirgânlarını, ABD Emperyalist Haydutu başımıza bela 
etti, arkadaşlar. Kullanıyor da...

Nasıl da hizmet ediyorlar emperyalist haydutlara, değil mi?
Hem maddi değerlerimizi, varlıklarımızı peşkeş çekiyorlar emper-

yalist ağababalarına; hem de onların BOP’unu pratiğe geçirmek için 
ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bugüne kadarki ihanetleri yetme-
miş gibi şimdi de vatanımızı parçalatacaklar. Yeni Sevr’i hayata geçir-
tecekler. Emperyalist haydut efendileri böyle buyurdu bunlara çünkü...

[56] Maun Suresi, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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Burada, herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek için şunu da 
belirtmemiz gerekir:

Tabiî biz, laikliğin en kararlı ve bilinçli savunucusuyuz. Bu bakım-
dan din adına yapılacak hiçbir savaşı da doğru bulmayız. Din savaşları 
toplumu Ortaçağ Dünyasına sürükler. Ve asla ilerletmez. İnsanlara da 
zulümden, kandan ölümden başka hiçbir şey getirmez. Yani din savaş-
ları cehenneme döndürür dünyayı. Asla sonu gelmez. İnsanı giderek 
akıldan, mantıktan, vicdandan uzaklaştırır. Bugün yapılması gereken, 
sınıf esasına dayanan savaştır. Tabiî bu savaş zaten sürmektedir de en 
şiddetli biçimiyle. Biz bu savaşta toplumun gelişmesini sağlayacak, in-
sanlığı ileri yönde yürütecek, ezilen ve sömürülen sınıfın safında yer 
almak mecburiyetindeyiz, Gerçek Devrimciler olarak.

Çünkü sömürüden ve zulümden zerre miktarda olsun çıkarı olmayan 
tek sınıf İşçi Sınıfıdır. İşçi Sınıfı, kimsenin yarattığı değerin, emeğin 
kimse tarafından el konularak sömürülmesini istemez. Herkesin emeği 
kendisinin olsun, kimse kimsenin emeğine el koymasın, onu gasp etme-
sin, der. Onun için mücadele eder.

İşçi Sınıfı mücadelesi bu yönüyle de tüm insanlığın gerçek anlamda 
insanlık mücadelesidir. Bu mücadelenin dünya çapında zafere ulaşması, 
insanlığı bugünkü hayvanlık konağından çıkarır ve gerçek insanlık ko-
nağına ulaştırır. O konakta savaşlar, sömürüler, zulümler son bulmuştur 
artık. Dinlerin vadettiği Cennet, bu dünyada kurulmuş olur o zaman. 

İşte biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelenin bugünkü 
parolası da insan soyunun başdüşmanı ABD ve AB haydut devletlerine 
ve onların ülkemizdeki, bölgemizdeki hain işbirlikçilerine karşı olmak-
tır, onlara karşı mücadele etmektir, savaşmaktır.

Devrimciliğin, Gerçek İnsanlığın birinci şartı budur bugün. 
Biz Gerçek Devrimcilerin bu Tarihin en meşru ve haklı davası er geç 

zafer kazanacak, başarıya ulaşacaktır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Temmuz 2017



Ayrım
Yirmi Sekiz
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İşgalci Yunan Çakal hakaret etmekten,
Kaçak Saraylı Reis ve avanesi ise bunları yiyip hazmetmekten bı-

kıp usanmadı...
Ne mide varmış bunlarda be...

Dün, Sözcü Gazetesi’nde manşetten verilen şu habere bir bakar mı-
sınız?

***
Son dakika! Lozan’ın yıldönümünde Yunan tahriki
Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Lozan Antlaşması’nın 94’üncü 

Yıldönümü’nden bir hafta önce yanına Savunma Bakanı Kammenos 
ve Genelkurmay Başkanı Apostolakis’i alıp işgal altındaki Türk ada-
larında boy gösterdi. Hava sahamızı ihlal eden Pavlopulos “Bu adalar 
Avrupa’nın sınırı” dedi.

Yunan askerlerini Anadolu topraklarından atıp 9 Eylül 1922’de 
denize döken Atatürk ve silah arkadaşları, Türk Milleti’nin kazanmış 
olduğu bu büyük zaferi 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması ile taç-
landırdı. Bugün Lozan Barış Antlaşması’nın 94. Yıldönümü… Ege’de-
ki 18 adamızı göstere göstere işgal eden Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı 
Prokopis Pavlopulos, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 
Lozan Antlaşması’nın yıldönümünden 6 gün önce, Türk adalarındaki 
Yunan askerlerini denetledi.

Pavlopulos, 18 Temmuz’da Aydın’a bağlı Bulamaç ve Eşek Ada-
sı’nda konuşlu olan Yunan Askeri Üsleri’ni ziyaret etti. 1 gün sonra ise 
İzmir’e bağlı Koyun Adası’nda konuşlu Yunan Askeri Üssü’nü Başko-
mutan sıfatıyla ziyaret etti. Adadaki Yunan askerlerini denetleyen Pav-
lopulos egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. Yunan Başkomutan Pav-
lopulos, hiçbir engelle karşılaşmadan Türkiye topraklarına pasaportsuz 
giriş çıkış yaptı, Türk hava sahasını ihlal etti. Türk hava kontrolörü, 
Yunan helikopteri pilotunu “Türk hava sahası’nda uçuyorsunuz, derhal 
terk edin” çağrısında bulundu. Ancak Yunan pilotlar bu çağrıya uymadı 
ve Türk hava sahasını ihlale devam etti.

MEYDAN OKUDU: AVRUPA SINIRI
Türk hava kontrolörünün uyarılarına sinirlenen Pavlopulos, basına 
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yaptığı açıklamada, “Lozan ve Paris Antlaşmalarına göre Ege’de gri 
bölge yoktur. 1947 Paris Antlaşması ile 12 ada ve bu adalara bitişik 
adacıklar Yunanistan’a verilmiştir. Bu sınırlar Yunan ve Avrupa sınır-
larıdır” dedi. Yunan Cumhurbaşkanı’nın işgal altındaki adaların Yunan 
toprağı ve Yunan sınırı olduğunu öne sürmesine karşın, bu konuda nota 
bile verilmediğini belirten Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sek-
reteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

ÜMİT YALIM: CEHALET ÖRNEĞİ
Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un anılan adaların Yunan ve Av-

rupa sınırları olduğunu iddia etmesi tam bir cehalet örneğidir. Hukuk 
Fakültesi mezunu olan Pavlopulos, Lozan Antlaşması, 1932 Türk-İtal-
yan Sözleşmesi, Milletler Cemiyeti Tescil Belgeleri ve 1947 Paris Ant-
laşması ile antlaşma ve sözleşmelere taraf olan ülkelerin yayınladığı 
haritalara bakarsa, sözünü ettiği adaların Türk adaları olduğunu göre-
cektir. 1943 tarihli İngiliz haritasında, Pavlopulos’un ziyaret ettiği Eşek 
ve Bulamaç adalarının, 12 ada deniz sınırının dışında ve Türkiye’ye ait 
olduğu açıkça gösterilmiştir.”

YUNAN CUMHURBAŞKANI’NIN GİTTİĞİ ADALAR, 6 MİL-
LİK KARASULARIMIZ İÇİNDE

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Aydın 
açıklarındaki Eşek Adası’nın Yunanistan’ın Batnoz Adası’na 18 mil, 
Lipso Adası’na da 12 mil, Bulamaç Adası’nın Lipso Adası’na 14 mil, 
İleriye Adası’na  ise 13 mil uzaklıkta bulunduğunu belirtti.  Bu adaların, 
“Uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a bırakılan adalara bağlı ya da 
bitişik adacık olmadığını” vurguladı. İzmir Çeşme açıklarındaki Ko-
yun Adası’nın da, 12 ada bölgesinin dışında kaldığını kaydetti. Yunan 
Cumhurbaşkanı’nın gittiği her 3 adanın 6 millik Türk karasuları içinde 
kaldığına işaret ederek, buraların Türk toprağı olduğuna dikkat çekti.

İSMET İNÖNÜ, LOZAN’DA İNGİLİZLER’İN KÜSTAHLIĞINI 
BÖYLE ANLATMIŞTI: BİZE, ‘DİZ ÇÖKÜP PARA İSTEYECEKSİ-
NİZ’ DEDİLER ‘YETER Kİ SULH OLSUN’ CEVABINI VERİNCE 
SUSTULAR

TRT’de unutulmaz programlara damga vuran Nazmi Kal, İsmet 
İnönü ile 15 Ekim 1973’te Lozan röportajı yaptı. Kal, İnönü’nün o rö-
portajda, tarihi anlaşmayı nasıl imzaladıklarına ilişkin verdiği bilgileri 
SÖZCÜ’ye şöyle aktardı:

HARAP MEMLEKET: Lozan’da İngiliz delegesi Lord Curzon ve 
Amerikan delegesi oturuyorduk. Onlarla konuşmamızı hiçbir zaman 
aklımdan çıkarmadım. İngiliz delegesi Lord Curzon  ‘Lozan Muahe-
desinden memnun ayrılmıyoruz, hiçbir dediğimizi yaptıramadık. Harap 
bir memleket alıyorsunuz. Bunu imar etmeyecek misiniz? Neyle, nasıl 
yapacaksınız? Para bir bunda var (Amerikan delegesini işaret etti), bir 
bende var. Geleceksiniz para isteyeceksiniz, diz çökeceksiniz, reddet-
tiklerinizin hepsini cebimden çıkarıp size göstereceğim’ dedi. Bunu 
hiçbir zaman unutmam. Ben de kendisine şu cevabı verdim: Bizim 
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burada istediklerimiz, müstakil, medeni bir devlet olarak onun bütün 
şartlarını sağlamaktır. Bunu temin edelim, sulh olsun gelirsem size, is-
tediğinizi yaparsınız.

ÇÖKÜNTÜYÜ GÖRDÜM: Onlar, Türkiye’nin keşmekeşe girece-
ğine, eski rejimin süreceğine güveniyorlardı. Bu ümit onlarda, sonuna 
kadar yaşadı. Biz (o zaman) tabiatı ile Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
bir gram altın almadık. 1950’de iktidarı bıraktığımızda Merkez Ban-
kası’nın elinde Türkiye’nin hiçbir zaman görmediği miktarda bir al-
tın hazinesi vardı. 122 ton altın bıraktık. Her şey değişti. Türkiye’nin 
geçmişte nasıl sıkıntılarla adım adım çöküntüye gittiğini yaşamak, hiç 
unutamayacağım bir ders olarak bugün de üzerimde tesirini yapar.”[57]

***

İşte böylesine kara günlerden geçiyoruz, saygıdeğer arkadaşlar.
Parça parça satıyorlar vatanı. 

Kitleleri Allah’la aldatıp Türkiye’yi
Yeni Sevr’e sürükleme derdindeler

Ne demiş İngiliz Emperyalist Haydut Devleti’nin temsilcisi Lord 
Curzon Lozan’da?

Bir gün “geleceksiniz”, önümüzde “diz çökeceksiniz.” İşte o zaman 
“reddettiklerinizin hepsini cebimden çıkarıp size göstereceğim.”

Ne dersiniz, saygıdeğer yoldaşlar?
Emperyalist haydutlar dediklerini yapmış mı oldular?
Potamyalı Caligula ve avanesi, ABD ve AB Emperyalist haydutları-

nın önünde diz mi çöktü?
Onlar da Birinci Kuvayimilliye kahramanlarının reddettiklerini ce-

binden çıkarıp bir bir bunların önüne koydu ve yedirdi mi bunlara?
Ne yazık ki evet, aynen öyle oldu, arkadaşlar...
Ve hep söylüyoruz, altını çizerek hem de:
Bunlar bu kadarla yetinmeyecekler ihanetlerinde. Yeni Sevr’in de-

BOP’un da hayata geçirilmesinde en aktif biçimde rol oynayacaklar ve 
sadakatle hizmet edecekler, emperyalist ağababalarına. 

İhanette sınır yok bunlarda. 
Ve kesinlikle şu kanaatteyim ki, bunlar da Kadir Mısıroğlu hainiyle 

aynı kategori içinde yer alırlar ve bunlar da “Keşke Yunan galip gelsey-
di.” diye düşünürler. Ama Mısıroğlu kaşarı kadar açık sözlü değildirler. 

[57] http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/lozanin-yildonumunde-yunan-tahriki-1943491/.



264

Çünkü bunlar, cahil ve yoksul insanlarımızı Allah’la aldatarak kündeye 
getirip, sürüleştirip peşlerine takma derdindedirler. 

Bu kadar açık konuşamazlar ama bu hainane kanaatlerini, Birinci 
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kahramanlarına yani 
Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’ye: “Ölmüş inek”, “İki ayyaş”, diye-
rek itiraf etmekten de geri duramazlar. Yani demek isterler ki, nereden 
çıktınız da bir Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı başlattınız? İşte 
ne güzel Yunan Ankara’ya kadar gelip işgal edecekti ülkenin yarısını. 
Öbür tarafları da zaten değişik Batılı ülkeler ve Ermeniler tarafından 
işgal edilmişti. Bize de İç Anadolu’da bir din devleti bırakılmıştı. Yani 
Sevr Haritası bizim için çok yerinde ve güzel bir paylaşımın ifadesiydi. 
Ne diye bu oyunu bozdunuz, bir Laik Türkiye Cumhuriyeti kurdunuz? 
Bakın biz bunu yıkmak için 15 yıldan beri uğraşmak zorunda kaldık. 
Kaldı ki Sevr Haritası’nı tümüyle pratiğe geçirebilmek için daha uzun 
süre uğraş vermemiz gerekmektedir. Siz çıkmasaydınız, hiç bunlara ge-
rek kalmayacaktı...

Demek istedikleri budur arkadaşlar, bu ABD işbirlikçisi hainlerin, 
Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarına saldırarak...

Dedik ya daha önce, bunların Mısıroğlu’su, Pensilvanyalı Feto’su, 
Cübbeli Ahmet’i, Hayrettin Karaman’ı ve de Tayyipgiller’i vb. hep 
aynı toptan kesmedir diye... Aynen de öyledirler...

Bu vatan satıcı hainlerden kesinkes hesap sorulacak. İhanetlerinin 
bedeli ödettirilecek bunlara. İşgalci Yunan Çakal da yaptığına bin piş-
man edilecek. 

Halkımıza sözümüzdür...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

25 Temmuz 2017



Ayrım
Yirmi Dokuz



267

23 yaşındaki Necmettin Öğretmen’in, memleketine giderken yo-
lunu kesip, arabasını yakıp, katledip cesedini dereye atmak nasıl bir 
canavarlıktır yahu...

Nasıl bir anlayışın ürünüdür, bu insanlık dışı katliam...

Suruç ve Ankara Gar Katliamlarını yapan IŞİD’le Güvenpark oto-
büs durakları ve İstanbul Vezneciler Katliamlarını yapan PKKarasında 
zerrece bir fark olabilir mi?

Hayır. 
IŞİD; Suruç’ta 31 masum genci, Ankara Garı’nda 101 masum sivil 

insanımızı katletti. PKK ise Ankara Güvenpark otobüs duraklarında 36, 
İstanbul Vezneciler’de ise 6’sı polis, 5’i de sivil olmak üzere toplam 11 
insanı katletti.

Bu katliamları yapan örgütler, insanlık dışı örgütlerdir, insanlık dışı 
bir ideolojiye sahip olan örgütlerdir, insanlıktan zerrece nasiplenmemiş 
kişiler tarafından yönetilen örgütlerdir. 

IŞİD, sapkın dini inanışı doğrultusunda kendinden olmayanı “Kâfir” 
sayarak öldürmektedir. Aklınca Cihad yapmış olmaktadır bu katliamla-
rıyla.

PKK ise Türk düşmanlığıyla kafayı bozduğu için, tıpkı Rum 
EOKA ve Ermeni ASALA katliam örgütleri gibi, ideolojisini Türk 
düşmanlığı üzerine inşa ettiği için, bütün Türkleri, katledilmesi gere-
ken düşmanlar olarak görüp bu canavarca bir acımasızlıkla yapılmış 
olan katliamlarını gerçekleştirebilmektedir.

Hatırlanacağı gibi PKK’nin, Necmettin Yılmaz Öğretmen ilk kurba-
nı değildir. Daha önce de gencecik kadın, erkek öğretmenleri, mühen-
disleri, işçileri, yollarını kesip, kimliklerini kontrol edip, Kürt illerinde 
nüfusa kayıtlı görünmeyen gençleri acımasızca katlettiğini biliyoruz.

Böylesi katliamlar yapan örgütler, hiçbir ulusun, hiçbir halkın ve 
hiçbir dinin temsilcisi olamazlar. Çünkü insani hiçbir değer taşımamak-
tadır, bu katliamları yaptırtan örgütler ve onların ideolojisi. 
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Dikkat edersek, bu örgütlerin tamamı ABD ve AB yapımıdır, CIA 
tarafından yönlendirilmektedir. Gerçekte de ABD Emperyalist Çakal 
Devletinin ve Avrupa Emperyalist Devletlerinin çıkarlarına hizmet et-
mektedir. Bu emperyalist haydutlar, halkları etnik ve dinsel temelde 
ayrıştırıp, birbirlerine karşı düşmanlaştırıp, kanlı boğuşmaların içine 
atmaktalar; böylece de aşağılık çıkarlarına uygun düşecek sonuçların 
doğmasını sağlamış olmaktadırlar. Yani önce halkları birbirlerine karşı 
kanlı bir hesaplaşmanın içine atmaktalar, sonra da o hesaplaşmadan is-
tedikleri sonucu çıkarmaktadırlar. Daha önce de söylediğimiz gibi, CIA 
bu kanlı oyununa “Order from Chaos”- “Kaostan Düzen Çıkarmak” 
adını vermektedir. Öyle terimleştirmektedir bu aşağılık işi. 

Savaş ahlâkı, sivilleri hedef almamayı gerektirir
Daha önce de söyledik; IŞİD de, El Kaide de, El Nusra da, PKK de, 

PYD de, YPG de, DSG de, ÖSO da ABD’nin bölgedeki yerli taşeronla-
rıdır, piyonlarıdır. Bunların yapmakta oldukları görev, BOP’un hayata 
geçirilmesinde kendilerine verilen rolü yerine getirmeleridir, diye.

İşte bu aşağılık, insanlık dışı işi yapmaktadır bu örgütler.
Biz Gerçek Devrimciler biliriz ki savaşın da bir ahlâkı vardır. Bu 

ahlâka göre hiçbir sivil, hedef alınmaz. Sivillerin zarar görmemesi için 
azami dikkat gösterilir. 

Teslim olan savaş esirine asla kötü davranılmaz. Bir savaş esiri sa-
dece kimliğini belirtmekle yükümlüdür. Onun dışında hiçbir şey söyle-
meye mecbur değildir. Yani savaş esirlerine işkence ederek konuşturup 
bilgi almaya çalışmak, bir savaş suçudur.

Yukarıda andığımız örgütler ise, bırakalım savaş hukukunu, savaş 
ahlâkını, insani ve vicdani değerlerin bir tekini olsun taşımazlar.

Tıpkı efendileri olan ABD-AB Haydut Emperyalist Devletleri gibi, 
onların casus örgütleri gibi, CIA gibi, Pentagon gibi, Washington gibi...

Yani efendileriyle hizmetkârı olan bu örgütler çarkla dişli gibi bir-
birleriyle uyumludurlar ve öyle çalışırlar.

Bunların tamamı Türk Halkının da, Kürt Halkının da, Arap Halkının 
da düşmanları cephesindedir. Ve de emperyalist haydut devletler safın-
dadır.

İnsanlık ve halklar bunlardan kurtulacak, er geç...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Temmuz 2017 
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“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol” diyemeyen her siyasi, her 
aydın, her akademisyen, her sanatçı, her gazeteci ya gafildir, ya kor-
kaktır, ya da haindir...

Katil Amerika, Yeni Sevr anlamında BOP yapıp ortaya koymuş mu?
Koymuş...
Haritasını da yayımlamış mı?
Yayımlamış...
Fas’tan Basra Körfezi’ne kadar 22 ülkenin sınırları ve haritaları ye-

niden belirlenecek, dedi mi, ABD Eski Dışişleri Bakanı Condolleezza 
Rice?

Dedi...
Ve bu aşağılık harita ABD Emperyalist Çakal Devleti’nin kan içici 

ordusunun dergisinde de yayımlandı mı?
Yayımlandı.
İtalya’daki NATO Koleji’nin dersinde de, hem de bir Türk subayı 

olduğu halde, duvara asılıp işlendi mi bu harita?
İşlendi...
Ve Emperyalist Çakal, baş müttefiki AB Çakallarıyla birlikte 

1990’dan bu yana bu haritayı hayata geçirmek için Türkiye’nin için-
de bulunduğu Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika’yı kan gölüne çevirmiş 
mi?

Çevirmiş...
Uluslararası hukukun en temel yasalarını ve Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesi’ni hiçe sayarak dost ve kardeş Müslüman ülkelere saldırıp 
10 milyon masum Müslümanın canına kıymış mı?

Kıymış...
Devlet başkanlarının kimini astırıp, kimini linç ettirmiş mi?
Ettirmiş...
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Ülkemiz de şu an bu BOP Savaşının kapsamı içinde mi?
Evet, içinde...
Her gün hayatlarının baharında gencecik Türk ve Kürt gençleri bu 

savaş yüzünden toprağa düşmekte mi?
Düşmekte...
Bu emperyalist haydut ABD, 1950’den itibaren uygulamaya soktuğu 

“Yeşil Kuşak Projesi” sonucunda 10 milyonlarca Ortaçağcı Muaviye-
Yezid Dincisini ya da CIA-Pentagon Dincisini yetiştirip Müslüman 
Halkların başına bela etmiş mi?

Etmiş...
FETÖ de, Tayyipgiller de birebir bu projenin ürünleri ve devşirme-

leri midir?
Devşirmeleridir...
2016’daki bu İki Ortaçağcı Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün elbirliğiy-

le yıktıkları Laik Cumhuriyet’in Mirasını paylaşma savaşından başka 
hiçbir şey olmayan savaş sonucunda 400 insanımızın kanını akıtmış 
mıdır?

Akıtmıştır...
Başarısızlığa kurgulanan bu Ganimet Paylaşım Savaşı’nın as-

keri planlayıcısı da, yürürlüğe koyucusu da, komuta edicisi de ABD 
Haydutu ve onun CIA’sı, Pentagon’u mudur?

Evet, öyledir...
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin (AKP’nin, CHP’nin, 

MHP’nin, HDP’nin) hepsini bu emperyalist haydut, emri altına alıp yö-
netmekte midir?

Evet, aynen öyledir...
Ülkemiz her geçen gün, kerte kerte BOP cehennemine doğru bu yer-

li-yabancı hain güçler tarafından sürüklenip götürülmekte midir?
Götürülmektedir...
Bu emperyalist, insan soyunun başdüşmanı haydut; namusa, onura, 

insani değerlere, hakka hukuka, vatanseverliğe ve tam bağımsızlığa en 
ağulu şekilde düşman mıdır?

Evet, düşmandır...
Sadece Ortadoğu’ya kötülükler yağdırmakla kalmıyor bu alçak. 

Latin Amerika Halklarına da durup dinlenmeden zulüm yapıyor, şeref-
sizlik yapıyor. 
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CIA’nın kendi alçakça planlarını itiraf edişi
Bu alçağın casus örgütü CIA’nın şefi, bakın hiç utanıp arlanmadan 

neler söylüyor:
***

“CIA Başkanı’ndan Venezuela itirafı
“CIA Direktörü Pompeo, ABD’nin Venezuella hükümetini devir-

mek üzere çalıştığını itiraf etti. Pompeo konuya ilişkin açıklamasında 
CIA’nin bölgedeki kanlı müdahalelerine atıfta bulunarak dalga da geçti. 
CIA’den gelen itiraf üzerine Venezuella, Meksika ve Kolombiya’dan 
açıklama talep etti.

“ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pom-
peo, Venezuela hükümetini devirmek üzere çalıştıklarını ‘üstü kapalı’ 
olarak itiraf etti. Aspen Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu tarafından dü-
zenlenen güvenlik konferansında katılımcılardan birinin sorusu üzerine 
konuya değinen Pompeo, Venezuella’daki hükümeti devirmek için böl-
gedeki iki ülkeyle işbirliği yaptıklarını da söyledi.

“Aspen Enstitü’nün yayımladığı konuşma dökümlerine göre Pom-
peo, Venezuella’da bir geçiş olabileceği konusunda umut dolu oldukla-
rını ve CIA’nın bölgedeki dinamikleri ‘anlamak’ için elinden gelenin en 
iyisini yaptığını ifade etti.

“Venezuella’daki durumu görüşmek üzere Mexico City ve Bogo-
to’yı ziyaret ettiğini açıklayarak, “Hem kendileri hem de bizim için 
daha iyi sonuçlar elde etmek üzere, yapabilecekleri şeyleri anlamala-
rına yardımcı olmaya çalışıyordum” diyen CIA Direktörü, Meksika ve 
Kolombiya’nın da Washington’ın planlarına dahil olduğuna işaret etti.

“CIA’nın pek çok hikayesi var’
“ABD’nin Venezuella’da yaşananlarla bağlantısı bilinen bir gerçek 

olsa da resmi olarak ilk kez bu kadar net bir şekilde ifade ediliyor. Pom-
peo açıklamayı, ABD ve Venezuella vatandaşlığına sahip olduğunu 
vurgulayan Vanessa Neumann adlı katılımcının sorusu üzerine yaptı. İş 
dünyası için risk analizleri yaptığı belirtilen Asymmetrica adlı bir şirke-
tin sahibi olan Neumann “Venezuella’da eli kulağında bir rejim değişik-
liği göründüğünü ve öyle umduklarını” söyleyerek, CIA Direktörü’ne 
“ABD’nin Venezuella’daki çıkarları veya bu ülkeden gelen tehditlere” 
ilişkin değerlendirmelerini sordu.

“Pompeo soruyu yanıtlarken CIA’nın bölgedeki kanlı müdahalele-
rini ima ederek “Güney Amerika, Orta Amerika ve CIA’dan bahsetti-
ğimizde hep çok dikkatliyimdir, burada pek çok hikaye var” diyerek 
dalga geçti ve Aspen’in yayımladığı dökümlere göre, bu ‘espri’ salonda 
kahkahalara neden oldu. CIA’nın bölgedeki çok sayıda ülkenin tarihin-
de yer alan ‘hikayeleri’ kanlı darbeler, diktatörler ve ölüm mangalarını 
içeriyor.

“Pompeo’nun itirafları, Venezuella Devlet Başkanı Nicholas Ma-
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duro’nun sert tepkisine yol açtı. Maduro televizyonda yayınlanan açık-
lamasında, TeleSur’un aktardığına göre “CIA Direktörü, ABD yöneti-
mi ve CIA’in Meksika ve Kolombiya hükümetleriyle doğrudan işbirliği 
içinde, Venezuella’daki anayasal hükümeti devirmeye ve sevgili ülke-
mize nüfuz etmeye çalıştıklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

“Meksika ve Kolombiya hükümetlerini petrol çıkarları için ABD ile 
gizlice anlaşmakla suçlayan Bolivarcı lider Maduro “Umutsuz oldukla-
rını biliyorum, çünkü Meksika sadece beş yıllık petrole sahip, petrolü 
tükendi. Kolombiya’nın 6 yıllık petrolü kaldı ve Venezuella’nın petro-
lünün müttefikleri oligarşiler ile emperyalizme ait olduğuna inanmak 
istiyorlar” dedi. Maduro, Venezuella’yı daha önce ekonomik yaptırım 
uygulamakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’ın, CIA Direk-
törü Pompeo’nun sözlerini açıklamaya çağırdı.[58]

***

İşte bu alçak haydutun içyüzü budur, arkadaşlar...
Görüyorsunuz, artık şerefsizce planlarını, niyetlerini, yapmış olduk-

ları alçaklıkları gizlemeye hiç gerek duymuyorlar. Halkımızın deyişiy-
le; “Köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar.” gayrı...

Hatırlanacağı gibi, ABD Emperyalist Haydutu, 1954’le 2012 ara-
sında Latin Amerika’da onlarca faşist darbe yaptırtmıştı. Milyonlarca 
insanı katlettirmişti, bu darbeler sürecinde. Milyonlarcasını işkence-
lerden geçirtip zindanlarda yatırtmıştı. On binlercesini kaçırıp kimvur-
duya getirerek yok ettirdi. Kayıplar dendi, kurbanların adına. Açlığa, 
yoksulluğa, acılara boğdu Latin Amerika’yı da bu 60 yıl boyunca...

Gördüğümüz gibi, bu alçaklıklarından utanacağı yerde, dalgasını 
geçiyor CIA Başkanı.

Bu zulümlerden, bu katliamlardan sanki bir alay konusundan söz 
eder gibi, bir eğlenceden söz eder gibi söz ediyor. Ne yazık ki salonda 
kendisini izleyenlerden bir teki de kalkıp hak ettiği şekilde bir tepki 
gösteremiyor bu şerefsize. Onlar da gülüyorlar sadece...

İnsanlığın düştüğü, düşürüldüğü durumları görebiliyor musunuz, 
arkadaşlar?

Üstelik de bu şerefsiz haydut, hâlâ yapmaya devam edeceğiz Latin 
Amerika’da 1954’ten beri yaptığımız şeylerin benzerini, diyor. Aslında 
açıkça suç işliyor tabiî uluslararası hukuka göre. Ama nerede bu şeref-
siz çakaldan hesap soracak bir güç dünyada...

İşte bu haydutun insan soyuna verdiği zararlardan, ettiği kötülükler-
den, kıydığı canlardan ve emperyalist aşağılık projelerinden söz etme-

[58] http://www.birgun.net/haber-detay/cia-baskani-ndan-venezuela-itirafi-171814.html.



275

den, eğer namusluysanız hiçbir siyasal, sosyal olaydan söz edemezsiniz. 
Eğer Gerçek İnsanım ben, diyorsanız; bu kanla beslenen emperya-

list hayduta karşı, başlıkta bizim dediğimizi diyeceksiniz!
“Katil Amerika defol ülkene!”, diyeceksiniz.

Saygıdeğer arkadaşlar;
Her kim ki bu namusluluğu, bu yürekliliği, bu bilgeliği ve bu cesa-

reti gösteremez; size ne anlatırsa anlatsın, neden bahsetmiş olursa olsun 
“Geç kardeş...”, diyeceksiniz, “Bize masal anlatma. Masallarla avutma-
ya kalkma bizi. Bize hikâye dinletme.”

“Ya gerçeklerden bahset, ya da sus!”

Saygıdeğer arkadaşlar;
Tarihteki bütün insan düşmanı zalimlerin sonu geldiği gibi, bu ABD-

AB Çakallarının da sonu gelecek. Bunlar da yıkılacak. Tarihin lanetli 
sayfaları arasına defolup gidecekler... Tabiî yerli hain işbirlikçileriyle 
birlikte...

Evet, aynen böyle olacak. 
Gerçek namuslular, insan olmanın sorumluluğunu gerçek anlamda 

duyan ve yerine getirenler ve Gerçek Devrimciler de sadece ona ve 
yerli işbirlikçilerine karşı savaşanlar olacaktır. Kararlıca, yiğitçe ve bi-
linçlice savaşanlar olacaktır...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Temmuz 2017 
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Behey din alıp satmayı, kârı en yüksek ticari meta sayan sahte 
dinciler!

Ey din kisvesi altında Karun’un hazinelerinden bin misli fazla ser-
vet istifleyen din bezigânları!

Size bunca dünya menfaatleri sunan, ün, poz, ceylan derisiyle 
kaplı koltuklar sunan dine, imana, inanana zerre miktarda olsun bir 
faydamız dokunsun diye hiç mi düşünmüyorsunuz?

Hiç mi vicdanınız yargılamıyor sizi?
Hakkı hukuku, ahlâkı, vicdanı tümden mi unuttunuz?
Yoksa hiç edinmemiş miydiniz?..
Bakın 1 hafta önce, hepinizin dostu, önünde taklalar attığınız 

Siyonist İsrail Devleti’nin askerleri Mescid-i Aksa’ya Müslümanları 
sokmadılar…

17 yıl Müslümanlara Kıblelik etmiş olan Mescid-i Aksa’da 
Filistinli Müslümanlar Cuma Namazı kılamadı…

Siz ne yaptınız, bu alçakça zalimane zulüm karşısında?
Sadece yasak savma kabilinden, sade suya tirit birkaç protokol 

cümlesi sarf ettiniz. 
Başka?
Başkaca hiçbir şey yok. Çünkü yapımcınız ve efendiniz ABD 

Emperyalist Çakalının Ortadoğu’daki ileri karakoludur, Siyonist 
İsrail Devleti. Ona hiçbirinizin gık diyebilmişliği yok, bugüne kadar.

Kaçak Saray’da oturan en büyük din tüccarı, Davos’ta “one mi-
nute” çekmişti, İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres’e bir zamanlar. Biz 
de şaşırmıştık, bunu nasıl yapabildi diye. Fakat şaşkınlığımız çok kısa 
sürdü. Anında fabrika ayarlarına dönüverdi, Kaçak Saraylı Hafız. 
Dedi ki:

“Ben orada İsrail Devletine, İsrail Devlet Başkanına karşı her-
hangi bir söz söylemedim. Benim tavrım esasen moderatöre olmuş-
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tur.”
Ardından da ABD’deki Yahudi Lobilerine tamı tamına 65 milyon 

dolar ödüyor, Kaçak Saraylı Hafız devlet hazinesinden.
Yahu biz orada işte bir artistlik yaptık. Bunu hoş görsün İsrail 

devlet adamları. Biz sizinle eskisi gibi kankiyiz. Şu paraları alın da 
aramızı buluverin. 

İşte siz busunuz be!
Eeey Amerikan işbirlikçileri!
Sizden Türkiye Halkına, vatana ve millete ve bir buçuk milyarlık 

saf, temiz İslam Alemine zerre kadar olsun bir fayda gelmez. Sadece 
zarar gelir, kötülük gelir, zulüm gelir…

Saygıdeğer arkadaşlar;
İnsan mı görmek istersiniz?
Namus, onur mu görmek istersiniz?
Mazlum halklara karşı gerçek dostluk mu görmek istersiniz?
Ve zalimlere karşı, onların hak ettiği şekilde söz ve davranış mı gör-

mek istersiniz?
İşte bakın, burada. Şu videoyu bir izleyin, ya da tapesini okuyun:

***

Maduro Yoldaş, ABD Emperyalistlerinin katliamlarına 
artık yeter, diyor

Videonun Tapesi:
“Katliam devam ediyor. Yeniden katliam… Evet, bir katliam…
“Masum bir halka yapılan bir katliam…
“Benim masum, acısı dinmeyen Filistin Halkıma karşı yapılan bir 

katliam.
“Saygıdeğer vatandaşlarım;
“Bu katliam artık bir soykırıma doğru gidiyor. Bu bir dinler arası 

savaş değildir. İsrail Halkına saygı duyuyoruz. Dinlerine saygı duyu-
yoruz. Venezuela’da yaşayan Yahudilerle karşılıklı bir anlayış içinde 
yaşıyoruz. Bu, Yahudilerin Hıristiyanlara ya da Müslümanlara karşı bir 
savaşı değildir. Hayır!..

“Bu kanlı saldırı, dünya kapitalizminin finans güçlerinin, aske-
ri güçlerinin ve medya güçlerinin Filistin topraklarını zapt etmek ve 
Filistin Halkını yok etmek için yürüttükleri bir saldırıdır. Çok acı…
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“Buradan önce Yahudilere bir çağrım var:
“Devletiniz misket bombalarıyla şimdiye kadar Filistin’i bombaladı 

ve çocukları katletmeye devam ediyor.  Gazze’de öldürülen çocukların 
katili İsrail devletine öncelikle dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler 
dur demeli. Öncelikle Yahudiler katil devletlerini kınamalı. Filistin’de 
Müslüman, Hıristiyan, insanlar var. Farklı dinlerden ve kültürlerden in-
sanlar var.

“İkinci çağrım bölgedeki Arap Halkına ve liderlerine!
“Katliama ne zamana kadar seyirci kalmaya devam edeceksiniz!..
“Filistinli kardeşlerinizin katliamını izlemeye devam mı edeceksi-

niz!..
“Arap Halkı ne zaman uyanacak?..
“Ve Arap liderleri!
“Ne zaman uyanıp Filistin Halkının sesine ses vereceksiniz!..
“Yerin dibine batsın resmi açıklamalarınız!
“Yerin dibine batsın uluslararası protokolünüz!
“Artık harekete geçmelisiniz!
“Filistin Halkının katillerine cevap vermelisiniz, onları durdurma-

lısınız. 
“Venezuela Başkanı olarak size sesleniyorum: Artık yeter…
“Resmi açıklamadan öteye gidemiyorsunuz, o kadar…
“Ses tonumdan dolayı kusuruma bakmayın. Ama çok derinden ko-

nuşuyorum. İçimde saklı olan acı ve öfke beni bu şekilde konuşturuyor. 
Filistin Halkına yapılan katliama seyirci kalmak bana acı veriyor. Artık 
ölümlere alışmışlar. Dünya katliam karşısında kör ve sağır olmuş. Ve 
çoğu korkak lider resmi bir yazı geçip, olaylardan dolayı üzüntülerini 
belirtip kınıyorlar, o kadar…

“Bombardımanı lanetliyoruz.” Sadece bu…
“Çok endişe duyuyoruz.” Bir de bu… Mesele bitiyor onlar için. 
“Asıl endişelenen, kolunu kaybeden Filistinli çocuklardır!
“Asıl endişelenen, çocuklarını kaybeden ailelerdir!
“Sözde yasaklanan misket bombalarının başlarına ne zaman yağa-

cağından endişe duyan Filistinli çocuklardır!
“Yeter be! Artık yeter!
“Venezuela artık yeter diyor. Chavez’in Bolivarcı Venezuelası 

Filistin Halkına yapılan katliama artık yeter diyor!
“Ve Birleşmiş Milletler’i adaleti sağlamaya çağırıyorum. 

Uluslararası Ceza Mahkemesini adaleti sağlamaya çağırıyorum. 
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“Adalet adalet adalet! Tüm katliamlar artık son bulsun!”[59]

***

Bizdeki liderlerde olmayan şeylere,
onura ve cesarete sahiptir

Venezuela Devlet Başkanı Maduro

Saygıdeğer arkadaşlar;
Gördünüz mü aradaki gökle yer kadar, akla kara kadar, gündüzle 

gece kadar, beyazla siyah kadar büyük olan farkı?
İşte insan, bu görüntülerde suretini izlediğimiz yiğit devrimci 

Hugo Chavez’in öğrencisi Nicolas Maduro’dur. Venezuela Devlet 
Başkanı…

Emperyalist Haydut ABD Çakalının, faşist bir darbeyle devirip yer-
ine bizdekine benzer Amerikan işbirlikçisi kuklalar getirebilmek için şu 
sıralar kan teri döktüğü Venezuela Halkının gerçek temsilcisi Nicolas 
Maduro Yoldaş.

Şimdi bizdekilerin ne menem yaratıklar olduğunu netçe görebildiniz 
mi, arkadaşlar?

Ne yazık ki halkımızı kandırıp bunların peşine takıyor, ABD 
Haydutu. Kimisi bunlara kandığından, kimisi de; “Ne yapalım, daha 
iyisi var da onun peşinden mi gitmiyoruz? Ortada olan bunlar. Biz de 
mecburen bunlardan birini izliyoruz”, diyerek çaresizliğinden, başka 
bir seçenek göremediğinden bunların peşine takılıyor.

Bunlar işte bu, saygıdeğer Halkımız. Bunlardaki seviye bu. Bunlar 
sıfır numara Amerikan işbirlikçisi, Amerikan hizmetkârı.

Bunlardan sana bir fayda gelecek diye beklersen boşuna beklersin. 
Zarardan, kötülükten, felaketten başka hiçbir şey getirmez, vermez 
bunlar sana.

Biz, işte bu sebepten diyoruz bunlara; “Meclisteki Amerikancı 
Dörtlü Çete”, diye. Bunlar vatan millet ve halk düşmanıdır, diye…

Bugün değilse de yarın sen de anlayacaksın bizi, saygıdeğer halkı-
mız…

Bu işbirlikçilerin de efendileriyle birlikte bitireceğiz işlerini, elbir-
liğiyle.

En hainane yalanları sana hakikat diye yutturmaya çalışan bu iki-

[59] https://www.youtube.com/watch?v=b2uj3JZb8Ho
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yüzlüler, er geç ihanetlerinin, sana ve Müslüman Halklara yaptıkları 
kötülüklerin hesabını vereceklerdir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Temmuz 2017



Ayrım
Otuz İki
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Saygıdeğer Halkımız;
Kaçak Saray’da mukim şahıs ve avanesi Ege’deki 18 Adamızı Yu-

nanistan’a peşkeş çekti 2004’te, senin hiç umrunda olmadı...
Sanki o adalar senin değil de Patagonyalılarındı...
Bak, şimdi de bir Amerikan Vatandaşını Malezya’ya Türkiye Cum-

huriyeti Büyükelçisi diye atadı, Kaçak Saray’daki aynı şahıs.
Sen yine tık demiyorsun yahu...
Bak, bu ihtiyar feryat ederek uyarıyor seni: Vatan topraklarına, 

ulusal onuruna ve namusuna sahip çıkmayan milletler, var olma 
haklarını yitirirler. Tarih bunun yüzlerce örneğiyle doludur. Tarihin 
affı olmaz.

Sen sahip çıkmıyorsun. Amerikan devşirmelerini, Amerikan işbir-
likçilerini doldurdun Meclise vekil diye, bakan diye, Başbakan diye, 
Devlet Başkanı diye. Hiç aklını kullanmadın. “Kim bunlar?” diye araş-
tırıp öğrenmedin. Kulaktan dolma kuru gürültüyle kandırdılar seni.

Allah’la aldattı, büyük aldatıcı seni. Ülken parçalanıyor. ABD 
Haydut Emperyalist Devleti’nin “BOP” dediği “Yeni Sevr” hayata 
geçiriliyor. 

Senin yine hiç umrunda değil bu olup bitenler. Parçalanacak ül-
ken, Türkiye Cumhuriyeti tarih olacak. Tarihe karışacak...

O zaman belki uyanacaksın ama iş işten geçmiş olacak.

Kaçak Saraylı Tayyip, on yılların Amerikan Vatandaşını Malezya’ya 
Büyükelçi olarak atadı. 80 milyonluk ülkede Büyükelçi yapacak Türk 
Vatandaşı bulamamış demek ki. Ya da, evet ya da, ona Türk Vatandaşı 
gerekmiyor. Amerikan Vatandaşı arıyor özellikle. İhanette sınır tanıma-
sın, şu tepesine tünediğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin bir an önce işini 
bitirelim elbirliğiyle diye...

Baş ve tarak hikâyesi yani...
Vay be!
Ne günlere kalmışız...
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Amerikan Vatandaşı Merve Kavakçı kimdir?
İsterseniz, Merve Kavakçı namındaki bu Gürcü kökenli Amerikan 

Vatandaşının kimliğine bakalım bir:

***
“Merve Kavakçı kimdir? Yeniden T.C. vatandaşlığına kabul edildi
“Fazilet Partisi’nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletveki-

li olarak seçildi. 2 Mayıs 1999’da TBMM’de and içme törenine başörtülü 
gelince meclisten çıkartıldı. Bakanlar kurulu kararıyla ABD vatandaşı ol-
duğunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkartıldı. 1999 yılında ABD’ye 
yerleşti. Halen Washington’da George Washington Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

“HAYATI
“Kavakçı, 19 Ağustos 1968’de Sakarya doğumlu İslam hukuku pro-

fesörü Yusuf Ziya Kavakçı ile Ispartalı, Alman dili ve edebiyatı uzma-
nı Gülseren Gülhan Kavakçı’nın kızı olarak Ankara’da doğdu. Merve 
Kavakçı’nın çocukluğu Erzurum’da geçti. TED Ankara Koleji’ni bi-
tirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Burada iki 
yıl okuduktan sonra başörtüsü yasağı nedeniyle okuldan ayrıldı. Daha 
sonra ABD’ye giderek Texas Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği 
eğitimi aldı. Üniversite birinci sınıftayken Ürdün asıllı ABD vatanda-
şı Ali Ahmad Abushanab ile evlendi. Babası, 1970’li yıllarda Atatürk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanıydı. Anne ve babası 1974 yılından 
sonra üniversitelerde ilk türban eylemi yapanlar arasında anılmaktadır. 
Türbanından dolayı üniversitede tepki çeken annesi Atatürk Üniversite-
si’ndeki görevinden istifa etti. Temmuz 2010’da Adalet Partisi milletve-
killerinden Nadir Latif İslam’ın oğlu doktor Cihangir İslam ile üçüncü 
evliliğini yaptı. Kavakçı’nın Harvard Universitesi’nden kamu yonetimi 
yuksek lisansı ve Howard Universitesi’nden siyasal bilim doktorası var.

“SİYASİ HAYATI
“ABD’den Türkiye’ye döndükten sonra, 1994 yılında Refah Partisi’ne 

katıldı ve kadın kollarında çalıştı. Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra 
1999 yılında Fazilet Partisi İstanbul milletvekili olarak seçimlere katıl-
dı, İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999’da, Yüksek Seçim 
Kurulu’ndan mazbatasını alan, Kavakçı 21. Dönem 1. Yasama yılı birinci 
birleşime katıldığı sırada DSP’li milletvekilleri tarafından protesto edildi. 
And içme törenini yapamadan meclis salonundan çıkartıldı. Türkiye’nin 
Houston Başkonsolosluğu’nun ABD Dallas Göç ve Vatandaşlık Bürosun-
dan temin ettiği belgelere göre 2 Mayıs 1992 tarihinde Green Card’a hak 
kazandığı, 5 Mart 1999 tarihinde ise yemin ederek ABD vatandaşlığına 
geçtiği İsmail Cem tarafından açıklandı. Kavakçı, vatandaşlıktan çıkar-
tılma kararı alındıktan sonra, haklarını tekrar elde etmek için Danıştaya 
başvuruda bulundu. Ağustos 1999’da DGM cumhuriyet başsavcısı Nuh 
Mete Yüksel, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekeyi 
TBMM Adalet Bakanlığına gönderdi. Başbakanlıkça ve Adalet Bakan-
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lığınca dokunulmazlığının kaldırılması kabul edildi. Ancak vatandaş ol-
mayan birinin dokunulmazlığının da olmayacağı tartışmaları yapıldı. 13 
Ekim 1999’da yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Ekim 1999 gecesi, Kavakçı’nın 
evinde arama yaptı. Yüksel, bu arama ve yapılış biçiminin usulsüz yapıl-
dığı gerekçesiyle eleştirildi ve uyarı cezası aldı.

“KİTAPLARI
“Başörtüsüz Demokrasi: Tarih İçinde Tarih
“Örtünün Altında Kalanlar
“Siyasetin Oyunu
“Dünyanın Güzel İnsanları
“Batı’da Müslüman Olmak
“ÖDÜLLERİ
“Yılın Annesi Ödülü: Ankara Başkent Kadın Platformu Ulusal 

Gençlik Organizasyonu (1999, Türkiye)
“İnsanlığa Hizmet Ödülü: Haus der kulturellen Aktivitat und Tole-

ranz (2000, Avusturya)
“İnsan Haklarının Gelişmesi ve Müslüman Kadının Güçlenmesi 

Çabalarının Tanınmasında Örnek Hizmet Ödülü Uluslararası Kadın ve 
Çocuk Derneği (2000, ABD)

“En Başarılı Kadınların Tanınması NAACP/GWU (2004, ABD)
“Sosyal Adalet Takdirname Belgesi New York Universitesi (2006, 

ABD)
“Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı (Georgetown University) 

(2009, ABD)
“Vefa Ödülü: İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği 

(MAZLUMDER) (2011, Türkiye)”[60]

***

Saygıdeğer Halkımız;
İşte gördün, Merve Kavakçı adındaki Amerikan Vatandaşının soyu-

nu sopunu, gelmişini geçmişini. CIA’nın doğrudan ya da dolaylı bi-
çimde yönettiği-etkilediği yığınla dernek, kuruluş, vakıf vs. ödüllere 
boğmuş bu işbirlikçi şâhsı. 

İşte böyleleri temsil ediyor seni. 
Mutlu musun?
Varsın etsinler mi?
Ne dersin?
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

31 Temmuz 2017

[60] http://www.sozcu.com.tr/2017/gunun-icinden/merve-kavakci-kimdir-yeniden-t-c-va-
tandasligina-kabul-edildi-1917513/.
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Demek FETÖ’yle “aynı menzile giden” iki harekettiniz, öyle mi 
Kaçak Saraylı!

Peki, o zaman derdiniz neydi de kapıştınız FETÖ’yle?
Alıp veremediğiniz neydi yani?
Bu Ortaçağcı karanlık ihanet oyununda esasoğlan kim olacak, 

değil mi?
Ya da, elbirliğiyle yıktığınız Laik Cumhuriyet’in mirasından aslan 

payını kim kapacak?
İşte, 17-25 Aralık da, 15 Temmuz 2016 kapışması da aranızdaki bu 

Ganimet Paylaşım Savaşından başka hiçbir şey değildir!
Her ikiniz de Laik Cumhuriyet düşmanısınız, vatan millet, halk 

düşmanısınız, Amerikan devşirmesi, yapımı ve işbirlikçisisiniz, hain-
siniz ve de Ortaçağcı Din Devleti özlemcisisiniz!

Aranızdaki tek farksa, birinizin “tarikatçılık” denen din derebeyli-
ği kurmuş olması; birinizinse siyasi parti kisvesi altında çıkar amaçlı 
bir suç örgütü kurmuş olmasıdır. Her ikiniz de Anayasa ve kanunlar 
dışına düşmüş mücrimler güruhusunuz. Her ikiniz de bu halka, bu 
millete ve bu vatana karşı yüzlerce suç işlediniz. İhanetler ettiniz. As-
lında her ikinizin de onlarca kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası-
na çarptırılmış olup Silivri, Sincan vb. cezaevlerinde yatıyor olmanız 
gerekir şu anda...

Eninde sonunda da olacak bu, bak bugünden söylemiş olalım...

Konuyu bizden önce ele alıp, kendince işleyenler olduğu için; onlara 
karşı bir haksızlık etmemiş olmak için, isterseniz ilkin bu kişilere söz 
verelim. Yeniçağ Yazarı Aslan Bulut’un 18 Ağustos 2016 tarihli yazı-
sını aktaralım:

***
Türk dilinin günümüzdeki en yetkin uzmanı Prof. Dr. Ahmet 

Bican Ercilasun, 14 Ağustos 2016 tarihli Yeniçağ’da yayınlanan 
yazısında “Cumhurbaşkanının ‘Rabbim de milletim de bizi 
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affetsin’ dediği açıklamada hiç kimse ‘menzil’ sözü üzerin-
de durmamıştır. Oysa o açıklamadaki en önemli nokta, ‘Bir 
ortak yanımız vardı. İnanın bana, aynı menzile giden farklı yol-
lardan biri olarak gördüğümüz bu yapının...’  ifadesindeki ‘aynı 
menzil’ sözleridir. Cumhurbaşkanı, yollarının, yani metot-
larının FETÖ’den farklı olduğunu, fakat ‘ortak yan’larının 
‘aynı menzil’e gitmek olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bence 
son zamanlardaki bütün olaylar buna göre değerlendirilme-
lidir” diye önemli bir değerlendirme yaptı.

Menzilin iki anlamı var; birincisi varmak istediğin yerle bu-
lunduğun yer arasındaki yoldur, ikincisi ise iki konak arasında 
yol aldıktan sonra daha önce kararlaştırılmış, dinlenmek için du-
rulan yerdir.

Erdoğan, kendi siyasi yapısını ve cemaati aynı menzile fark-
lı yollardan giden iki organizasyon olarak gördüğünü söyledi 
ama bugün FETÖ adı konulan Gülen Cemaati tasfiye edilirken, 
“Menzil tarikatı”na yol veriliyor!

Biliyorsunuz Fetullah Gülen’e “Hocaefendi” diyorlardı, 
şimdi “terörist” diyorlar!

***
Hepimizin çok sevdiği Aşık İsmail Daimi’nin “Menzil Al-

mak İster İsen, Gönül Sabreyle Sabreyle, Dostu Bulmak İster 
İsen, Gönül Sabreyle Sabreyle” diye başlayan ünlü şiiri şöyle 
biter: “Daimi Coş Edip Çağlan, Pervan Olup Nare Dağlan, 
Tevekkül Ol Pire Bağlan, Gönül Sabreyle Sabreyle.”

İşte 15 Temmuz’da Türkiye’nin içeriden işgal edilmesi girişi-
mi olarak karşımıza çıkan olayın asıl sebebi, halk kültürümüzde 
var olan, Daimi’nin de can verdiği “Tevekkül et, pire bağlan” 
anlayışıdır. Sünni olmuş Alevi olmuş hiç fark etmiyor! Esasen, 
İslâmi zannedilen bu anlayış, eski Mısır ilâhlarından kalma bir 
sapkınlıktır... İnsanların pir veya şeyh diye birilerine bağlanması 
ile Mısır’da veya eski Yunan’da olduğu gibi bazı insanları yara-
tıcı yerine koyması arasında bir fark yoktur. Heredot, insanların 
kendilerini tanrı olarak göstermesini, 2500 yıl önce “sahtekâr-
lık” olarak belirtmiştir. İslâm, bu aldatmacayı ortadan kaldırmak 
için gelmiştir ama tanrı olmak iddiasının hatta peygamberlik id-
diasının artık tutmayacağını gösteren uyanıklar, bu defa işi şeyh-
liğe, dervişliğe, evliyalığa, seyyitliğe, pirliğe dökmüştür.

***
Atatürk, boşuna mı “Birtakım şeyhlerin, dedelerin, seyyit-
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lerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürükle-
nen, kaderlerini ve hayatlarını falcılara, büyücülere, üfürük-
çülere, muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana 
gelmiş bir topluluğa bir millet gözüyle bakılabilir mi?” diye 
sormuştu?  Üstelik bu sözlerin bir kısmını saklayanlar da var! 
Meselâ “seyitlerin, dedelerin, babaların” kısmını sansür eder-
ler! Neden? Aldatmak ve insanları aidata bağlamak, Aleviler ara-
sında da devam etsin diye!

***
CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir ise Menzil tarikatı-

nın, devlet kadrolarındaki etkinliği ve “tarikat-siyaset-ticaret” 
bağlantısı üzerinden Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye 
genelinde önemli bir nüfuza ulaştığı yönündeki iddiaları bir soru 
önergesi olarak, Başbakan Binali Yıldırım’a yöneltti.

Emir, “Menzil tarikatının, iktidar ile Gülen Cemaati’nin 
karşı karşıya gelmesinin ardından devlet kurumlarında re-
feransı daha geçerli bir tarikat haline geldiği doğru mudur? 
Doğruysa, bir tarikatın ‘demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti’ olan Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet kadroları için 
referans yapılması Anayasa’ya ayrı değil midir?” diye sordu..

Kısacası, AKP, hâlâ akıllanmış değil![61]

***

Üç bakanlık Menzil Tarikatı’nın elinde
Aslan Bulut, burjuva medyasının en ayık yazarları arasındadır bizce. 

Ama, dikkat ederseniz o bile son cümlesinde beyan ettiği fikirle bütün 
yazı boyunca savunduğu fikrin çeliştiğini görememektedir. 

Ne diyor son cümlede?
“AKP, hâlâ akıllanmış değil!”
Tam tersine; AKP, kendi stratejik hedefi açısından son derece akıllı 

ve tutarlı hareket ediyor. FETÖ’yle birlikte yürüdükleri günlerde oldu-
ğu gibi, tutarlı bir biçimde “Menzil-i Maksuduna” yani stratejik hedefi-
ne doğru kararlılıkla yürüyor. FETÖ, esasoğlan rolünü kapmak istediği 
için aralarında kapışma çıktı ve ABD’nin desteğiyle Tayyipgiller galip 
getirildi. FETÖ tasfiye edildi. Şimdi onun yeri, aynı yolun yolcusu olan 
Menzil, İsmailağa vb. tarikatlarla doldurulmuş oluyor. Olay bu...

[61] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdoganin-menzil-itirafi-39395yy.htm
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Aslan Bulut, aşağı yukarı 1 yıl önce bu yazıyı yazdığında Menzil 
Tarikatı 1 Bakanlığı ele geçirmiş durumdaydı. Fakat bugün öğreniyoruz 
ki, 3 Bakanlığı birden ele geçirmiştir. 

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın KRT’de Çağlar Cilara’nın prog-
ramında yaptığı açıklamalarda da bu gerçeklik açıkça ortaya konmak-
tadır:

“CHP’li Tanal’dan ürküten iddia: Üç bakanlık Menzil tarika-
tının elinde

“CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri, Adalet ve 
Sağlık Bakanlığı’nın Menzil tarikatının elinde olduğunu iddia ede-
rek “Emniyet mensupları tayin terfi alabilmek için Menzil’den re-
ferans alıyor” dedi.

“(...)
“Yeni FETÖ’ler çıkacak’
“Tanal, Kuran kurslarına kamu arazilerinin ücretsiz verilmesi 

kararıyla ilgili, “Geçmişte FETÖ’ye nasıl okullar arsalar tahsis et-
tiyse, güçlendiyse, kuvvetlendiyse, darbe girişimine kadar geldiler-
se aynı şekilde yeni FETÖ’ler çıkacak” diye konuştu. Ayrıca bazı 
bakanlıkların Menzil tarikatının elinde olduğunu kaydeden Tanal, 
şöyle devam etti:

“Şu anda İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıkları Menzil tarikatının 
elinde. Emniyet mensupları tayin terfi alabilmek için Menzil’den 
referans alıyor. Devlet böyle cemaat kültürüyle idare edilemez. Si-
zin referansınız liyakat olacak. Liyakatın olmadığı ülkede kayır-
macılık vardır, eşitlik olmaz, hukuk devleti olmaz, insan hakları 
olmaz.”[62]

Saygıdeğer Halkımız;
Açıkça görüldüğü gibi Tayyipgiller, bir yandan adım adım ABD 

desteği ve yönlendirmesiyle Din Devleti kuruyorlar, bir yandan da ül-
kemizi BOP denen Yeni Sevr cehennemine götürüyorlar. Bu iki ihaneti 
atbaşı birlikte yürütüyorlar.

BOP Eşbaşkanlığı ederek yaptıkları ihaneti, Ortaçağcı Din Devleti 
oluşturarak, meczuplaştırılmış, aç, yoksul, cahil insanlarımıza kabul et-
tirmeye çalışıyorlar. Ya da onların gerçeği bütün açıklığıyla görmesini 
engellemeye çalışıyorlar. Böylece cahil ve yoksul insanlarımız diyecek 
ki; “Yahu bakın adamlar ne iyi işte bize şeriat devleti kuruverecek. Bunu 
niye desteklemeyelim? Bu sebeple de Reis’imize karşı çıkanlar “Laikçi-
ler” denen din düşmanlarıdır. Biz sonuna kadar Reis’imizin yanındayız.”

[62] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/789417/CHP_li_Tanal_dan_urkuten_
iddia__Uc_bakaanlik_Menzil_tarikatinin_elinde.html
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İşte bunu dedirtmeye çalışıyor ABD işbirlikçisi hainler, zavallı in-
sanlarımıza...

Bir de küçükburjuva ve burjuva yazarlar, sözümona eleştiriyorlar 
Tayyipgiller’i, “Devlet kadrolarına atamalar yapılırken liyakat gözetil-
miyor”, diye. Bu zavallılar kime, neyi önerdiklerini bilmiyorlar. 

Yahu Tayyipgiller Ortaçağcı ve çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. On-
lar için liyakatın birincil şartı Ortaçağcı olmak, yani Muaviye-Yezid Şe-
riatını savunmak; ikinci şartı da Amerikan hizmetkârlığı ederek kamu 
malı hırsızlığı etmektir. Yapıp ettiklerinde gözettikleri en önemli ölçüt 
budur. 

Bakın, Tayyip’in eski şoförü ve bugünün AKP Milletvekili Ahmet 
Hamdi Çamlı ne diyor ve neyi savunuyor?

“Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok.”

İşte Türkiye ne yazık ki bunların elinde, arkadaşlar...
Ne kara günlerde olduğumuz biraz olsun anlaşılabiliyor mu?
İnanın Mütareke Günlerinden çok daha ağır ve karanlık günlerden 

geçiyoruz. Öyle görünüyor ki büyük felaketlerle yüz yüze geleceğiz, 
büyük bedeller ödeyeceğiz ve büyük acılar çekeceğiz. 

Antiemperyalist İkinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız, Birincisinden 
çok daha zorlu geçecek. Çok daha büyük fedakârlıkları göze almak zo-
runda kalacağız. Bütün bunlara hazırlıklı olmalıyız. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Ağustos 2017 



Ayrım
Otuz Dört
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Bre Amerikan devşirmesi, işbirlikçisi hainler!
Antiemperyalist Birinci ulusal Kurtuluş Savaşımızın Önderlerine, 

Mustafa Kemal ve İnönü’ye “Ölmüş İnek” dediniz, hiç utanıp sıkıl-
madan...

Ardından, “İki Ayyaş” dediniz...
“İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da dinin emretti-

ği bir yasa sizin için neden reddedilmesi gerekiyor?”, diyerek açıkça 
Ortaçağcı Şeriat Düzeni savunuculuğu yaptınız. Laiklik düşmanlığı 
yaptınız. Laik Cumhuriyet düşmanlığı yaptınız. Nihayet yıktınız da 
Cumhuriyet’i, Pensilvanyalı İmam Fethullah’ın cemaatiyle birlikte.

Bütün bunlar sizi kesmemiş olacak ki, şimdi de kalkıp İblisçe bir 
demagojik söylemle Mustafa Kemal’e ve silah arkadaşlarına “Dar-
beci” diyorsunuz. Böylece de 15 Temmuz 2016’dan bu yana şeytan-
laştırdığınız Fethullah’la ve onun cemaatiyle, Mustafa Kemal, İsmet 
İnönü ve silah arkadaşlarını eşitlemiş, aynılaştırmış ya da benzeştir-
miş oluyorsunuz.

Ayıp be! Ayıp... 
İnsanda utanma arlanma olur, zerre miktarda da olsa vicdan mer-

hamet olur, dürüstlük olur, hakkaniyet olur. Vatan millet ve halk sevgi-
si olur. Sizde eser yok bunlardan. Ondan bu İblisçe saldırılarınız hep.

Çocuklarımızın beyinlerini uyuşturmak istiyorlar
Ortaöğretim okullarında, yeni ders yılında okutulacak program tas-

lağının Tarih bölümüne baktığımız zaman şu ibareyi görüyoruz:
“11.5.5. 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı 

siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
“a) 1876, 1909 ve 1913 darbelerinin aktörlerine, iç ve dış se-

beplerine, gerçekleştirilme şekillerine ve sosyo-politik sonuçlarına 
değinilir.

“b) Devletin siyasi düzenini sekteye uğratan darbelerin sebep 
olduğu iç karışıklıklara ve toprak kayıplarına (Bulgaristan, Girit, 
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Bosna-Hersek, Arnavutluk) vurgu yapılır.”[63]

Gördünüz mü, Tarihe, vatana ve millete ihanetin, sinsice yerleştiril-
miş belgesini?

Gencecik çocuklarımızı okullarda işte böylesine haince hazırlanan, 
sözde “müfredat programları” ile zehirlemek ve onların beyinlerini 
uyuşturmak istiyorlar. 

Söylemişti ya Tayyip bir zamanlar da; “Dininin ve kininin takipçisi 
olacak bir nesil yetiştireceğiz”, diye. İşte ona uğraşıyorlar. Zihin hasarı 
yaratmak istiyorlar gençlerimizde. Düşünmekten alıkonsunlar ki, dostu 
düşmanı birbirinden ayırt edemesinler... Böylece de sürüleşsinler. Biz 
de onları rahatça kullanalım hainane amaçlarımız için...

1876 ve 1908, gericiliğe karşı atılmış ilerici adımlardır
Nedir 1876 yılının karakteristiği, arkadaşlar?
Birinci Meşrutiyet’in, II. Abdülhamid’e kabul ettirilişi, değil mi? 

Dolayısıyla da Birinci Meşrutiyet’in ilanı. Yani, bir Ortaçağ derebeyliği 
olan Osmanlı’nın kısmen de olsa daha üst ve modern bir üretim biçimi 
olan kapitalist sisteme azıcık da olsa yaklaştırılması.

Padişah’ın yetkilerinin, bir kısmının olsun elinden alınarak Parla-
mentoya devredilmesi. Parlamentoya, yani Genel Meclis’e devredil-
mesi. Genel Meclis de, bilindiği gibi, iki ayrı Meclisin; yani Padişah 
tarafından atanan üyelerden oluşan Âyan Meclisiyle, seçim yoluyla 
belirlenmiş üyelerden oluşan Meclis-i Mebusan’ın birleşmesinden, 
sentezinden oluşur. İşte Padişah’tan koparılan yetkilerin bir bölümü 
bu Meclise devredilmiştir, 1876’da ilan edilen Meşrutiyet Anayasası 
ile. Böylece de Anayasal düzene adım atmış olur, Feodal Osmanlı İm-
paratorluğu. Bu adım atış, aynı zamanda onun kapitalist düzene adım 
atışıdır da. 

1908 neyi sembolize eder, arkadaşlar?
İkinci Meşrutiyet’in, yine Sultan Abdülhamid’e, “Jön Türkler” deni-

len devrimci gençlerden oluşan İttihat ve Terakki Hareketi’n tarafından 
zorla kabul ettirilişini...

Hatırlanacağı gibi, II. Abdülhamid, “93 Harbi” denen 1877-1878 
Osmanlı Rus Harbi’ni bahane ederek Meclisi kapatmış ve Birinci Meş-
rutiyet’i ortadan kaldırmıştı tümüyle. Bu tarihten 1908’e kadar da tek 
başına yönetmişti Osmanlı Devleti’ni. Tüm yetkileri kendi elinde top-

[63] http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=181
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lamıştı. 
İşte 1908’de II. Abdülhamid’e yeniden Anayasal yönetime dönmesi, 

istemeyerek de olsa, kabul ettirilmiş oldu. Seçimler yapıldı, yeniden 
Umumi Meclis oluşturuldu. 

1909, Devrimci Genç Subayların
Ortaçağcı isyanı ezişini sembolize eder

1909 nedir? 
Bu Meşrutiyet’in de ortadan kaldırılması için, bugünkü Fethullah 

Tarikatı benzeri tarikatların kışkırtması ve öncülüğünde başlatılan geri-
ci isyanın, yine Jön Türkler denilen devrimci askerler tarafından, ki bu 
askerlerden oluşan orduya “Hareket Ordusu” adı verilmiştir, bastırılma-
sını, ezilmesini sembolize eder.

Derviş Vahdeti adlı bir Kıbrıslı Nakşibendi Şeyhi, tarikat mensup-
larıyla birlikte, tıpkı Fethullah’ın Zaman Gazetesi gibi genelde bedava 
dağıtılan “Volkan” adlı bir gazete çıkarır. Yine Fethullah’ın “Hizmet 
Hareketi” adını verdiği tarikatı gibi, “İttihad-ı Muhammedî” – “Müslü-
manların Birliği” adlı bir örgüt kurar. Bu örgüt de Fethullah’ın örgütü 
gibi “Siyasal İslamcı” bir Ortaçağcı örgüttür. Yani kayıtsız şartsız bir 
din devleti kurmayı amaçlayan örgüttür. Fethullah Cemaati Hareketi 
gibi, El Kaide gibi, El Nusra gibi, IŞİD gibi, Fetih Cephesi gibi bir din 
devleti özlemcisi örgüttür bu da. 

İşte bu örgüt önderliğinde, halk ayaklanmaya çağrılır, örgüt taraftar-
ları da sokaklara çıkarak isyan çağrısı yaparlar. Tarihte “31 Mart Olayı” 
ya da “31 Mart Gerici İsyanı” olarak adlandırılır bu olay. 

13 Nisan 1909 tarihinde başlatılır bu isyan. Rumi Takvimle Miladi 
Takvim arasında 13 günlük bir fark bulunduğu için de günümüz takvi-
miyle 13 Nisan’a denk düşer, 31 Mart Rumi Takvim tarihi. 

11 gün isyancılar terör estirir İstanbul’da. Cinayetler işlerler. Astık-
ları astık kestikleri kestiktir. Taksim Kışlası’nda bulunan Topçu Birli-
ğine mensup askerlerin bir bölümü de bu gerici isyana eğilim duyup 
katılırlar. 

Tayyip’in bugün “Taksim’e yeniden kışla yapacağım.”, diye tuttur-
masının altında yatan Ortaçağcı özlem buradan kaynaklanır.

Yıldız Sarayı’nda oturan Sultan II. Abdülhamid de hayırhah bir tu-
tum içinde izler bu gerici ayaklanmayı. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yani Jön Türk Cemiyeti’nin çağrısı 
üzerine Selanik’te bulunan 3’üncü Ordu bünyesinde “Hareket Ordusu” 
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adı verilen bir Devrimci Subaylar Ordusu oluşturulur. Ordunun komu-
tanı Mahmut Şevket Paşa’dır, Kurmay Başkanı da Yüzbaşı Mustafa 
Kemal’dir. Hızla İstanbul’a intikal eder ve aynı hızla da gerici ayaklan-
mayı ezerek bastırırlar. Ardından da bu isyana karşı dostane bir tutum 
izlemiş olmasından dolayı II. Abdülhamid’i tahtından indirir ve yerine 
V. Mehmed Reşad’ı Padişah olarak tahta oturtur. Abdülhamid Selanik’e 
gönderilir, gözetim altında tutulmak üzere. 

Yani 1909 Hareketi, Devrimci Genç Subayların, Ortaçağcı şeriat öz-
lemcilerinden oluşan bir isyanı ezmesini ve derebeyliğin büyük ölçüde 
tasfiyesini sembolize eder. Artık ondan sonraki Sultanlar ve Saray Erkâ-
nı, yönetimde bir ağırlık teşkil etmezler. Semboliktirler bir anlamda. 
Yönetim tümüyle burjuva dünya görüşüne sahip (Komprador Burjuva) 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin elindedir artık. 

Yani 1909, Feodaliteden büyük ölçüde kurtuluşun anlamını ifade 
eder. Nitekim Lenin de bunu bir devrim olarak değerlendirir. Fakat bu 
yarım bir devrimdir, çünkü bütünüyle askerler tarafından yapılan bir 
devrimdir, halk bu devrimde yer almamıştır, der Lenin Usta. Tabiî çok 
doğru bir tespitte bulunarak...

1913’teki Bab-ı Ali Baskını diye adlandırılan olaysa, İttihat ve Te-
rakki Hareketi’nin yönetimdeki etkisinin bir kez daha ortaya konduğu 
ve o etkinin iyice pekiştirildiği bir olayı ifade eder, anlamlandırır.

Görüldüğü gibi, arkadaşlar, bunların tamamı ilerici ve devrimci 
hareketlerdir. Tabiî Sosyalist anlamda devrim değildir bunlar. Burju-
va anlamdaki devrimci hareketlerdir, ilerici hareketlerdir. Osmanlı’nın 
Feodaliteden kurtuluşunun ve burjuva düzenine geçişinin sağlanmasına 
yol açan hareketlerdir bunlar.

Bu devrimci hareketlere son noktayı da, bildiğimiz gibi, 1923 Cum-
huriyet Devrimi koyar. Hilafet ve Saltanat bütünüyle tasfiye edilir ve 
Feodal Osmanlı’nın Tarih süreci noktalanır. Onun yerine Anadolu Bur-
juvazisinin önderlik ettiği burjuva bir Laik Cumhuriyet kurulur. 

İşte Tayyipgiller, bütünüyle yani tepeden tırnağa bu ilerici, devrim-
ci hareket ve devrimlere, karşı olmanın da ötesinde, en ağulu biçimde 
düşmandırlar.

O kadar düşmandırlar ki, Çökkün Osmanlı’nın o dönemde kaybetti-
ği toprakların sorumlusu olarak bile bu devrimleri ve devrimlere önder-
lik eden devrimcileri göstermektedirler. Oysa, gerçeklikte o topraklar, 
Osmanlı’nın ekonomik üretim temeline ve hazinesine günbegün, hızla 
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının en azgın biçimde saldırması 
sonucunda devletin güçsüzleşip acziyete düşmesi sebebiyle kaybedil-
miştir. Devrimlerse, tam tersine bu çürümekte ve yıkılmakta olan Os-
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manlı Devleti yerine genç bir burjuva devleti oluşturmayı amaçlamıştır. 
Ve doğru da etmiştir, tabiî ki. Ama Tayyipgiller, her olayı olduğu gibi 
bu olayı da tersyüz ederek anlatırlar, yukarıda da gördüğümüz gibi an-
latmakla da kalmayıp gençlerimizi de bu İblisçe demagojik yalanlarla 
kandırmaya çalışmaktadırlar. 

Ortaçağcı AKP’giller, Laik Cumhuriyet’e darbe deyip 
halkı aldatmak ister

Onlar, hep söylediğimiz gibi, Ortaçağ’ın Ümmetçilik konağının öz-
lemi içindedirler. Muaviye-Yezid Dininin şeriat düzenine sahip bir din 
devletinin özlemi içindedirler. Adım adım da bunu gerçekleştiriyorlar, 
gördüğümüz gibi. Bunlar, hiç kuşkunuz olmasın, Antiemperyalist Bi-
rinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı da, onun zaferiyle kurulan Laik Cum-
huriyet Devrimi’ni de “darbe” olarak nitelendirirler. Ve ona da düşman-
dırlar, en azılı biçimde. 

İşte bunun bir kanıtı daha. AKP’nin İstanbul Esenyurt Belediye Baş-
kanı Necmi Kadıoğlu açıkça söylüyor, onların bu kanaatini:

“1923’te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular.”
Ne olmalıydı, bunlara göre Türkiye?
İngiliz sömürgesi olmalıydı, Sevr uygulanmalıydı, Yunan galip gel-

meliydi. 
Bunların gönlünde yatan ihanetin ve vatan millet düşmanlığının 

kallavisinden oluşan bu görüşlerdir işte, arkadaşlar. Onlar bu yüzden 
durup dinlenmeden saldırmaktadırlar, Birinci Kuvayimilliye’ye onun 
önderlerine ve Laik Cumhuriyet’e. 

Artık iyice şirazeden çıkmış olmalılar ki, bu sapkın ve hainane dü-
şüncelerini, kanaatlerini okulların ders programlarına da koyup gence-
cik insanlarımızı Allah’la aldatmak, Ortaçağcı afyonla uyuşturmak ve 
onlardaki özgür aklı ortadan kaldırmak istiyorlar. Türkiye’yi Mustafa 
Kemal’in sakındırmak isterken belirttiği gibi “müritler ve mensuplar 
ülkesi” haline getirmek istiyorlar. 

Bu ihanetlerini yaparken de tabiî Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve 
Birinci Kuvayimilliye’nin diğer kahraman komutanlarını darbecilikle 
suçlayıp 15 Temmuz 2016’dan bu yana şeytanlaştırmış oldukları Fe-
to’yla ve onun avanesiyle bir tutmak, aynıymış gibi göstermek istiyor-
lar. Gençleri de bu hain ve sapkın inançlarına ortak etmek istiyorlar. 

Özetçe; Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Birinci Kuvayimilliye ve Laik 
Cumhuriyet düşmanlığı, bu Amerikan devşirmelerinde, bu CIA devşir-
melerinde, bu Amerikan işbirlikçilerinde artık hezeyan boyutuna ulaş-
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mış bulunmaktadır. 
Tabiî bu halleriyle de onlar, açıkça Laik Cumhuriyet’i yıkmak, onun 

Anayasası ve yasalarını ortadan kaldırmak suçunu çok net ve kesin bi-
çimde işlemiş olmaktadırlar. Hesap vereceklerdir. İhanetlerinin ve düş-
manla işbirliği etmelerinin hesabını kesinkes vereceklerdir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Ağustos 2017 



Ayrım
Otuz Beş
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Tayyipgiller’den Ayhan Oğan, aslında tam da gerçekleştirdikleri 
ihaneti itiraf etti.

Ne demişti?
“Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, bakın beğenin beğenmeyin, 

bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır”
İşte, kahredici gerçek bu!
İşte, ihanetin ve suçun en büyüğü bu!
Biz de yıllardan beri hep aynı ihaneti feryat ederek teşhir etmeye 

çalışıyoruz. Göstermeye, anlatmaya çalışıyoruz...
Diyoruz ki;
Kaçak Saraylı ve avanesi, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatıyla el ele 

vererek Laik Cumhuriyet’imizi yıktılar. Sinsice, kerte kerte...
Ne Anayasa bıraktılar, ne kanun, ne yargı, ne polis, ne eğitim, ne 

din, ne adalet, ne hakkaniyet... Hepsini enkaz yığınına çevirdiler, silip 
süpürüp attılar sonra da...

Onun yerine Ortaçağcı bir çete devleti ve bir çete hukuku ikame 
ettiler.

Fakat bu yaptıkları onları hukuk içine sokmaz. Onlar, TCK’de 
yazılı 309’uncu maddede ifadesini bulan en ağır suç başta gelmek 
üzere hemen her türden suçu yüzlerce kez işlemiş bulunmaktalar. Bu 
sebeple de, nereye giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa çıksınlar, so-
nunda çelik bilezikle tanışacaklardır. Gerçek hukuk ve bağımsız yargı 
önünde, işledikleri “vatana ihanet” dahil binbir suçun hesabını ek-
siksiz vereceklerdir...

Ayhan Oğan’ın itiraf ettiği bu ihanet gerçeğini, hatırlarsak, Tayyip 
de, Milyar Ali de, Bekir Bozdağ da daha önce itiraf etmişti. 

Ne demişti, Kaçak Saraylı Reis:

“İster kabul edilsin ister edilmesin Türkiye’nin yönetim sistemi 
bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken, bu fiili durumun 
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Anayasal olarak kesinleştirilmesidir.”[64]

Başbakan Milyar Ali ne demişti?
“AK Parti olarak bizim baştan beri söylediğimiz şey, Türkiye 

fiili durumu hukuki durum haline dönüştürmek mecburiyetinde-
dir.”[65] 

Daha 1 ay öncesine kadar, uzun yıllar AKP’giller’in Adalet Bakan-
lığını yapmış Bekir Bozdağ da, Bakanlığı döneminde aynen şunları di-
yordu:

“O zaman çok açık Türkiye’de de bir fiili durum var. CHP 
Türkiye’de  başkanlık uygulaması yok deyince ortadaki gerçek or-
tadan kayboluyor mu?  Yüzleşelim bununla. Kim ne derse desin. 
Daha önce de söyledim, Türkiye’de çok net bir başkanlık uygula-
masını biz yaşıyoruz zaten. Bunun adını koymak doğru olandır.”[66]

Her üçü de ne demiş oluyor yukarıda, arkadaşlar?
Biz, eski parlamenter Laik Cumhuriyet Sistemini yıktık. Onun ye-

rine, fiili bir Başkanlık Sistemine dayanan din devleti kurduk. Şimdi 
yapılması gereken, bu fiili duruma hukuki bir kılıf uydurmaktır. Bu fiili 
durumu hukuk maskesi ardına gizlemektir...

Evet, arkadaşlar. Aynen de bunu yaptılar işte. 

Kitleler, AKP’giller’in halk düşmanı yüzünü
görmeye başladı

Yaptıkları binbir hukuksuzluğu, kanunsuzluğu hukukla zerre kadar 
olsun ilgisi olmayan bir “Başkanlık Anayasası Referandumu”yla, kendi 
deyişleriyle “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”yle hukuki bir yapı-
ya büründürmeye çalıştılar, 16 Nisan’da.

Fakat, kendilerinin de ve zerre miktarda olsun akıl ve namus taşıyan 
herkesin de netçe görüp kavradığı gibi kaybettiler bu referandumu. Fa-
kat bu kayıplarını, yine her zaman yapageldikleri gibi, kendilerinin bir 
yan örgütüne dönüşmüş Yüksek Seçim Kuruluna verdikleri bir emirle 
“Tam Kanunsuzluk” yaptırtarak tersine çevirmeye çalıştılar. 

İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu mührü taşımayan oy pusulası 
zarflarının da, kanunun aksi yöndeki açık ve kesin hükmüne rağmen, 
geçerli kabul edilmesini sağlayarak 2 buçuk milyon civarındaki sahte 

[64] http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-yonetim-sistemi-fiilen-degismistir-29815380.
[65] http://www.hurriyet.com.tr/feto-ile-mucadelede-bir-yanlislik-varsa-duzeltiriz-40246411.
[66] http://www.milliyet.com.tr/adalet-bozdag-turkiye-de-cok-net-siyaset-2327784/.
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oyu da meşruymuş gibi gösterebildiler. Böylece de, kıl payı kendilerini 
kazanmış gösterdiler. Oysa, yüzde 53 oranında “Hayır” cephesi kazan-
mıştı Referandumu. Hem de Referandum süreci içindeki, başta Kaçak 
Saraylı Reis gelmek üzere, AKP’giller’in yaptıkları tüm kanunsuzluk-
lara rağmen...

“Hayır” cephesi üzerinde estirdikleri teröre, kendilerininse hiçbir 
yasa tanımayarak, başta tarafsız olması gereken Tayyip, valiler, kayma-
kamlar, okul müdürleriyle birlikte Referandum propagandasına, devle-
tin hemen tüm yetkilileri ve imkanlarıyla katılmış olmalarına rağmen...

Kitleler, bir nebze de olsa artık bunların ihanetlerini, soygunlarını, 
vurgunlarını, vatan ve millet düşmanlıklarını görmeye başlamıştır. Hal-
kımızdaki bu uyanış süreci, boyutlanarak devam edecektir. 

Tarihin de çok açık göstermiş olduğu gibi, Şahlıklar, Padişahlıklar, 
Sultanlıklar, Diktatörlükler, Zalimlikler ve zulümler sürgit devam ede-
mez. Mutlaka miyadı dolar, yani kitleler “Artık yeter!” der ve Diktatör-
lükler yıkılır.

Bunların da sonu gelecek. Yüzde yüz gelecek. Ve yine aynı kesin-
likte bir gerçektir ki bunlar, işledikleri suçların hesabını vermekten kur-
tulamayacaklar!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
7 Ağustos 2017



Ayrım
Otuz Altı
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Kaçak Saraylı Reis ve avanesinin, Amerika ve İsrail’e çalıştığının 
açık, kesin, somut kanıtıdır!

Ne midir bu?
İşte şu:
ABD Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın şu yazışmalarıdır...

“İsrail’in, İran’ın güçlenmekte olan nükleer kapasitesiyle başa 
çıkmasına yardım etmenin en iyi yolu, Beşşar Esad’ı devirmeleri 
için Suriye Halkına yardım etmektir. 

“Suriye’ye geri dönelim. İran’ın İsrail’in güvenliğini tehdit et-
mesini mümkün kılan şey İran ve Suriye’deki Beşşar Esad arasın-
daki stratejik ilişkidir. Bu, doğrudan bir saldırı yoluyla olmaya-
bilir. Böyle bir şey İran ve İsrail arasında son 30 yıllık düşmanlık 
döneminde hiç gerçekleşmemiştir. Ancak Lübnan’daki Hizbullah 
gibi İran tarafından Suriye aracılığıyla güçlendirilen, silahlandı-
rılan ve eğitilen güçler tarafından gerçekleştirilebilir. Esad rejimi-
nin sona ermesi bu tehlikeli ittifakı da bitirecektir. İsrail yönetimi 
Esad’ın devrilmesinin neden kendi çıkarlarına olduğunu şimdi 
daha iyi anlıyor. 

“Esad’ı devirmek sadece İsrail’in güvenliği için çok iyi olmaya-
caktır, aynı zamanda İsrail’in nükleer tekelini kaybetme konusunda 
gösterdiği anlaşılabilir korkuyu da hafifletecektir. Ayrıca, İsrail ve 
Birleşik Devletler, bir askeri harekâtı garantiye alacak boyutta teh-
likeli olan İran programı üzerinde ortak bir görüş geliştirebilirler. 
Şimdi, İsrailli liderleri -gerekirse Washington’un itirazlarının da öte-
sinde- sürpriz bir saldırı yapma niyetine iten şey, İran’ın Suriye’yle 
stratejik müttefikliği ve İran’ın nükleer zenginleştirme programıdır. 
Esad’ın gidişiyle ve İran’ın bölgedeki güçleriyle İsrail’i tehdit ede-
memesiyle birlikte; Birleşik Devletler ve İsrail, İran’ın programının 
kabul edilebilir eşiği geçmesinin bir kırmızı çizgi olduğu noktasında 
uzlaşabilirler. Kısacası, Beyaz Saray, Suriye’de doğru şeyi yaparak 
İsrail’in İran konusunda duyduğu kaygıyı hafifletebilir.

“Suriye’deki isyan şu anda 1 yıldan fazla süredir devam edi-
yor. Ne muhalefet geri çekiliyor, ne de rejim dışarıdan gelecek bir 
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diplomatik çözümü kabul edecek. Suriyeli Diktatör Esad’ın fikrini, 
sadece kendi hayatının ve ailesinin tehlikeye gireceği bir güç kulla-
nımı ya da tehdidi değiştirecektir.”[67]

Ne diyor, emperyalist haydut ABD’nin katliamcı ve psikopat yöne-
ticilerinden Hillary Clinton?

İsrail’in güvenliğini ve onun bölgede tek nükleer güce sahip ülke 
olarak varlığını korumanın en iyi yolu, Suriye’de güç kullanarak Beşşar 
Esad Yönetimini devirmektir.

Dikkat edelim; bunu sıradan biri söylemiyor. Emperyalist Çakalın 
Dışişleri Bakanı söylüyor. 

Bir Amerikan uşağının hikayesi:
Kardeş Esad oldu “Zalim Esed”

Şimdi gelelim Türkiye’ye:
Kaçak Saray’da mukim Diktatör, başlangıçta Suriye’yle ve Beşşar 

Esad Yönetimiyle çok sıcak ilişkiler içinde bir dostluk yürütüyordu. 
Kendi deyişiyle; “Beşşar Esad’la kardeşten daha yakın”dı. Görelim 
isterseniz bunu da:

***
Video:[68]

Videonun Tapesi:
“Suriye ile Türkiye, daha yedi buçuk yıl öncesine kadar birbirine 

husumetle bakıyordu. 
“Sürekli gerginlikler yaşanıyor, iki ülke zaman zaman savaşın eşi-

ğine geliyordu. 
“Biz geldik, Esad kardeşimle oturduk, iki ülke arasındaki meseleleri 

konuştuk, istişare ettik, müzakere ettik ve Türkiye ile Suriye’yi bölge-
nin iki kardeş, iki dost ülkesi haline getirdik mi? 

“Her alanda işbirliğine gittik mi?
“Ekonomide, ticarette, dış politikada, kültürde, sanatta, ulaştırmada, 

bayındırlıkta işbirliği anlaşmaları imzaladık mı?
“Suriye ile Türkiye arasındaki mayınları temizlemek için adımları-

mızı attık mı?
“Suriye ile aramızdaki vizeleri kaldırdık mı?
“Şimdi benim Gaziantepli kardeşim, cebine pasaportunu koyuyor, 

istediği gibi Halep’e gidiyor, Şam’a gidiyor. 

[67] http://www.globalresearch.ca/hillary-clinton-destroy-syria-for-israel-the-best-way-
to-help-israel/5515741.
[68] https://www.youtube.com/watch?v=wHndmzEzyL8
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“Halep’teki, Şam’daki, Lazkiye’deki, Hama, Humus’taki kardeşim 
cebine pasaportunu koyuyor, Gaziantep’e geliyor.

“Soruyorum: Kim kazandı? 
“Gaziantep kazandı, değil mi? 
“Gaziantepli esnaf kardeşim kazandı, değil mi? 
“Tüccar kazandı, değil mi? 
“Sanayici kazandı, değil mi? 
“Vatandaşım kazandı, değil mi?
“Bütün o korkuların, bütün o tehditlerin ne kadar boş olduğu orta-

ya çıktı. Düşman üretme politikasından yarar değil, zarar gördüğümüz 
ortaya çıktı.”

***

ABD Çakalı, Libya’dan sonra sıranın Suriye’ye geldiğini söyledi ve 
harekete geçti. Suriye’deki, başta Ortaçağcı satılmış örgütler gelmek 
üzere, tüm hainleri, BAAS Yönetimine karşı isyan ettirdi. Hepsi hare-
kete geçip savaşmaya başladılar. 

Tabiî Haydut Devlet, aynı anda bölgedeki diğer Müslüman ülkelerin 
devşirme, hain yöneticilerine de buyruğunu verdi: Suriye’deki resmi 
yönetime karşı savaşan isyancı güçlere bütün imkânlarınızla yardım 
edeceksiniz...

Kimdi bunların en önde gelenleri?
Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Ürdün...
Bu ülkelerin başındaki ABD işbirlikçisi iktidarlar, anında sınırlarını 

bu isyancılara açtılar. Dünyanın her tarafından getirilen Ortaçağcı mec-
zuplar, Türkiye üzerinden Suriye’ye silahlandırılarak sokuldu. Silah ve 
para, ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Katar’dan sağlandı. Bunların 
gerisinde olmak üzere, Türkiye de bu tür yardımlarda bulundu, Orta-
çağcı cihatçı hareketlere. Sınır diye bir şey bırakmadı. Bölge illerinin 
her tarafı bu Ortaçağcıların kamp alanına, eğitim alanına dönüştürüldü. 
Bölge hastaneleri bunların hizmetine sunuldu. Velhasıl; el üstünde tu-
tuldu, bu insanlıktan çıkmış Ortaçağcı meczuplar.

Suriye’de yönetime karşı savaşan Ortaçağcıların yüzde 80’ini oluş-
turdu, bu devşirme, ABD uşağı Ortaçağcılar. İsrail bile destekledi bun-
ları. Koruyup kolladı. Çünkü bu hainler, İsrail’in en güçlü sınırdaş düş-
manına karşı savaşıyordu. 

ABD’li efendilerinden gelen buyruk üzerine, Tayyip hiç duraksa-
madan, karakterine uygun biçimde, anında 180 derecelik dönüş yaptı. 
“Kardeşim Esad”, bir anda “Zalim Esed”e dönüştü. İsterseniz bir de 
bunun belgesini görelim:

***
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Video:[69]

Videonun Tapesi:
“Niçin girdik?
“Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok. Mesele, toprağın 

gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar, bunu sağlamak için.
“Yani orada, bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim 

Esed’in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey 
için değil.”

***

Hain korkak olur
Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte yüzde yüz oranında kesinlik taşıyan bir gerçek: Kaçak Saraylı 

Tayyip ve onun AKP’giller’i, bir ABD piyonundan başka hiçbir şey 
değildir. Bunları oynatan ipler bütünüyle CIA’nın, Pentagon’un, Was-
hington’un elindedir. Bunlar, Türkiye Halkının ve Ortadoğu Müslüman 
Halkının en önde gelen düşmanları arasındadır. Yani ABD işbirlikçisi-
dirler ve haindirler. 

Ve her hain gibi de korkaktırlar. 
Bunların bu yüreksizliğini de, isterseniz, Ergun Poyraz’ın “Diplo-

masız” adlı kitabından şu satırları alıntılayarak göstermiş olalım:

***
Tayyip, İstanbul’daki Parlamentolar arası Kudüs Platformu 

Sempozyumu’nda konuştu. Tayyip, “Devlet terörü estiren zalim 
Esed’in hükümdarlığına son vermek için oraya girdik, başka bir 
şey için değil.” dedi.

Tayyip’in “Esed’i devirmeye girdik” sözleri Moskova ile yeni 
kriz doğurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Zalim Esed’in hüküm-
darlığına son vermek için oraya girdik, başka bir şey için değil” söz-
lerine Rusya’dan yanıt geldi. Öte yandan Suriye Dışişlerinde yapılan 
açıklamada Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ‘hükmüne son vermek’ oldu-
ğu biçimindeki açıklamasının ‘Suriye topraklarındaki Türk saldırganlı-
ğının kanıtı’ olduğu kaydedildi.

Erdoğan’ın sözlerine Rusya’dan yanıt geldi.
Kremlin: Açıklama bekliyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye Dev-

let Başkanı Beşar Esad’ın ‘hükmüne son vermeyi açıklamasının Mos-

[69] https://www.youtube.com/watch?v=Ad1Ymi-6TNY
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kova’nın görüşleri ile birbirine uymadığını belirtip Ankara’nın bu ko-
nuyla ilgili bir açıklama vereceğini umduklarını söyledi.

Tayyip, Rusya’nın bu sert çıkışının ardından her zamanki “U” dö-
nüşlerinden birini yapıyor, ertesi gün Muhtarlar Toplantısında ise bu 
sözlerinin aksini söylüyor ve şöyle diyordu:

 “Türkiye bölgedeki operasyonlarıyla Suriye ve Irak’ın toprak bü-
tünlüğünü ihlal etmek değil, tam tersine sınırlarını terör örgütlerinden 
temizlemek amacı güdüyor. Fırat Kalkanı operasyonunun amacı her-
hangi bir ülke ve kişi değil, sadece terör örgütleridir…”[70] 

***
İşte, Tayyip ve avanesi budur, arkadaşlar. 
İnsan nasıl üzülmez, nasıl kahrolmaz, değil mi?
Türkiye, ne acıdır ki, 15 yıldan beri bunların elinde. Laik Cumhu-

riyet’i bunlar yıktı. Türkiye’yi Ortaçağ’ın karanlıklarına bunlar sürük-
leyip götürüyor. Ve de, ABD Haydut Çakalı bunlar aracılığıyla BOP’u, 
yani Yeni Sevr’i uygulayacak Türkiye’de. 

Tabiî bunlar diyoruz da, bu aslında lafın gelişi. Yoksa bunlarda bu 
işleri yapabilecek ne çap var, ne yürek... Bunlar sadece basit birer pi-
yon. Yukarıda da dediğimiz gibi, Türkiye’ye ve İslam Dünyasına bütün 
bu kötülükleri, zulümleri yapan, 10 milyona yakın masum Müslümanın 
canına kıyan hep ABD ve AB Emperyalist Haydutlarıdır. Bu katliamcı, 
kana susamış, psikopat alçaklardır. His yoksunu şerefsizlerdir...

Gün gelecek, insanlık bu emperyalist haydut alçaklardan ve onların 
hain işbirlikçilerinden de hesap soracaktır. İsterseniz sözümüzü yiğit 
rahmetli ozanımız Âşık İhsani’nin şu dizeleriyle bitirelim:

ENİNDE SONUNDA
Sen ey Amerika, benim tepeme
Sanma ki hep böyle dikileceksin
Bugün değil ise, yarın mutlaka
Defolup yerine çekileceksin

Benim adım proleter dört bucak
Bir gün ayak seslerimi duyacak
Ve benim önümde duramayacak
Boynunun üstüne yıkılacaksın

[70] Ergün Poyraz, Diplomasız, s. 120-121.
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Sen de farkındasın elbet varımın
Hesabını soracağım kârımın
Kırk dört numaralı ayaklarımın
Nasırı dibine gömüleceksin

Mavi gökte bayrağım var, kızıl kan
Kitaba, silaha sarıldığım an
Avrupa’dan, Afrika’dan, Asya’dan
Bil ki tâ kökünden söküleceksin

Sana kesin söylüyorum bana bak
Öyle bir gün gelecek ki alnı ak
İnsanlar içine çıkamayacak
Yüzüne lanetle bakılacaksın.

Yalanların, zulmün, gücün bitecek
Uşakların koyup seni gidecek
Ardından sen seni mahkûm edecek
Halkalı ipime takılacaksın.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Ağustos 2017



Ayrım
Otuz Yedi
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Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, Türkiye’yi adım adım “Fetret Dö-
nemi”ne götürüyor. Böyle bir dönem, Yeni Sevr’in ya da “BOP”un 
pratiğe geçirilmesi için elzemdi. Kaçak Saraylı da onu yapıyor aynen.

Dikkat edersek, ülkeyi, “Laikler ve Müslümanlar”, “Kürtler ve 
Türkler” temelinde her geçen gün biraz daha ayrıştırıyor, kutuplaştı-
rıyor, tarafları birbirine karşı kışkırtıp düşmanlaştırıyor. Hiç aklımız-
dan çıkarmayalım ki, Kaçak Saraylı ve onun AKP’giller’i kararlıca 
ve sistemlice bir iç savaşa hazırlıyor ülkeyi. Umuyor ki bu iç savaş 
sonunda düşmanlarını ezip imha edecek ve tüm Türkiye Halkı sade-
ce onun “hülooğğ”cularından oluşmuş olacak. Böylece de o, hayatta 
kaldığı müddetçe Kaçak Saray’ın Sultanı olacak, AKP’giller de ülke-
nin tek hâkimi...

Yani adam, bir Ortaçağ Din Derebeyliğinin hayali, özlemi içinde 
yaşıyor. Onun uğraşını veriyor.

Oysa, bu uğraş hem Türkiye’yi parçalayacak, hem de Kaçak Sa-
raylı ve AKP’giller’in hazin sonuyla noktalanacak...

Davutoğlucuların gazetesi denen “Karar Gazetesi”nde, Davidson 
nam Hafızın başdanışmanı Etyen Mahçupyan’ın bir yazısı yayımlan-
dı, birkaç gün önce. Burjuva dünya görüşüne sahip bir Ermeni milliyet-
çisi olan Etyen Mahçupyan, önümüzdeki yaşanacaklara ilişkin aynen şu 
tespitte bulunuyordu:

“Nitekim henüz 2017 yılının ortasındayken Erdoğan önce mil-
letvekilleri ve bakanlarla bir araya geldi, ardından Merkez Karar 
Yürütme Kurulu’nu topladı. Medya’dan öğrendiğimize göre bu 
toplantılarda “AK Parti’nin yeni dönemi için yol haritası çizildi.” 
Belki birçok kişi bunun önümüzdeki iki yılda yapılacak hükümet 
atılımlarının tartışıldığı ortamlar olduğunu sanmıştır… Ama as-
lında tek konu 28 ay sonra yapılacak olan seçimlerin nasıl kaza-
nılacağıydı. Bu bağlamda teşkilatların değişmesi, ‘koltuk sevdası 
olanlarla değil dava adamı olanlarla çalışılacağı’ vurgulandı. Erdo-
ğan’a göre bir ayak bağına dönüşmüş olan ‘rehavet’ ortadan kal-
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dırılacak, AK Parti tam kadro sahada olacak, vatandaşın gönlünü 
kazanacak ve yüzde 50+1 böylece alınacaktı… Bu çabanın sadece 
bu yaz ayları için geçerli olmasını bekleyemeyiz. Muhtemelen gide-
rek yükselecek bir gayretten söz ediyoruz… Tam 28 ay boyunca…

“***
“Bunun muhalefeti de tetikleyeceğini düşünürsek, Türkiye’nin 

kayıp yıllarının art arda geleceği bir fetret dönemine girebileceğini 
öngörmek zor değil.”[71]

Bizce de doğru bir öngörüde bulunmuş, Mahçupyan. Tayyipgiller 
Diktatörlüğü, ülkeyi her geçen gün biraz daha bölüyor, parçalıyor, ay-
rıştırıyor ve halkı birbirine karşı kamplaştırıp düşmanlaştırıyor. Bunun 
sonucunda da bir iç savaş, ufukta kaçınılmaz gibi görünüyor. Yukarıda 
da belirttiğimiz gibi, zaten Tayyipgiller durup dinlenmeden taraftarla-
rını silahlandırıyor, askeri eğitimden geçiriyor, savaş düzeninde örgüt-
lendiriyor; velhasıl kendi paramiliter ordusunu oluşturuyor. 

İşte bu ortam, tam da ABD ve AB Emperyalistlerinin maşası Erme-
nistan’ın ve Yunanistan’ın dört gözle gelmesini bekledikleri ortamdır. 

Ermenistan Finans-Kapitalistleri
ağızlarından salyalar akıtarak

Türkiye’nin “Fetret Dönemi”ne girmesini bekliyorlar
Önceki yazılarımızda da aktarmıştık, sanırım iki kez. 
Ne diyordu, Ermeni Diyasporasının Amerika’daki sözcüsü?

“ABD’de Ermeni diasporasının lideri sayılan Harut Sassouni-
an, Armenian Weekly gazetesi için Ermenilerin “Batı Ermenistan” 
dediği bugünkü Doğu Anadolu toprakları üzerindeki taleplerini 
yazdı. Harut Sassounian’ın makalesinde sıkça sorulan sorular ve 
bunlara verilen yanıtlar şöyle:

“1- Soykırım suçları iddialarının 100 yıl sonra zaman aşımına 
uğradığı doğru mu?

“Hayır. 26 Kasım 1968’de, BM Genel Meclisi soykırım dahil in-
sanlığa karşı işlenen tüm suçların herhangi bir kısıtlamaya maruz 
kalmayacağına dair kararını kabul etti. Bu anlaşmanın 1’inci mad-
desi, “Tarih ve zaman aşımı dahil hiçbir sınırlama bu suçlara uy-
gulanamaz” diyor. Bu nedenle 1915’in üzerinden ne kadar zaman 
geçtiğinin önemi yok. Soykırımı da içeren savaş ve insanlığa karşı 
suçlar her zaman yargılanabilir.

“2- Ermenilerin Batı Ermenistan’ı (Doğu Anadolu) geri alması 
gerçekçi bir ihtimal mi?

[71] http://www.karar.com/yazarlar/etyen-mahcupyan/ak-partinin-yol-haritasi-4611.
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“Hiç kimse Türk liderlerin Ermenilere topraklarının tek bir 
parçasını bile gönüllü şekilde verecekleri ilüzyonuna kapılmamalı. 
Toprak genellikle güçle alınır. Ermenistan askeri anlamda Türki-
ye’den zayıf olduğu için Türkiye’de yaşanacak öngörülemeyen ge-
lişmeleri beklemek zorunda. Mesela iç savaş, bölgesel çatışmalar, 
Kürt isyanı, doğal felaketler gibi güç boşluğu yaratacak ve dünya-
nın bu bölümünde sınırların değişmesine neden olacak gelişmeler... 
Hukuki haklarını talep edebilecekleri an gelene kadar Ermeniler 
bu isteklerini kuşaktan kuşağa aktarmalılar.

“3- Eğer bu topraklar geri alınırsa Ermeniler burada azınlıkta 
kalmayacak mı?

“Evet eğer bugün Batı Ermenistan (Doğu Anadolu)  Ermeni-
lere verilirse bu doğru olur. Fakat daha önce de dediğim gibi bu 
gerçekleşmeden önce büyük olayların yaşanması lazım ve bunların 
bölgedeki demografik sonuçları Kürtler, Türkler ve Ermenilerin 
kalan alanlardaki durumlarını değiştirebilir. Kimse demografik 
statükonun aynı kalacağını varsayamaz.

“4- Eğer Batı Ermenistan geri alınırsa diaspora konforlu yaşa-
mını bırakıp gelir mi?

“Burada mevzu Ermenilerin kendi tarihi evlerine yerleşme 
haklarıdır. Bu topraklar döndüğünde, nerede yaşayacaklarına Er-
meniler karar verecek. Bu Türkiye’nin meselesi olmamalı. Tüm 
Yahudiler İsrail’de mi yaşıyor? Yakın Ortadoğu ülkelerinde yaşa-
yanlar Batı Ermenistan’ı tercih edeceklerdir.”[72]

Amerika’daki Diaspora Lideri Sassounian çok açık konuşuyor, gör-
düğümüz gibi. O da, Türkiye’nin içine düşürüleceği bir “Fetret Döne-
mi”nin geleceği günleri bekliyor, sabırlıca, soğukkanlıca...

İşte o zaman işler değişecek, diyor. Bizim ordumuz Türkiye’nin tüm 
savunma güçlerini yenebilecek o zaman,  diyor. Ve Doğu Anadolu’daki 
demografik yapı da aynı kalmayacak, değişecek, diyor. Yani burada ya-
şayan Kürtler ya kaçıp canlarını kurtaracaklar, ya da Karabağ’da, Hoca-
lı’da olduğu gibi kendilerini bizim süngülerimizin önünde bulacaklar, 
diyor. Ondan sonra da boşalan bu topraklara, o buraları “Tarihi Ermeni 
Vatanı” olarak adlandırıyor, Ortadoğu’daki Ermeniler gelip yerleşecek-
ler, diyor. Onların ata topraklarında yaşamayı tercih edeceklerine ina-
nıyorum, diyor. 

Emperyalist haydutlarla el ele, kol kola ve kafa kafaya yaşayan Bur-
juva Ermenistan’ın öngörüsü ve beklentisi budur. 

[72] http://www.milliyet.com.tr/ermenistan-in-toprak-talebi/dunya/dunyadetay/09.08.2012/1578381/
default.htm.
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Yunanistan da “Fetret Dönemi” için pusuda
Şimdi de gelelim, Yunanistan’ınkine.
Pediatrik Kardiyalog Prof. Dr. Ergün Çil’in Emin Çölaşan’a gönder-

diği şu mektubunu bir okuyun. Daha önce de yayımlamıştık bu mektu-
bu. Fakat tekrar sayısı, öğrenmeyi olumlu yönde etkiler. Bu sebeple bir 
kez daha okunmasında bizce büyük fayda var.

“Sevgili Emin Çölaşan Bey,
“Ben vaktinizi almadan doğrudan konuya gireceğim. Bu ay Sa-

mos adasına gittim. 4-5 gün kaldım. Orada Yunanlı arkadaşlarım 
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. 

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]

[73] http://www.sozcu.com.tr/2012/gundem/emin-colasana-mektuplar-4-103665/.
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Kostas, yine de bütün açıksözlülüğüne rağmen nezaketi bütü-
nüyle elden bırakmamış. Türkiye’de önümüzdeki dönemde 6-7 
devletin kurulacağından söz etmiş ama bunlardan kaçının Yuna-
nistan’a ait olacağını söylememiş. 

Hatırlanacağı gibi, Yunanistan’ın da “Magalo-İdea” yani 
“Büyük İdeal” dediği bir hayali var. İstanbul, Marmara ve Batı 
Anadolu’yu ve Kıbrıs’ın tamamını da içine alacak Büyük Yuna-
nistan’ı kurmak...

İşte onlar da bu ideallerinin gerçekleşmesi için Türkiye’nin 
bir Fetret Dönemine girmesini bekliyorlar. 

ABD devşirmesi Kaçak Saraylı Reis ve onun ABD yapımı 
AKP’giller’i de Türkiye’yi her geçen gün işte böyle bir cehen-
nemcil felaketin içine sürüklemektedir, adım adım...

Ne kara günlerden geçiyoruz, değil mi arkadaşlar...
Düşmanlar sadece dışımızda değil. İçeriden de sarmış ülkeyi. 

Hatta Meclisi doldurmuşlar, iktidar koltuğuna geçip oturmuşlar. 
Neylersiniz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
9 Ağustos 2017



Ayrım
Otuz Sekiz
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Öyle görünüyor ki CIA’nın senaryolaştırıp sahneye koyduğu 15 
Temmuz Tragedyasında Tayyipgiller, tüm takım taklavatlarıyla yani 
Hakan Fidan’dan tutun da Hulusi Akar’ına kadar bu karanlık, kanlı 
oyunun aktörleri olarak yer almışlar.

Tayyip’in 15 Temmuz gecesi “Eniştemden duydum” yalanı, bebe-
lerin bile kanmayacağı cinstendi. 

Bugüne dek, “Mecliste Kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyo-
nu”na Hakan Fidan ve Hulusi Akar’ın çağrılıp ifadelerine başvu-
rulmaması da apaçık bir şekilde onları koruma ve kollama amacına 
yönelikti. Çünkü bunlar, ikili oynayarak Feto’nun askerlerinin ve ce-
maatinin tuzağa düşürülmesinde çok önemli görev yapmışlardı. 

Hulusi Akar Komisyona gitmez. Sadece demagojik kandırmaca-
dan ibaret bir yazı gönderir Komisyona. Orada da, aslında hiçbir ko-
nuya açıklık getirmez. Çünkü rolünü gizlemesi gerekmektedir.

Şu nokta artık herkesçe kabul edilmektedir:
15 Temmuz günü saat 16:00’da Hakan Fidan da, Hulusi Akar 

da Feto’nun askerlerinin bir harekat hazırlığı içinde olduğunu çok 
net bir biçimde öğrenmiş bulunmaktadırlar. Bizce çok önceden bili-
yorlardı. Fakat şu an, hemen herkesin üstünde birleştiği nokta, saat 
16:00’dan itibaren Genelkurmayın da, MİT’in de, Feto’nun askeri 
harekâtından tam olarak bilgili olduğudur.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, çok açıkça ortaya koydu 
tutumunu, mahkemeye vermiş olduğu ifadesinde:

“TSK’da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alın-
maz ‘personel kışlayı terk etmesin’ emri verilir. Birlik komutanları 
kışlalarında mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel 
ve basit kural 15 Temmuz 2016’da ilk haber alındığı zaman uygu-
lanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı.”[74]

[74] http://www.hurriyet.com.tr/zekai-aksakalli-omer-halisdemirle-8-kez-gorustum-ter-
ziyi-oldurmesini-istedim-40401291.
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Hulusi Akar, TSK kuralına uymayarak
Feto’nun askerlerine yol veriyor

15 Temmuz günü, TSK’de genel bir kural olan bu uygulamayı yok 
sayıp görevini yapmayan kimdir?

Başta Hulusi Akar olmak üzere komuta kesimi...
Eğer bu genel kural uygulansaydı tüm personel kışlayı terk etmeyip 

görev başında mesaisine devam edeceği için Feto’nun askerleri herhan-
gi bir harekata kesinlikle girişemeyeceklerdi.

Bu nokta, çok açık mıdır, arkadaşlar?
Evet.
Demek ki bu kural uygulanmayarak Feto’nun askerlerinin akşam 

saatlerinde harekete geçirilmesi istenmiş. 
Çünkü, kapan kurulmuş, Feto’nun askerlerine. Onların gelip bu ka-

pana girmeleri beklenmiş. Onlar da gelip girmişler. 
Feto’nun ana karargâhı olarak adlandırılan Akıncı Üssü sanıklarının 

duruşmalarında şu nokta da çok net bir biçimde ortaya çıkmıştır:
O gece, Hulusi Akar’a hiç kimse herhangi bir biçimde şiddet uy-

gulamamış ve bir kabalıkta, saygısızlıkta bulunmamıştır. Herkes ona 
eskiden olduğu gibi, bir komutana nasıl davranılıyorsa aynen öyle, say-
gı çerçevesi içinde davranmıştır. Ve de herkes, onun verdiği emirlere 
uymuştur. 

Bu da neyi göstermektedir?
Hulusi Akar’ın o gece tavşana kaç, tazıya tut deyiminin kapsamı 

içinde davrandığını ve ikili oynadığını...
Tabiî Tayyipgiller’le açık bir ittifak içinde olduğunu...
Çünkü CIA, harekâtı başarısızlığa kurgulamıştır. Feto’nun adamları 

harekete geçecek, oyuna getirilip tuzağa düşürülecek, hezimete uğratı-
lacak ve Tayyipgiller kanlı bir hesaplaşma sonucunda kesin zafer elde 
etmiş olacaklardır. CIA’nın senaryosu kusursuz biçimde uygulanır...

Harekâtı önleyen, aslında tüm Türkiye’de o gece verilen selalar ve 
Tayyip’in çağrısı üzerine, başta Boğaz Köprüsü olmak üzere sokaklara 
dökülen, sayıları toplam 5 bin civarında olan kandırılmış insanlar de-
ğildir. Harekâtı önleyen, başta Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit 
Dündar olmak üzere NATO’cu, dolayısıyla da CIA ve Pentagon’la içli 
dışlı generallerdir.
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CIA’nın kanlı senaryosu
Türk Ordusu’nu bitirmek içindir

Çünkü 600 bin kişilik ordunun sadece yüzde 2’si katılmıştır Fe-
to’nın harekâtına. Harp araç ve gereçlerininse sadece yüzde bir buçuğu 
kullanılmıştır, Feto’cular  tarafından.

Peki, ordunun geride kalan ezici çoğunluğu nerede saf tutmuştur?
Karşı tarafta. Yani Tayyipgiller tarafında.
Böyle bir askeri harekâtın başarılı olmasına imkân var mı?
Kandırılmış, sivil insanların Feto’nun silahlı askerleri üzerine sürü-

lüp kırdırılması da, CIA ve Pentagon’ca hazırlanan kanlı tragedyanın 
senaryosu gereğidir. 

Peki, bunda amaç nedir?
Askerle halkı birbirine boğazlatarak askerin tümüyle Şeytanlaştırıl-

ması, lanetlenmesi...
Nitekim, Türk Ordusu, tarihinde hiç olmadığı kadar aşağılanmıştır, 

küçültülmüştür, onuru ve saygınlığı ayaklar altına alınmıştır, bu harekât 
ve sonrasında.

Tüm kışlalarının önü çöp kamyonlarıyla ve hafriyat kamyonlarıyla, 
iş makinalarıyla kapatılarak askerlerin giriş çıkışı bile imkânsız hale ge-
tirilmiştir. Yiyecek, elektrik, su verilmemiştir kışlalara. Bu şekilde ön-
leri kapatılan kışlalar önünde, Tayyip’in çağrısı üzerine tüm tarikat ve 
cemaatlerin Ortaçağcı güruhu günlerce kamp kurmuş, piknik yapmıştır. 

Sonrasında, bildiğimiz gibi, Tayyip ve avanesi askeri okullarını ka-
patmıştır ordunun. Harp Okullarını kapatmıştır. Askeri hastanelerini 
kapatmıştır. 

Kuvvet Komutanlıklarını Genelkurmaydan kopararak Genelkurma-
yı yok ordunun komutanlığı durumuna indirgemiştir. Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Komutanlıklarını, Tayyip’in emri altında bulunan İçişleri Ba-
kanlığına bağlamıştır. 

Harp Okullarının yerine kurduğu Milli Savunma Üniversitesi adlı 
ucube okulun başına da, Ortaçağcı dünya görüşüne sahip, Tarihçi Erhan 
Afyoncu’yu getirdi Tayyip. 

Velhasıl, Türk Ordusu 15 Temmuz sonrası tam anlamıyla kurt dala-
mış keçi sürüsüne döndürülmüş durumdadır.

İşte CIA, Pentagon ve Washington, 15 Temmuz hainane girişimi-
ni bu alçakça amaçlarına varmak için senaryolaştırmış ve uygulamaya 
koymuştur.

Böylece de, yine o emperyalist hain tarafından hazırlanan BOP’un, 
yani Yeni Sevr’in önündeki en güçlü engel de ortadan kaldırılmıştır.
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Halkımızın tutunacağı tek dal HKP’dir
Artık Türkiye’nin Tayyipgiller tarafından hazırlanan bir iç savaş, 

onu takip eden bir Fetret Dönemi ve onu da takip eden BOP çerçeve-
sinde üç parçaya bölünmesi, öyle görünüyor ki neredeyse kaçınılmaz 
hale gelmiştir.

Gidiş de ne acıdır ki bu yöndedir, bu doğrultudadır.
Halkımızın en az yüzde 50’si bu hainane gidişe muhakkak ki karşı-

dır. Ve bu gidişten çok rahatsızdır. Ama ne yazık ki Türkiye’nin yarısını 
oluşturan bu içtenlikli, vatansever insanlarımız da neredeyse kendi öz 
vatanlarında umutsuz ve çaresiz bir yılkı durumundadır.

Şu noktayı da altını çizerek belirtmiş olalım:
Türkiye’yi BOP’a taşıyan sadece Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gil-

ler’i değildir. Ana Muhalefet rolünü oynayan Sorosçu Kemal’in CHP’si 
de, Saray’ın karanlık Arka Bahçeli’sinin MHP’si de, HDP’si de çok he-
veskâr bir biçimde BOP’çudur, Amerikan işbirlikçisidir. Yani AKP’gil-
ler’in iktidardan düşürülmesi de Türkiye’nin BOP felaketine sürüklen-
mesini engellemeyecek ve durdurmayacaktır. Süreç, aynı hızıyla akma-
ya devam edecektir.

Çünkü hep dediğimiz gibi; Meclisteki Amerikancı Dört Burjuva 
Partisi de aynı ihanet yolunun yolcusudur, BOP yolunun yolcusudur.

Hep söylediğimiz gibi; Halkımızın bizden başka tutunabileceği hiç-
bir dal yoktur. Güvenebileceği hiçbir dağ yoktur... 

Halkımızın, ülkemizin ve vatanımızın biricik dostu, Gerçek Dev-
rimci ve bilinçli dostu sadece biziz. Ve büyük felaketler yaşandıktan 
sonra, büyük bedeller ödendikten sonra kurtuluşa bizim gösterdiğimiz 
yoldan gidilerek ulaşılacaktır. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Ağustos 2017



Ayrım
Otuz Dokuz
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Yeni CHP’ye bel bağlamış içtenlikli kardeşlerimize ilkokul seviye-
sinde birkaç soru:

1- TR 705 nedir?
2- Bunun Yeni CHP’yle bir ilgisi var mıdır?
3- Eğer var ise, bu ilgiyi kim temin etmiştir?
4- Ve de hangi amaçla bu ilişkiyi sağlamıştır?
Kime, ne gibi bir mesaj vermek istemiştir?

Yakından tanıdığımız CHP’li kardeşler olduğu için, biliyoruz ki bu 
kardeşlerimizin de okumakla, araştırmakla arası pek hoş değil. O ba-
kımdan, hadi bizim de bir nevi bir faydamız dokunsun bu kardeşle-
rimize, diyelim; yardımcı olalım onların basit de olsa bu problemleri 
çözmelerine.

Birincisinden başlamalıyız tabiî...
Aslında bu sorunun cevabı, Odatv’de birkaç yıl önce yayımlanan bir 

yazıda yeterli açıklıkta ortaya konmuştu. Biz de oradan aktarıverelim 
ki kimse “Yahu böyle bir şey olmaz. Bunlar sizin isnadınız.” gibi bir 
kuşkuya düşmesin.

Evet, işte sözünü ettiğimiz yazı:

***
CHP Grup Disiplin Kurulu, bugün saat 11.00’de Uşak Milletvekili Di-

lek Akagün Yılmaz için toplandı. Kapalı grup toplantısında Genel Başkan 
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’na “CIA ajanı” dediği gerekçesiyle disipline 
sevkedilen Yılmaz, Grup Disiplin Kurulu’nda sözlü savunmasını yaptı.

Yılmaz savunma sonrası ANKA’ya yaptığı açıklamada “Belgeler 
ortaya çıktıysa bunları benim sorgulamak hakkım ve görevim. Yani 
bunun açıklamasını yapamıyorsa bu kişi, Sezgin Tanrıkulu, o zaman 
onu insanların sorgulaması lazım. Asıl sorgulanması gereken şahıs o 
şahıstır” dedi.

Peki Dilek Akagün Yılmaz’la Sezgin Tanrıkulu arasındaki “CIA 
ajanı” kavgasını hangi belgeler ateşledi.
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Odatv CHP’de fırtına koparan o belgelere ulaştı.
Söz konusu iddia tüm dünyada fırtına koparan Wikileaks belgele-

rinden.
Daha önce hakkında “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor belgeleri 

yayınlanan ve “TR 705” kodu taşıdığı için eleştirilere konu olan Tanrı-
kulu’yla ilgili Wikileaks’te bugüne kadar gündeme gelmeyen ABD’ye 
ait resmi belgeler de var.

ABD’li diplomatlar ile Tanrıkulu’nun görüşmelerinin not edildiği 
ABD Dışişleri Bakanlığı evraklarında dikkat çekici ifadeler, Tanrıkulu 
hakkında “CIA ajanı” iddialarına kaynak oldu.

CHP kulislerinde dolaşan Tanrıkulu’nun adının geçtiği onlarca bel-
ge içinden göze çarpanlar şöyle:

BELGE 1: AİHM DAVA GÖTÜREN İLK AVUKAT
Tarih: 5 Haziran 2006
Kaynak: ABD Adana Konsolosluğu
Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı. 1958 Diyarbakır do-

ğumlu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdiği 1984 tari-
hinden bu yana avukatlık yapıyor. Tanrıkulu 1992’de Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi’nden kamu hukuku master diploması aldı. Kendisi şu an, 
1988’de kurulan İnsan Hakları Derneği temsilcisidir ve Diyarbakır Baro-
su’na 2. kez başkan seçilmiştir. 1996 yılında, Diyarbakır Cezaevi’nde dö-
vülerek öldürüldüğü iddia edilen 10 mahkûmun yakınlarının avukatlığını 
yapmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava götüren ilk avukattır. 
1997’de prestijli Robert F. Kennedy İnsan Hakları Ödülü’nü kazanmıştır. 
Tanrıkulu evlidir ve 2 çocuğu vardır. Karısı, Avukat Remziye Tanrıkulu, 
Birleşik Devletler Uluslararası Ziyaretçi Programı’na katılmıştır.”

http://cablegatesearch.net/cable.php?id=06ADANA131&q=sez-
gin%20tanrikulu

BELGE 2: EBU GARİB FOTOĞRAFLARINDAN ENDİŞELİ
Tarih: 2 Mart 2006
Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
Önceki uluslararası ziyaretçi katılımcı, Robert Kennedy Ödüllü ve 

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı Sezgin Tanrıkulu, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin bölgedeki genel çabaları için müteşekkir oldu-
ğunu ama Abu Gharib (Ebu Garib) fotoğraflarının tekrar basında yayın-
lanmasından endişe ettiğini belirtti. Bunun Danimarka karikatürlerinden 
sonra oluşan olumsuz hal ile birlikte, Amerika’nın Müslümanların na-
zarındaki kredibilitesine zarar verdiğini, Türk toplumundaki, ABD’nin 
bölgeye demokrasi getirebileceğine duyulan güveni sarstığını söyledi.

ABD’nin ciddi bir imaj problemi olduğu ve bunun Türkiye ve diğer 
yerlerde insan hakları durumlarını iyileştirme kabiliyetimizi olumsuz 
etkileyeceği konusunda diğer KONTAKLARIMIZLA hemfikir.”

http://cablegatesearch.net/cable.php?id=06ANKARA1042&q=sez-
gin%20tanrikulu

BELGE 3: SAVCI SORUŞTURMASINI KONSOLOSLUĞA 
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İLETTİLER
Tarih: 21 Haziran 2007
Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
Diyarbakır’da milliyetçi bir grup KDP Başkanı Barzani ve ailesiyle 

ilgili olarak yargılanmaları istemiyle savcılığa şikâyet dilekçesi verdi.
Dilekçede Barzanileri Irak’ta PKK’ya destek ve güvenlik sunmakla 

suçluyorlar. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili davanın zayıf ve si-
yasi nedenli olduğuna inanmakla birlikte, savcı tarafından soruşturulmak 
zorunda olduğunu iletiyor. Soruşturma tamamlanana kadar gerçek bir dava 
açılamaz. Bu aynı zamanda KDP’nin Türk yasaları önündeki yasal konu-
munun ne olduğu konusunda rahatsız edici sorunlar ortaya çıkarabilir.

Atatürkçü Düşünce Derneği yazarlar ve entellektüellere karşı sık 
sık yasal işlem başlatan milliyetçi bir kurum. Diyarbakır Şube Başkanı 
Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve ailesi hakkında Di-
yarbakır Başsavcısı huzurunda şikâyet dilekçesi verdi. Barzani’yi PKK 
teröristlerine yardım ve yataklık yaptığıyla suçlayarak, Bay Barzani’nin 
Türkiye’deki bütün mal varlıklarına el koyulması talep ediliyor. Ayrıca 
ADD Barzani’nin tutuklanması için savcının, Interpol’den de yakalama 
emir çıkarmalarını istemesi talebinde bulundu.

Diyarbakır İnsan Hakları avukatı Arif Altunkalem ve SezginTanrı-
kulu, Cumhuriyet savcısının soruşturma açmaya hazırlandığına inan-
dıklarını 19 Haziran’da Adana Konsolosluğu’na ilettiler. Sonuç olarak, 
Tanrıkulu mahkemelerin Barzani alehine karar verebileceklerinden 
şüphelendiğini ve şikâyetin amacının Irak Kürtleri’ne karşı toplumsal 
tepkiyi körüklemek ve yaklaşan seçimlerde milliyetçi adayların popü-
lerliğini arttırmak amacıyla yapılacağını söyledi.”

http://cablegatesearch.net/cable.php?id=07ANKARA1591&q=sez-
gin%20tanrikulu

BELGE 4: TÜM SİYASİ GÖRÜŞLERDEN KÜRTLER AYNI ÇATIDA
Tarih: 5 Temmuz 2006
Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
Uzun zamandır konsolosluğumuzun KONTAK kişisi ve Diyarba-

kır Baro Başkanı olan Sezgin Tanrıkulu, yakın zamanda Diyarbakır’da 
yapılan, Kürt meselesi hakkındaki konferansın tüm siyasi görüşlerden 
gelen Kürtlerin ilk defa bir çatı altında görüşlerini yapıcı bir biçimde 
paylaşmalarının ilk örneğini oluşturduğunu savundu bize.

Cizre DTP teşkilatındaki görevliler bize Şemdinli kararının devletin 
olumlu bir hamlesi olarak göründüğünü, suçlama ve hükümlerin kalka-
cağı konusunda ümitli olduklarını söylediler”

http://wikileaks.org/cable/2006/07/06ANKARA3899.html
Odatv.com”[75]

***

[75] http://odatv.com/iste-chpyi-karistiran-sezgin-tanrikulu-belgeleri--2310131200.html.
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İşte, birinci sorunun yanıtı kabak çiçeği gibi ortada. 
Bunu görmemek için herhalde görmek istemeyen bir göze sahip ol-

mak gerekir. Başka türlü görülmemesi olası değil. 

CIA ajanı TR 705’i CHP’ye taşıyan Sorosçu Kemal’dir
Yukarıdaki ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu görevlisi CIA uz-

manlarının açıkça ifade ettiği üzere, “TR 705” kod numaralı bu şahıs, 
Amerikan Emperyalistlerini onlardan daha çok düşünüyor. Onların 
imajını, dolayısıyla da emperyalist kredibilitelerini korumak için yanıp 
tutuşuyor vatandaş. Yani tam bir “Biji Serok Obama”cı...

Belgelerden aktarıldığına göre, kendisi de, eşi de çok önceden 
CIA’nın “Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı” adını verdiği, 
ABD’de gerçekleştirilen ajan devşirme programından geçirilmiş. Yani 
aile boyu ajan, vatandaşlar...

Ne diyor?
ABD’nin bölgeye demokrasi getireceği konusundaki ortak çabamı-

za gölge düşürüyor, Ebu Garib Cezaevinde sizin yaptığınız uygulama-
ların medyaya sızdırılması...

İyi, bunları yapalım tabiî. Ama medyaya sızdırılmasını da engelle-
yelim, buna izin vermeyelim, diyor. Yoksa ortak çabamız boşa gider, 
diyor.

İşte ABD’nin yetiştirdiği gerçek bir hain, ABD uşağı ve BOP gö-
revlisi...

Dikkat edersek, bu vatandaş hemen CHP’nin yaptığı her eylemde 
ön plandadır. Muhakkak ki bu çalışkanlığı ve bu çabasıyla hem kuru 
kalabalıkları kandırmak, onların gözlerini boyamak, hem de efendisi 
olan ABD-CIA ajanlarına her olay hakkında kapsamlı raporlar sunmak 
istiyor. Tabiî böylece de CIA’daki kariyeri durmadan yükseliyor. 

Bu soruya ilişkin herhalde fazla söze pek gerek kalmamıştır artık. 
Madem başladık CHP’li kardeşlere yardıma; yarım bırakmayalım 

başladığımız işi. Sonraki sorularda da yardımcı olalım onlara. 
Gelelim ikinci soruya...
Demek ki varmış, arkadaşlar. TR 705, CHP milletvekiliymiş, bir dö-

nem Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, şu anda da hem milletvekili 
hem de parti meclisi üyesidir.

Gelelim üçüncü soruya...
Bu vatandaşı Yeni CHP’ye kim getirip milletvekilliklerine, yöne-

timlere, genel başkan yardımcılıklarına, parti meclisi üyeliklerine taşı-



341

mıştır, sorusunun cevabını artık hepimiz verebiliriz, değil mi? 
Bu şahıs, Yeni CHP’nin Sorosdaroğlu Kemal nam başkanıdır. Ve de 

bu işi tek başına yapmıştır. 
TR 705’in CHP’ye herhangi bir oy getirisi kesinlikle söz konusu 

değildir. Memleketi Diyarbakır’dan aday konulsa, 10-12 bin oydan faz-
lasını alması mümkün değildir. (1 Kasım 2015 Seçimlerinde CHP Di-
yarbakır’dan 12 bin 335 oy almıştır. 7 Haziran’da 10 bin 827.)

Sorosçu Kemal’in bu kişiyi CHP’ye transferinden sonraki seçimde 
Tanrıkulu’nun köyünden CHP’ye bir tek oy bile çıkmamıştır.

Bu gerçeği de çok iyi bilen Sorosçu ve avanesi nereden milletvekili 
seçtiriyor TR 705’i?

İstanbul’dan...
Niye mi getirmiştir bu şahsı CHP’ye?
Tencere kapak misali uyumlu oluşlarından...
Hatırlanacağı gibi Sorosdaroğlu da bir CIA-MOSSAD ve Feto or-

ganizasyonu olan “Kaset” numarasıyla CHP’nin başına zıplatılmıştır. 
Bu şahsı getirmekle Sorosçu Kemal, “Ya benim söyleyemediklerimi 

sen söylersin. Hani biz söylersek Genel Başkan sıfatıyla filmi yakarız. 
Okuyup yazmayla arası pek iyi olmayan ve bizi Atatürk’ün kurduğu 
CHP sanan garibanları ayıktırırız. O bakımdan biz şöyle bir orta yol 
tutturalım. Sense bizim kanaatimiz olmakla birlikte dile getiremedikle-
rimizi ifade edersin.”

Bizce, arkadaşlar Sorosçu Kemal’le TR 705 arasında zerrece bir si-
yasi görüş farklılığı yoktur. 

Sorosdaroğlu’ndan ABD’ye sadakat mesajıdır bu
Şimdi de gelelim dördüncü ve son soruya...
Sorosdaroğlu, TR 705’i Yeni CHP’nin yönetimine getirip genel baş-

kan yardımcılığına taşımakla kime mesaj vermek istiyor?
Tabiî ki ortak efendilerine: CIA’ya, Pentagon’a, Washington’a...
Bak sizin tescilli, kod numaralı ajanınızı ben partinin tepesine ku-

rulttum. Hem de milletvekili seçtirttim. Yani ben bu denli sadığım size. 
Size hizmette bir kusurum olmaz. O bakımdan benim de önümü açın. 
Tayyipgiller kadar, hatta onlardan daha iyi hizmet ederim ben size. Or-
taklaşa BOP’u da hayata geçiririz, bu kahrolası Mustafa Kemal, Birinci 
Kuvayimilliye Geleneğini de ortadan kaldırırız, bizden hizmet, sizden 
koltuk... Gayrı görün bizi de...



342

İşte ihanetin sebebi budur, arkadaşlar. Yoksa bir partinin genel baş-
kanı, partisine oy getirisi sıfır olan bir kişiyi ve de o güne dek ömründe 
CHP’yle hiç işi olmamış ve CHP’ye bir kez bile oy vermemiş bir kişiyi 
niye böyle makamlara getirip taşısın...

Sorosçu Kemal de Tayyipgiller gibi iktidar mazbatasının nereden 
alınacağını biliyor. O mazbatanın tek yetkilisinin CIA, Pentagon ve 
Washington olduğunu biliyor.

Halk mı?
Boşver onları. Onlar kuru kalabalık. Amerikalı efendilerimiz ne 

yöne isterlerse o tarafa doğru ürkütürler onu. Onlar da mezbahaya koşan 
zavallı koyun sürüleri gibi seçim zamanları sandıklara koşup ABD’nin 
istediği yönde oylarını kullanırlar. Üstelik de kendi iradeleriyle bu işi 
yaptıklarını sanırlar. 

Evet, CHP’li kardeşler...
Ne diyorsunuz bu işlere?
Olsun, bize uyar, mı diyorsunuz yoksa?
Eğer öyle derseniz, biz artık bir tek kelama kadir olamayız.
Size sadece Allah yardım edebilir gayrı, deriz. Başka da hiçbir şey 

demeyiz...
(Not: CHP Yönetiminde bu soruları gündeme getiren Ankara Mil-

letvekili Aylin Nazlıaka, bildiğimiz gibi, bu işi yaparak büyük bir suç 
işlemiş durumuna düşürülmüş ve de CHP’yle ilişiği kesilmiştir.)

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Ağustos 2017 



Ayrım
Kırk
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Yeni CHP’ye bel bağlamış içtenlikli kardeşlere:
Bir siyasi parti genel başkanı, Ankara’nın ortasında “mühendislik 

bürosu” tabelası ardında karargâh kurmuş CIA istasyonunu neden 
savunur?

Hangi sebeple savunur?
Bir düşünün, aklınızı özgür bırakarak. Ve sonra da aynanın karşı-

sına geçip bu sorumuzun cevabını verin kendinize.

2015 yılındaki bir yazımızda, bu konuyu işlemişiz. Ve şunları demi-
şiz. Okuyalım, lütfen. Malum ya, bilmemek hiç kimseye bir şey kazan-
dırmaz. Bilmekten de kimse bir zarar görmemiştir. 

***

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’ye yaranmak için
her yolu mubah sayar

2013 Kasımı’nda ABD’li efendilerine kendini pazarlamak için bir 
gezi planladın ve randevulaştın sahiplerinle.

Fakat aksilik bu ya; birkaç namuslu CHP milletvekili o günlerde 
ABD’nin ve onun casus örgütlerinin tüm dünyayı olduğu gibi Türki-
ye’yi de dinlediği için onu protesto edeceği tuttu. Malum ya o günler-
de bütün dünyada ABD’nin bu casusluk faaliyeti konuşuluyordu. Bu 
namuslu insanlar da ABD’nin Türkiye’deki bu CIA üssünü protesto 
etmek için onun bir mühendislik bürosu görünümündeki yerine gidip 
orada eylem yapmak istiyor, protestoda bulunmak istiyor. Sorosçu Ke-
mal bunu duyar duymaz hemen müdahale ediyor. Böyle bir şeyi nasıl 
yaparsınız, diyerek engelliyor eylemi.

Kaldı ki bu namuslu vekiller, yapacakları eylemin önceden duyuru-
sunu yapıyorlar ve bu medyada yer alıyor şu şekilde:

“CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, milletvekili arkadaş-
ları ile birlikte Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Tür-
kiye’deki merkezi olan ODC’ye gideceklerini ve ne yaptıklarını 
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soracaklarını söyledi.
“Aksünger, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Avru-

pa’da, ABD’nin dinleme faaliyetlerine ilişkin ciddi tepkiler oluş-
tuğunu, ancak kendilerinin de sık sık gündeme getirmelerine rağ-
men, NSA’nın Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin hükümetin bir 
girişimde bulunmadığını belirtti.

“Türkiye’de NSA’nın, ODC adlı merkezinin bulunduğunu, bu 
merkezden ülkedeki tüm stratejik kurumların dinlendiğini söyle-
diğini anımsatan Aksünger, “Yasadışı dinlemelerle ilgili kurulan 
komisyonda, terimlerin hiçbirine hâkim olmayan bir AKP millet-
vekili, ODC için, ‘o ne?’ diyor. ‘O ne ya?’ dediği şey, dünyanın ve 
Türkiye’nin aslında en büyük casusluk sorunlarından biri” diye 
konuştu.

“ABD’nin dinleme faaliyetleri karşısında MİT’in de bir çalışma 
yapmadığını savunan Aksünger, şunları söyledi:

“Ya bunlar gerçekten bu işi bilmiyorlar ya da biliyorlar da bi-
rileri diyor ki ‘bu işe bulaşmayın.’ İkisi de vahim bir konu. Zaten 
benim gözümde Milli İstihbarat Teşkilatı artık bu ülkenin milli is-
tihbarat teşkilatı değildir. Çünkü iktidarın istihbarat teşkilatıdır.

“Emniyet istihbarat da tarikatların, cemaatlerin teşkilatı olmuş 
durumda. Türkiye’de Amerikan casusları cirit atıyor, bunların tek 
tek adreslerine kadar söyledim.

“Buradan bir çağrı yapıyorum? İvedilikle iktidarın yapması 
gereken çok önemli bir konu var: Bu konuda özel bir komisyon 
kurulmalı. Tedbirlerin alınması lazım. ‘Bugüne kadar bizlerden 
kimleri dinlediniz?’ diye Amerika’ya sorulması lazım.”

“Erdal Aksünger, önümüzdeki hafta, milletvekilleri arkadaşları 
ile birlikte, ODC’nin Türkiye’de bulunduğu yere gideceğini belir-
terek, “Kapıyı çalacağız, ‘burada ne yapıyorsunuz’ diye soracağız” 
dedi. – TBMM”[76]

İşte Sorosçu bunu duyar duymaz hemen eylemi engelliyor. Ne ya-
pıyorsunuz siz, ABD hiç protesto edilir mi, biz kendimizi onlara be-
ğendirmeye çalışıyoruz, siz ise protesto etmeyi düşünüyorsunuz. Yeni 
CHP’de böyle şeyler artık olmayacak, diyor.

Satılmış Sorosçu Kemal eylemi engellemekle kalmıyor. Namuslu 
vekil Erdal Aksünger’in de bir daha aday yapılmasını ve milletvekili 
seçilmesini sonlandırıyor. Yani Yeni CHP’de namuslulara yer yok diye-
rek Aksünger’in siyasi hayatını bitiriyor.

Bu namussuzluğa, bu harcanışa ilişkin Aksünger şöyle bir serzeniş-
te bulunuyor:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilişim ve Teknoloji-

[76] http://www.haberler.com/abd-ulusal-guvenlik-ajansi-nin-dinleme-5247916-haberi/.
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den Sorumlu Başdanışmanı CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksün-
ger’le de yollarını ayırdı. TBMM Yolsuzlukları Soruşturma Komis-
yonu üyesi olan Aksünger, tehdit, baskı ve stres altında çalıştığını, 
adaylık değerlendirilmesi yapılırken mücadele ve formasyon kri-
terlerinin ön plana alınacağını düşündüğünü söyledi. Aksünger, “O 
kadar çalıştım ki günleri unuttum, şimdi huzurla ve onurla evime 
dönüyorum” dedi.

“Bilgisayar şirketi sahibi olan, 2011 genel seçimlerinde CHP 
1’inci bölge 6’ncı sıradan Meclis’e giren Erdal Aksünger, ön seçime 
girmeyip kontenjan adayı olmak istedi. Ancak Kılıçdaroğlu, Bili-
şim ve Teknolojiden Sorumlu Başdanışmanı da olan Aksünger’e 
yer vermedi.

“Önseçime girse kazanacağını öne süren Aksünger, “Genel 
Merkez’deki görevlerden dolayı orada kaldım. Dosyalar üzerinde 
çalışmam gerekiyordu. Ön seçime girseydim çok rahatlıkla çıkar-
dım. Sorumluluğumun gereği bunu yaptım” diye konuştu.

“HUZURLA VE ONURLA EVİME DÖNÜYORUM’
“Aksünger, aday belirleme kriterlerinde mücadele ve formasyo-

nun ön palana alınacağını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:
“Adaylıkta denge nedir bilmem ama kriterin formasyon üze-

rinden, mücadele üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyo-
rum. Ancak böyle takdir edildi. Parti bizim. Biraz da aileme vakit 
ayıracağım. Dört yılda çok az uykuyla çalıştım. Çok yoğun stres, 
baskı ve tehdit altında geçti. Bu bir sorumluluktu ve yerine getir-
dim. Günleri bile hatırlamıyordum. Hafta sonlarını unuttum. Şim-
di huzurla ve onurla evime dönüyorum.”[77]

Sanıyor ki adaylık kriterleri belirlenirken formasyona ve ortaya ko-
nan emeğe değer verilecek. Oysa Yeni CHP’de bunlar bir önem taşı-
maz. Tek ölçüt vardır: Amerikancılık, işbirlikçilik, satılmışlık. Böyle 
olursan ve ihanet yolunda çaba harcarsan işte o göz önüne alınır, o za-
man aday da yapılırsın, milletvekili de yönetici de…

Peki bu Sorosçu Kemal namlı satılmış ABD’ye gidince orada neler 
mi yaptı?

Gelin onu da yine bir namuslu aydınımızdan dinleyelim. Müyesser 
Yıldız’ın Odatv’de yayımlanan şu yazısını okuyalım:

***
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Atatürk’ün partisi CHP’nin Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD yolunda. Seçimlere ramak kalmış, 
adaylarını açıklayıp, millete gideceğine okyanus ötesine gidiyor. “Bu 
gezi bizim Çin’e, Mısır’a, Irak’a yaptığımız gezi formatında değil. 
ABD’de siyasal çevrelerde CHP fazla bilinmiyor, önyargılarla bilini-

[77] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28668562.asp.
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yor. Gerçek nedir anlatacağız. 3 ayrı düşünce kuruluşuyla görüşeceğiz, 
sorularına yanıt vereceğiz” demiş. Demek, onlardan oy alacak!..

Bu gezi bizim Çin’e, Mısır’a, Irak’a yaptığımız gezi formatında de-
ğil” sözü yabana atılacak bir söz değil. Bunu doğrulayan epey gelişme 
var.

Tam adıyla “Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesi” olan 
BOP’u ilk kez 7 Ağustos 2003’te o zaman Bush’un Güvenlik Danışma-
nı olan Condoleezza Rice’dan duyduk. Rice, aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu 22 ülkenin rejim, sınır ve haritasının değiştirileceğini anla-
tıyordu.

2000 TARİHLİ HARİTA
Oysa ABD’ye giden bazı Türk komutanları o haritayı 2001-2002 

yıllarında devlet yetkililerinin elinde görür. Durumu bildirdiklerinde, 
Ankara sadece güler.

Diğer bir asker ise başka bir olay vesilesiyle 2002 yılında bu harita-
ya vakıf olur. Olay şudur:

Doğrudan devlet tarafından desteklenen, ABD Ulusal Savunma 
Üniversitesi’ne bağlı NESA-Near East South Asia Center for Strategic 
Studies (Yakın Doğu Güney Asya Stratejik Çalışmalar Merkezi) isimli 
bir kuruluş düzenlediği seminer ve toplantılara Türkiye’den de katılım-
cı istemektedir. “Bu nedir?” diye araştırılır, bir gözlemci gönderilir. Gi-
den asker, davet edilenlerin tamamının BOP kapsamındaki ülkelerden 
olduğunu, merkezin faaliyet alanını gösteren haritanın da BOP harita-
sıyla örtüştüğünü, BOP projesi deşifre olduktan sonra anlar.

“Toplantılara uzman politika belirleyicileri, general ve üst düzey 
subaylar ile büyükelçi ve bakanlık çalışanları çağrılmakta ve 2 haftalık 
seminerlerle bunlar adeta psikolojik olarak BOP’a hazır hale getiril-
mektedir.

TSK, o toplantılara katılmama kararı alır ve Dışişleri Bakanlığı baş-
ta olmak üzere tüm ilgili birimleri uyarır. Ancak AKP iktidarında bu 
toplantı ve seminerlere Türkiye’den de temsilci gönderilmeye başlanır. 
Dahası NESA, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi (SAM) 
ile işbirliği içinde çalışmaya başlar.

LEVANT’TAKİ TÜRKİYE?
NESA’nın faaliyet bölgesi yani haritası da önemlidir. Kuzey Afrika, 

Körfez, Güney Asya ve Orta Asya dışında bir de “Levant” bölgesin-
de çalışmaktadır. NESA haritasına göre, İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin 
Otoritesi ve Suriye’nin yanısıra Türkiye de “Levant” ülkesidir.

Levant, hem coğrafi, hem kültürel, hem tarihi anlamı olan bir ta-
bir. Coğrafi ve siyasi anlamda bakarsak; Karadeniz, Anadolu veya To-
ros’lardan başlatan da var, Hatay ve Çukurova’yı ayrı bir bölge olarak 
bu harita içinde kabul eden de.

Mezopotamya” anlamında kullanan veya 1920-1946 arasında Fran-
sız mandası altında yaşayan devletleri “Levant” sayanlar da.

Keza İsrail ve ABD Neo-conlarının Ortadoğu yerine “Levant”ı kul-
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landığına dikkat çekiliyor.
Özetle BOP’u hazırlayan ve hazmettiren NESA’ya göre, Türki-

ye’nin yeri de sınırları da meçhûl.
KILIÇDAROĞLU-NESA İLİŞKİSİ
BOP veya NESA’nın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’yla bağlan-

tısına gelince;
25 Mart 2013’te Hürriyet Gazetesi’nde şöyle bir haber yayınlandı:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu gününü yabancı temas-

lara ayırdı. Kılıçdaroğlu’nun NESA Başkanı Emekli Büyükelçi James A. 
Larocco ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında bir açıklama yapılmadı, 
ancak sehpanın üzerindeki ‘Uludere’ dosyası dikkat çekti.” (Haber ve 
görüntüler için: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22896087.asp)

Bu görüşmeye sadece Kılıçdaroğlu’nun ABD seyahatini organize 
eden Washington eski Büyükelçisi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fa-
ruk Loğoğlu’nun katıldığını vurgulayıp, soralım:

Kılıçdaroğlu NESA’nın ne olduğunu, hangi çalışmaları yaptığını ve 
en önemlisi Türkiye’yi ‘Levant’ saydığını biliyor muydu? Bunlarla ne 
işi vardı? Uludere olayı ile NESA’nın ilgisi neydi? ABD programını 
birlikte mi hazırladılar?

ABD’DE KRALİÇENİN ŞÖVALYESİYLE BULUŞMAK
Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisinde, daha 1996’da Erdoğan’ı liderliğe 

hazırlayan, 2000’de de “Türkiye’nin Dönüşümü ve Amerikan Politika-
sı”nı yazan CIA’nın ünlü ismi eski Ankara Büyükelçisi Abramowitz’le 
basına kapalı bir toplantı yapması yeterince ilginç.

Ancak programında dikkat çekici bir görüşme daha yer alıyor. Her-
kesten önce İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Peter Westma-
cott’la buluşacakmış.

Westmacott Türkiye için o kadar önemli bir isim ki!.. Önemi şura-
dan geliyor:

-Babası 1. Dünya savaşından sonra Ortadoğu haritasını cetvelle çi-
zen ekipten.

-Oğul Westmacott da AKP iktidarının ilk 4 yılında Ankara’da Büyü-
kelçilik yaptı. Ama Türkiye ile ilgisini hiç kesmedi.

-Artık babamın bir zamanlar cetvelle çizdiği Ortadoğu haritasında-
ki sınırların dağılması, silinmesi, yeniden çizilmesi süreci başlamıştır” 
diyen biri.

-Oğul Westmacott yeni Ortadoğu haritasını şöyle tarif ediyor: “Yeni 
sınırlar aynı mezhep, aynı etnisiteden olanların yaşam coğrafyalarına 
çerçeve olacak. Farklı inançların, mezheplerin, etnisitelerin aynı sınır-
larda yer aldıkları cetvelle çizilmiş devletler geçerliliğini yitirmekte”. 
Kısaca inanç, mezhep, etnik devletçikleri.

-Westmacott’ın az bilinen bir özelliği de İngiliz Kraliçesi’nden Şö-
valyelik unvanı alması. Unvanın veriliş tarihi 2003, yani Ankara Büyü-
kelçisiyken.

“İngiltere Kraliçesi’nin, Westmacott’tan 5 yıl sonra 2008’de Cum-
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hurbaşkanı Gül’e de “Büyük Şövalye” nişanı taktığını hatırlatıp, West-
macott-Gül ilişkisine geçelim.

AKP’nin iktidara gelmesinin, Erdoğan yasaklı olduğu için Başba-
kanlık koltuğuna Gül’ün oturmasının beklendiği 2 Kasım 2002 seçim-
lerine bir hafta kala AKP Genel Merkezi’ne giden İngiliz Büyükelçi, 
Gül’le 1 saatten fazla görüşür. Görüşmede İngiliz Büyükelçi’nin, Gül’e 
“AKP iktidarının AB süreci ile Kuzey Irak operasyonu başta olmak 
üzere dış politika ve ekonomiye ilişkin yaklaşımlarını sorduğu” belir-
tilse de bunun ötesinde konuların “garantiye” bağlandığı anlatılır.

BOP’çu NESA… CIA’cı Abramowitz… İngiliz Şövalye Westma-
cott… Neler oluyor? Kılıçdaroğlu, ABD tarafından “deliğe süpürülen” 
Erdoğan’ın yerine BOP eşbaşkanlığına adaylığını mı koyuyor yoksa?[78]

***
Yine açık biçimde görüldüğü gibi orada CIA-Pentagon-Washington 

yetkilileriyle görüşüyor Kılıçdaroğlu. Kapalı, açık toplantılarda geçen 
bu görüşmelerde de kendini eksiksiz biçimde pazarlıyor efendilerine. 
İşte o günden beri de harfi harfine ABD’nin, CIA’nın çizdiği yolda iler-
liyor. Hiç sapması, firesi yok. Tayyip yıpranıyor, zaten eninde sonunda 
da kullanım süresi dolacak. Efendime hizmet sırası da böylece bana 
gelecek, beklentisi, umudu ve sevinci içinde. Yani görev yapıyor na-
mussuz.

ABD isteyince Kılıçdaroğlu Laiklikten de vazgeçti
Bir de ne diyor Sorosçu düzenbaz?
“Laiklik tehlikede diyemem”.
E, diyemezsin tabiî. Çünkü efendin, sahibin ılımlı İslam Devleti is-

tiyor Türkiye’de. Sen de onun memurlarından birisin. Tayyipgiller, o 
Ortaçağcı namussuzca gidişin elebaşılığını yapacak, sen ve senin gibi-
ler de amigoluğunu.

Görelim ne dediğini:

“CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Sosyal Demokrat Par-
tisi’nin davetlisi olarak bulunduğu Berlin’deki temaslarını dün Ye-
şiller ve Sol parti yöneticileri ile yaptığı görüşmelerle bitirdi. Her 
iki partinin de CHP ile işbirliği kararı verdiği bu görüşmelerde, 
Sol Parti Başkanı Klaus Ernst, “Sizin devrimci ruhunuzu, dev-
rimci duruşunuzu beğeniyorum” derken, Yeşiller Eşbaşkanı Cem 
Özdemir, “Biz Türkiye’de AKP’ye değil seçilmiş hükümete destek 
veriyoruz. Bundan sonra gelip sizinle mitingler yapabiliriz” dedi. 
Kılıçdaroğlu, önceki gün Fredrich Ebert Vakfı’nda yaptığı konuş-

[78] Müyesser Yıldız, Odatv, 30.11.2013.
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mada ise CHP ile Avrupalı sosyal demokratlar arasındaki buzların 
erimesini istediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Cehenneme giden 
yollar, iyi niyet taşları ile döşeli” ifadesini anımsatarak, “Biz iyi ni-
yet taşları ile cehenneme gitmek istemiyoruz” dedi.

“Altını doldurmalıyız
“Almanya’dan ayrılmadan önce de Türk ve Alman gazetecile-

rin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi: “Anaya-
sa Mahkemesi’nin AKP konusunda verdiği bir karar var, laiklikle 
ilgili. Ben bugün için laikliğin tehlikede olduğunu düşünmüyorum. 
Eğer tehlikede dersek bunun altını doldurmak lazım, askıda ka-
lır, gerekçelendiremem. Din alanında özgürlükleri daha da geniş-
letmek gerektiği de görülüyor. Ancak burada sorun dinin siyasal 
amaçlar için kullanılması, siyasallaştırılması. Bunun da önüne geç-
mek gerek.

“Türbanda uzlaşma olmalı
“Türban Türkiye’nin bir gerçeği. AİHM’nin, Anayasa Mah-

kemesi’nin kararları var. Sorun uzlaşma ile çözülmeli. Sokaktaki 
kadının kıyafeti ile ilgilenen zaten yok. Sorun üniversitede. Bu kız-
larımız okumalı ve samimi olarak söylüyorum bu sorun çözülmeli. 
Onların okuma olanaklarını artırmalıyız. Onların üzerindeki her 
türlü baskıyı ortadan kaldırmalıyız.”[79]

Gördüğümüz gibi Kılıçdaroğlu, Cem Özdemir gibi, Almanya’nın 
Sol Partisi gibi aslında Almanya’nın Federal Haber Alma Servisi Bun-
desnachrichtendienst (BND) ve Finans-Kapital örgütlerinin temsilci-
leriyle aynı çizgide olduğunu netçe ortaya koymuş oluyor. Friedrich 
Ebert Vakfı, Amerika’daki CIA güdümlü vakıfların bir benzeridir. Bun-
lar da Alman Finans-Kapitalinin ve ajan örgütü BND’nin yörüngesin-
deki vakıflardır. Oralarda ağırlanıyor, konuşuyor.

Oralardaki söylemine bakarsak, AKP bile buna göre dinci bir parti 
değil. Türban sorunu çözülmelidir, diyor bir de. Bu soytarı türban so-
runu denen kandırmacanın aslında Ortaçağcı sürecin bir aracı, bir ens-
trümanı olduğunu göremiyor. Ya da görüyor da görmezlikten geliyor. 
Görevi o ya. Efendisinin verdiği emirleri uygulamak.

Sonunda şunu da dedi, değil mi?
“Türban sorununu biz çözdük”.
E, ne oldu çözdün de?
Türkiye Ortaçağın karanlıklarına doğru biraz daha sürüklendi. Za-

ten efendin ABD’nin isteği de bu, değil mi? Hizmette kusur etmedin.
Gördüğümüz gibi, CHP Kürt Sorunu’ndan Ermeni Soykırımı Em-

peryalist Yalanına, Laiklik konusundan Türban sorunu gibi aklınıza ge-
lebilecek hemen her konuda ve sorunda ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin 

[79] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/15837090.asp.
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önerilerini tümüyle benimsemiş ve savunur konumdadır. Yani sahibinin 
sesidir CHP’nin her sözü ve her yapıp ettiği.

Bu parti, eski gerçek CHP gibi antiemperyalist değildir. Laik değil-
dir. Tam bağımsızlıkçı değildir. Yurtsever değildir. Bunların tam tersi-
dir. ABD’li ve AB’li efendilerinin hizmetindedir, emrindedir. İktidarı, 
ikbali bunlardan beklemektedir. Bu Yeni CHP’nin halkçılığı da, Altı 
Okçuluğu da bir düzenbazlıktır, bir sahtekârlıktır, bir kandırmacadır. 
Özetçe; eski Gerçek CHP’yle Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si arasında 
hiçbir benzerlik yoktur.[80]

***
İşte Yeni CHP’nin ve onun Sorosdaroğlu Kemal’inin hali pür melali 

budur, kardeşler...
Ne diyorsunuz?
Olsun, bize böylesi de uyar, mı diyorsunuz?
O zaman biz, hiçbir söze kadir olamayız. Sadece size Allah’ın yar-

dım etmesini dileriz...
(Not: Erdal Aksünger, Sorosçu Kemal ve ekibine gelen yoğun eleş-

tiriler üzerine yeniden, 2015 yılındaki 35’inci Olağan Kurultayda Parti 
Meclisine seçilmiştir. Oradan da Genel Başkan Yardımcılığına atanmış-
tır. Sorosçu Kemal, Aksünger’e karşı blokajını uygulayamaz olmuştur 
artık.)

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Ağustos 2017 

[80] 29 Ekim 2015, http://kurtuluspartisi.org/umut-orana-hkpnin-cevabidir-memleketi-a-
merikan-ajanlari-cumhuriyetine-cevirdiniz-be-satilmislar/.
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Kaçak Saraylı
sonun başlangıcında olduğunu anladı artık

Adı gibi biliyor Kaçak Saraylı Reis, MİT TIR’larıyla 200 TIR dolu-
su silahı IŞİD’e, El Kaide’ye, El Nusra’ya, ÖSO’ya, yani Suriye’deki 
Yezid Dini Cihatçısı bilumum Ortaçağcılara gönderdiğini.

Şunu da biliyor aynı zamanda:
Yapımcısı, efendileri nazarında miadının dolmakta olduğunu...
Ve de efendileri gözünde son kullanma tarihi doldu, dendiği 

anda, onlar tarafından UCM’ye vurulan pranganın çözüleceğini ve 
UCM’nin harekete geçerek Tayyip hakkında sürdürmekte olduğu so-
ruşturmayı, Tayyip’in sanık statüsüne sokulmasıyla yeni bir boyuta 
sıçrayacağını. Böylece de kendisinin bir anda El Beşir durumuna dü-
şürülüvereceğini.

İşte bu sebepten Tayyip, MİT TIR’larını kim ağzına almışsa onla-
ra saldırmakta, hatta bu saldırısını CHP Milletvekili Enis Berberoğ-
lu’na müebbet hapis cezası verdirtmeye kadar uzatmaktadır. 

Antalya’da yaptığı son konuşmasındaysa, bununla da yetinmeye-
ceğini, Yeni CHP’nin Genel Başkanı Sorosçu Kemal’i bile bu suçla 
itham ederek Berberoğlu’yla aynı cezaya çarptırtabileceğinin mesa-
jını vermektedir.

Tayyip, kendisinin ve avanesinin bugüne kadar Allah’la aldata-
geldiği cahil, bilinçsiz, yoksul, zavallı insanlarımızın bile artık bir 
ayıkma sürecine girdiğini ve en azından bir bölümünün kendisini 
güvenilmez olarak değerlendirdiğini, 16 Nisan hilekârlık referandu-
munda netçe görmüştür. Bu yüzden de 2019’da kendi padişahlığı için 
hiçbir garantinin bugün için ortada bulunmadığını anlamıştır.

Bu sebeple de, Meclisteki diğer 3 partiden oluşan, kendisi gibi 
Amerikancı muhalefeti bir biçimde ortadan kaldırarak ya da felç du-
rumuna düşürerek ortada bir başına kalmayı düşünmektedir. Yani 
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2019’da sadece kendi kendisiyle yarışarak, sözde sultanlığını ilan 
edebilecektir. Hesabı, bizce buna yöneliktir.

Dikkat edersek, Kaçak Saraylı Tayyip, bir zamanlar “Ayaklar altı-
na aldık” dediği milliyetçiliği sürekli ön plana çıkarmakta, dolayısıy-
la da milliyetçi oynamaktadır. Kendisi için çıkışı orada görmektedir. 

Yarın UCM’den kendisi için felaket anlamına gelecek bir kararın 
çıkması ya da 2019 yenilgisinin kaçınılmaz görünmesi durumunda, 
milliyetçiliğe sarılarak, Allah’la aldattığı kitleleri, sayılarını arttıra-
rak, yörüngesinde tutmaya çalışacaktır.

Bakın, iç ve dış düşmanlar el ele vererek bizi yıkmak istiyorlar. 
Bunlara geçit vermeyelim, diyerek kuru kalabalıkları demagojisiyle 
kandırmayı amaçlamaktadır. 

Yani Tayyip, Ortadoğu’nun Müslüman Halklarına karşı, dost ve 
komşu ülkelere karşı, halkımıza ve vatanımıza karşı yapmış oldu-
ğu ihaneti ve ABD-AB işbirlikçiliğini, “en iyi savunma saldırıdır”, 
taktiğiyle karşıtlarının üzerine atmaya çalışmaktadır. Oysa Irak’ın 
parçalanmasında, Libya’nın parçalanmasında, liderlerinin katledil-
mesinde ve bu iki kardeş, dost ülkeyle birlikte Suriye’nin cehenneme 
çevrilmesinde, Ortadoğu’da toplam 10 milyon civarında Müslümanın 
kanının akıtılmasında, efendisi olan ABD ve AB Emperyalistleriyle 
açıktan suç ortaklığına girmiştir. Böylece de doğrudan Müslüman ca-
nına kıymış, İslam düşmanlığı etmiştir.

Sanmıştır ki bu ihanetleri eder ve dünyanın kanlı zalimlerine taşe-
ronluk edersem beni sürgit iktidarda tutarlar...

Hayır, öyle değildir o iş...
Bu emperyalist zalimler için her yandaşlarının, her piyonlarının 

bir kullanım süresi vardır. O süre dolduğu anda, buruşturulmuş bir 
peçete gibi duraksamadan çöpe atarlar, işbirlikçilerini.

Tayyip için de o süre günbegün yaklaşmaktadır bizce. Ve bunu 
kendisi de hissetmiştir gayrı. 

Kaçak Saraylı’nın
MİT TIR’ları ihanetinden sıyrılma hileleri

Şimdi gelelim, Kaçak Saraylı’nın Antalya’daki konuşmasının konu-
ya ilişkin bölümüne:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun casusluktan hükümlü CHP’li ve-
kil Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına neden olan MİT 
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TIR’ları ihanetinin kendisine uzanmasından endişe ettiği 
için ön almaya, suyu bulandırmaya çalıştığını söyledi. Erdo-
ğan “Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçda-
roğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha... İçeriden değişik 
haberler alıyorum. ‘Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım 
takdirde açıklamalarda bulunacağım’ diyor içerideki zat” 
diye konuştu.”[81]

Açıkça görüldüğü gibi, Kılıçdaroğlu’na da uzanıp onu bertaraf et-
menin, ana muhalefeti ortadan kaldırmanın özlemi içindedir Tayyip. 

Çünkü, ne Enis Berberoğlu’nun, ne ailesinin zinhar böyle bir beyanı 
olmamıştır. Açıkça olay uydurmakta, iftira atmakta ve fitne çıkarmaya 
çalışmaktadır. 

Dedik ya yukarıda; adam, “en iyi savunma saldırıdır” yöntemiyle 
kim kendisine tabi değilse onları binbir hile ve dolapla bertaraf etmeyi, 
ortadan kaldırmayı düşünmektedir artık sürekli. 

İşte Tayyip’in yalancılığının kesin belgesi:

***
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Mil-
letvekili Enis Berberoğlu’nu hedef alan açıklamalarına sert cevap verdi.

Erdoğan’ın, “İçeriden değişik haberler alıyorum. ‘Buradan çıktım 
çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım’ diyor içeri-
deki zat. Bütün bunlar bir FETO taktiğidir” ifadelerini değerlendiren 
Tezcan, bu sözlerin bir kumpasın itirafı olduğunu söyledi. Tezcan, “AK 
Parti Genel Başkanı, bir kumpas itirafında bulunmuştur. Enis Berbe-
roğlu üzerinden haksız bir biçimde hem Berberoğlu’nu rehin alan ve 
cezaevine koyan hem de haksız bir şekilde CHP’ye ve Genel Başkanı-
na dönük bir büyük kumpasın aslında ikrarıdır bu. Bunlar FETÖ tak-
tiğidir diyor, FETÖ taktiği tam da kumpas taktiğidir. AK Parti iktidarı 
önce FETÖ ile beraber Balyoz, Ergenekon gibi kumpasları kurdular. 
Şimdi FETÖ ayağı yok, FETÖ ayağı olmadan demek ki iktidar kanadı 
bu yeni kumpasın tezgâhlayıcısı” dedi. Tezcan, “Enis Berberoğlu’nun 
böyle bir beyanı yoktur. Her gün gidip görüşüyor arkadaşlarımız. Bu 
çok açık bir teşviktir. Berberoğlu’na bu sözlerle Erdoğan’ın, ‘Kılıçda-
roğlu’nun üzerine suç at. Biz de seni bırakalım’ diye bir örtülü, ahlaksız 
teklifidir bu. Bu ahlaksız teklife icabet edecek hiçbir arkadaşımız da 
yoktur” dedi. Tezcan, “Kılıçdaroğlu’na yönelik bir gözaltı operasyonu 
bekliyor musunuz” sorusuna, “Biz diktatörlüğün her türlü saldırısına 

[81]  http://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-mit-tirlari-ihaneti-kilicda-
rogluna-uzanabilir-sasirmayin-haber-1245866/.
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karşı kararlı bir mücadele içerisinde olacağız. Ana muhalefet partisine 
dönük atılacak bu adımlar, iktidarın çok da öyle huzurla yoluna devam 
edemeyeceği bir dönem başlatır. Bunu tavsiye etmem” yanıtını verdi. 
Konuyla ilgili havuz medyasında bilinçli olarak çıkarılan haberlerin de 
kumpasın delili olduğunu belirten Tezcan, “Dünün kumpasçıları bugün 
yargılanıyor, bugünün kumpasçıları da onu yargılayacak bağımsız yargı 
düzeni ortaya çıktığında yargılanacaklar” ifadelerini kullandı.

ANKA’ya konuşan CHP Genel başkan Yardımcısı Tezcan şunları 
söyledi:

BİR BÜYÜK KUMPASIN İKRARIDIR BU: AKP Genel Başkanı, 
bir kumpas itirafında bulunmuştur. Enis Berberoğlu üzerinden haksız 
bir biçimde hem Enis Berberoğlu’nu rehin alan ve cezaevine koyan 
hem de haksız bir şekilde CHP’ye ve Genel Başkanına dönük bir bü-
yük kumpasın aslında ikrarıdır bu. Bunlar FETÖ taktiğidir diyor, FETÖ 
taktiği tam da kumpas taktiğidir. AKP iktidarı önce FETÖ ile beraber 
Balyoz, Ergenekon gibi kumpasları kurdular. Şimdi FETÖ ayağı yok, 
FETÖ ayağı olmadan demek ki iktidar kanadı bu yeni kumpasın tez-
gahlayıcısı.

KUMPAS NETİCESİ MAHKUMİYET KARARI ÇIKARTTI: 
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargıya talimat verip hak-
sız bir şekilde bir kumpasla Enis Berberoğlu’nu hapishaneye aldırmış-
tır. Arkasından mahkeme heyeti ve mahkeme başkanlarını değiştirerek 
ortada suç olmadığı halde bir kumpas neticesi mahkumiyet kararı çı-
karttırmıştır. Erdoğan’ın talimatıyla yaşandı bu süreç. Şimdi Bölge Ad-
liye Mahkemesi’nde bunun görüşülmesi aşamasında İstanbul 2. Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanı’nı değiştirerek bir yeni şüpheli durum daha 
yaratmışlardır. Son günlerde de açıkça bu kumpasın hedefinin aslında 
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hem sözleriyle hem tutumlarıyla 
göstermişlerdir.

ASIL KENDİSİNİN RAHATSIZLIĞI VAR: Bizim endişe ede-
cek hiçbir ilişkimiz, pozisyonumuz, yasadışı ya da ahlak dışı işimiz 
olmamıştır. Sadece Genel Başkanı’mızın değil İstanbul Milletvekili 
Enis Berberoğlu’nun da hiçbir yasadışı, endişe duyacak işi olmamıştır. 
Kendi ilişkileri nedeniyle endişe duyan Recep Tayyip Erdoğan, MİT 
TIR’ları soruşturması üzerinden özellikle mahkemelere talimat vere-
rek Enis Berberoğlu ve CHP’ye kumpas hazırlığı içerisinde olduğunu 
göstermiştir. Bir rahatsızlık arıyorlarsa MİT TIR’ları meselesi ile ilgili 
Sayın Erdoğan’ın esaslı bir rahatsızlığı olduğu şüphe götürmez. Asıl 
kendisinin bu dosya nedeniyle bir rahatsızlığı var.

TUĞRUL TÜRKEŞ’İN SÖZLERİ: Daha önceki tartışılan şeyler 
belli silahların nereye gittiği konusunda kendi hükümetinde Bakanlık 
yapan Tuğrul Türkeş, ‘Vallahi de billahi de bu silahlar Türkmenlere git-
miyordu’ demişti. O silahların o bölgede terör örgütlerine gönderildiği-
ne ilişkin çok ciddi bilgiler ortaya çıktı. Bunların üstünü örtmeye dönük 
çabayla şu anda bir taraftan Enis Berberoğlu’nu rehin alıp oradan bir 
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yeni kumpas planıyla CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na yürüme peşindeler 
ama Enis Berberoğlu’nun da alnı ak, Genel Başkanımızın da alnı ak. 
Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Tehditlere pabuç bırakmayacağız.”[82]

Şimdi de isterseniz, Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu’nun 
açıklamasını görelim:

İftiralara isyan etti
MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanan 

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, ailesi hak-
kında yürütülen karalama kampanyalarına tepki göstererek, “O kadar 
alçaldılar ki; hiç evlenmemiş kızımızı FETÖ gelini olmakla, katılmadı-
ğı bir toplantıya katıldığı ve hatta tutuklandığını dahi ileri sürerek itham 
ettiler, iftira attılar” dedi.

Oya Berberoğlu dün yaptığı açıklamada özetle şunları belirtti: 
“Uzun süredir eşim Enis, kızım Dilara ve son olarak bana yönelik yürü-
tülen iftira kampanyası ile karşı karşıyayız. Hukuki yollardan hak ara-
yışımız sürmekte ve fakat bu mesnetsiz ithamlara karşı yazılı açıklama 
yapmam artık zaruri olmuştur. Bir kez daha belirtmek isterim ki, biz ne 
casus ne de teröristiz. Alnımız ak, vicdanımız rahat. Sadece yurtsever, 
erdemli insanlarız. Enis de ben de yıllarca büyük bir özveri ile vatanı-
mız, ülkemizin çağdaş geleceği, halkımızın, çocuklarımızın mutluluğu 
için çalıştık. Mesleğimizi doğru yapmak için uğraştık, kişisel tarihle-
rimiz ortadadır. İsimlerinden dahi söz etmek istemediğim bazı kişi ve 
medya kuruluşları ise iftira kampanyasını sürdürmekteler, sosyal med-
ya paylaşımları, sözde programlar, yazılar ve haberlerle... Benim ‘CHP 
Genel Merkezi’ni her gün arayarak CHP’yi tehdit ettiğim’ vs. gibi ifti-
raları ile kendi kampanyalarını utanmadan devam ettiriyorlar. Herkesi 
insafa davet ediyor ve bir kez daha tekrarlıyorum; yalanlarınızda boğu-
lacaksınız.”[83]

***

Gördüğümüz gibi, Tayyip yeni oyunlar peşinde, yeni hileler peşin-
de, yeni tuzaklar, dolaplar peşindedir, arkadaşlar.

Aslında dara düşmüştür şimdi. Bu durumdan nasıl kurtulurumun 
derdinde ve arayışındadır. 

MİT TIR’larıyla Türkmenlere sadece yardım malzemesi gönderi-
yordun, öyle mi Tayyip?

Bu millet ahmak ya senin gözünde... Ne doğrasan yer...
Peki, TIR’lar dolusu silah ne, görüntüleri, videoları internette dolaş-

[82] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/802663/Bulent_Tezcan_dan_Erdogan_a_jet_
yanit__Kumpasin_itirafi.html.
[83] http://www.hurriyet.com.tr/iftiralara-isyan-etti-40549123
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makta olan?
Yukarıda CHP Sözcüsünün söylediği gibi, şu anda milletvekilin 

Tuğrul Türkeş’in:
“Vallahi de billahi de bu silahlar Türkmenlere gitmiyordu.” biçimin-

deki yeminli, billahlı sözü ne?
Yine, AKP Yöneticin Yasin Aktay’ın “O silahlar ÖSO’ya gidiyor-

du.” şeklindeki açıklaması ne?
Ve, amigolarının hazırladığı Pelikan Bildirisi vasıtasıyla koltuğun-

dan indirttiğin eski Başbakanın Ahmet Davutoğlu’nun şu açıklaması 
ne?

 “Yardım, Özgür Suriye Ordusu ÖSO ve Suriye Halkı içindir”[84]

Ay ve Güneş kadar kesin bir gerçektir ki Tayyip; sen ve avanen, 
IŞİD dahil Suriye’deki tüm Ortaçağcı cihatçıları desteklediniz. Her tür-
den hem de... Sadece silah da değil.  

Hâlâ da desteklemektesiniz hem de...
Böylece de çok net bir biçimde savaş suçu işlediniz. Tabiî o suçu, 

ABD ve AB’li efendileriniz de işledi. Sen onların taşeronu olarak işle-
din suçu.

Hepiniz, insanlığa karşı işlemiş olduğunuz bu ve benzeri suçlardan 
dolayı yargılanacaksınız, hukukla iş gören bağımsız mahkemeler tara-
fından.

Er veya geç...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

14 Ağustos 2017 

[84] Hürriyet Gazetesi, 31 Mayıs 2015.
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CHP’ye umut bağlamış içtenlikli kardeşler...
Bir siyasi parti genel başkanı, ömür boyu o partiye düşmanlık et-

miş, bir tek kez olsun oy vermemiş ve bir tek oy getirisine sahip olma-
yan, Birinci Kuvayimilliye, Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve silah ar-
kadaşlarını “Ermeni Soykırımcılığı”yla suçlayan bir insanı İstanbul 
Birinci Bölge Birinci Sıradan aday göstererek hangi amaçla millet-
vekili yapar?

Hem de bu parti genel başkanı, Ömer Faruk Eminağaoğlu gibi 
gerçek anlamda Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve Gerçek CHP aşığı 
hukuk üstadı bir değerli adamı, İblisçe bir oyunla hem harcamış, hem 
de hakimlik mesleğinden etmiştir...

Saygıdeğer Eminağaoğlu, adaylık öncesinde, Sorosçu Kemal’e ge-
lip açıkça uyarıda bulunmuştur:

“Bakın, sayın Başkan. Eğer memleketim Artvin’de bir ön seçim 
yapılırsa ben seçilirim. Bizim meslekte milletvekili adayı olmak için 
istifa ettiniz mi, bunun geriye dönüşü yoktur.”

Bu uyarı karşısında Sorosçu Kemal, “Hayırlı olsun”, demiştir.
Fakat, sonrasında cibilliyeti iktizasını yapmış, Ömer Faruk Bey’i 

hiç duraksamadan harcamıştır, aday yapmayarak. 
Artvin’de ön seçim yaptırtmamış, adayları merkez yoklaması deni-

len, Parti Başkanının belirlemesiyle oluşan bir yöntemle göstermiştir. 
Ömer Faruk Eminağaoğlu’na da gösterdiği adaylar arasında yer 

vermemiştir...
İşte böylesine İbiş görünümünün altında İblisçe bir ruhiyata sa-

hiptir, Kılıçdaroğlu, kendi tanımlamasıyla “Dersimli Kemal”.
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Samimi CHP’li kardeşler...
Sorosçu’nun İstanbul Birinci Bölge Birinci sıradan aday göstererek 

milletvekili seçtirttiği, Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanıyla kafayı 
bozmuş Türkiye Ermenisi Selina Doğan’ın kimliğine bir bakalım, is-
terseniz.

Bu konuya ilişkin olarak, Prof. Suat Çağlayan, aydınlatıcı ve yeterli 
bir yazı yazmıştır, Odatv’ye. Oradan aktaralım:

***
“CHP “soykırım” hakkında ne düşünüyor
“CHP’nin adayları arasında, İstanbul kontenjanından, hem de birin-

ci sıradan aday gösterilen bir bayan var;
“Adı, Selina Özuzun Doğan
“Bu bayan, daha aday gösterildiği gün, hangi amaçla TBMM’ye git-

mekte olduğunu anlatmak için bir açıklama yapıyor.
“Adaylığımın, Ermeni soykırımının 100. yılına gelmesinin simgesel 

anlamı var. Bunun CHP’ye olumlu yansımaları olacak…
“Önceliğim, 1915 soykırımı değil, bugüne yansıyan kültürel soy-

kırım…”
“Onun bu açıklamalarını okuyanlar, Kılıçdaroğlu’nun, hangi amaç-

la bu bayanı milletvekili yapmak istediğini anlamakta güçlük çekmiş-
lerdir.

“Sordukları soru şu;
“Kılıçdaroğlu bu bayanı acaba Ermeni Diasporasının bir temsilcisi 

olarak ve onların soykırım iddialarını savunsun diye mi, yanına aldı?”
“Ve ardından başka bir soru geliyor;
“Kılıçdaroğlu’nun bu bayana duyduğu sempatinin altında, soykırı-

mı savunan bir aktivist olması yanında onun aynı zamanda –soykırım-
lar konusunda- çok etkili bir eşe sahip olmasının da rolü var mı?

“Çünkü, Selina Hanım’ın eşi olan Sayın Erdal Doğan, bugüne kadar 
gösterdiği performansla, soykırımcı kesimlerin büyük beğenisini kaza-
nan bir avukat.

“ATATÜRK SOYKIRIMCI!”
“Sayın Doğan’ın karnesinde yazanlara bir göz atalım;
“1- Ermeni olaylarının bir soykırım olduğunu kanıtlamak ve ulusla-

rarası hukuk mekanizmalarını bu yönde harekete geçirmek için büyük 
gayretler göstermiştir.

“2- Türkiye’yi, kültürel soykırım yapmakta olduğu iddiasıyla ulus-
lararası mahkemelere şikayet etmiştir.

“3- Dersim olaylarının bir soykırım olduğunu iddia eden yazılar 
yazmıştır.

“4- “Atatürk, Dersim soykırımının siyasi sorumluluğunun tartışma-
sız birinci dereceden sorumlusudur!” diye yazmıştır. (Bakınız; Kurmeş 



365

Derneği Resmi Web Sitesi)
“5- “Son yüzyıl içinde soykırımın (Dersim) en başarılı aktörü kuş-

kusuz CHP’dir” demiştir.
“6- Zirve, Poyrazköy, Balyoz gibi davaların Ergenekon kumpası ile 

birleştirilmesi ve yurtseverlerin ağır cezalara çarptırılması için büyük 
çaba göstermiştir.

“KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPMALIDIR
“Selina Doğan ile eşi Erdal Doğan’ın, soykırımlar konusundaki ta-

vır ve eylemleri bu kadar açık iken, onlardan birinin milletvekili yapıl-
masının nedenini Sayın Kılıçdaroğlu açıklamak zorundadır.

“Eğer bunu yapmazsa, kendisinin daha önceki söylemleriyle, Selina 
Doğan’ın milletvekili yapılması olayını bir araya getirenler, onun da 
soykırım iddialarına destek verdiği gibi bir algı içinde olabilirler.

“Herkes, Sayın Kılıçdaroğlu’nun şu soruya yanıt vermesini bekli-
yor;

“Siz, Yeni CHP olarak, Ermeni soykırımı iddialarını haklı buluyor 
musunuz?”

“İşi bu noktaya getiren ve bu sorunun herkes tarafından sorulmasına 
yol açan kendisi olduğuna göre, Sayın Kılıçdaroğlu, nereye gitse bu 
soruyla karşılaşacaktır.

“CHP SOYKIRIMCI OLAMAZ! DERHAL İSTİFA…
“Milletvekili adayı belirlerken partilerin her kesimden aday alması 

doğal bir davranıştır. CHP’nin adayları içinde Ermeni yurttaşlarımız da 
olabilir elbette.

“Ama, işi gücü Ermeni soykırımı olan ve Türkiye’yi başka soykırım 
iddialarıyla da (Dersim gibi) mahkûm ettirmeye çalışan bir ailenin CHP 
aracılığıyla TBMM’ye taşınması kabul edilemez.

“CHP’nin genel başkanı, Dersim soykırımının baş sorumlusu Ata-
türk ve CHP’dir diyebilen bir zihniyetle el ele tutuşmanın hesabını, se-
çimler dahil, hiçbir platformda veremez.

“Kılıçdaroğlu’nun yapacağı en kestirme şey, CHP’lilerden özür di-
leyerek Selina Hanım’ın istifasını istemesidir.

“Birilerine hoş görünme ya da gizli duygularını gerçekleştirme ar-
zusuyla yola çıkanlar her zaman bundan zararlı çıkmışlardır.

“Prof. Dr. Suat Çağlayan
“Odatv.com”[85]

***

[85] http://odatv.com/-chp-soykirim-hakkinda-ne-dusunuyor-1304151200.html.
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Emperyalist Ermeni Soykırım Yalanı savunucularını 
Meclise taşımak, bu yalanın savunuculuğunu 

yapmaktır
İşte, “Dersimli Kemal”in, sıfır oy getirisine rağmen aday gösterdiği, 

CHP düşmanı Selina Doğan Hanım’ın kimliği budur, arkadaşlar.
Ömer Faruk Eminağaoğlu gibi namuslu, yiğit, Gerçek CHP’li ve 

gerçek hukukçu bir insanı harcayarak, üstelik de mesleğinden ederek, 
böyle bir kadını niye milletvekili seçtirir bir parti genel başkanı?

Çünkü, kendisi de aynen Selina Doğan ruhiyatına ve düşüncesine 
sahiptir. 

Kılıçdaroğlu, bu hainane işiyle ayrıca da ABD’li ve AB’li 
Emperyalist efendilerine mesaj göndermiş, selam çakmış olmaktadır. 
Bakın ben sizin bu Türkler hakkındaki tezlerinizi konumum gereği 
açıktan savunamıyor olsam da, savunanları vekil seçtiriyorum. Beni 
anlayın, demiş olmaktadır.

Bizce, Selina Doğan, Dersimli Kemal’den daha namusludur, daha 
dürüsttür. Çünkü, ne ise öyle görünmektedir. Dersimli Kemal’se her 
zaman olduğu gibi ikili oynamaktadır; Kuvayimilliye, Mustafa Kemal 
ve Gerçek CHP düşmanlığını bir günah çocuğu gibi karnında taşımak-
tadır...

Selina Doğan Hanımefendi, milletvekili olduktan sonra da 
Emperyalist Ermeni Soykırımı Yalanını büyük bir heveskârlıkla savun-
maktan geri durmamaktadır.

Nazi artığı ve gelenekli emperyalist Almanya’nın, bu yalanı mec-
lisinde kabul etmesini de sevinçle alkışlamıştır. Görelim o konudaki 
beyanını da:

“Alman Federal Meclisinin, “Ermeni Soykırımı”nı tanıyan ka-
rar tasarısını oy çokluğuyla kabul etmesinin ardından CHP, AKP 
ve MHP ile birlikte kararı kınayan ortak metne imza atarken, 
CHP’li Selina Doğan’dan farklı bir çıkış geldi.

“Ermeni asıllı olan CHP milletvekili Selina Doğan, “Soykırım 
tasarısı” tartışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye kafasını 
kuma gömmekten vazgeçmeli” diyerek “Bu tarz kıyımlar, zaten in-
sanlığa karşı işlenen suçlardır” ifadelerini kullandı.

“Sputnik’ten Elif Örnek’e konuşan Selina Doğan, “Ailemin her 
iki tarafında da, bu insanlar yok olmuşlar. Bunun bir açıklama-
sı olmalı. Milyonlarla bahsedilen insanlar bugün on binlerle ifade 
ediliyorlar. Dolayısıyla her ne olduysa, diğer katliamlarda, tüm kı-
yımlarda, tüm infial yaratan acı olaylarda davet ettiğimiz gibi bu 
konuda da Meclis çatısı altında bir komisyon kurulmasını talep 
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ediyoruz ama maalesef buna uygun bir zemin yok. Çünkü şu anda 
ne böyle bir çoğulculuğu yansıtan bir parlamenter sistem var, ne de 
ifade özgürlüğü, birbirine tahammül” dedi.

“MERCEDES KULLANMAYALIM HAMASETİYLE GEÇİŞ-
TİRİLEMEZ’

“1915’te yaşananların ‘bir halkın diğerine hakareti’ çer-
çevesine indirgendiğini ancak tartışmaya, konuşmaya açık 
olunması gerektiğini vurgulayan CHP’li Doğan “Kınayarak, 
oradan büyükelçileri çağırarak, Mercedes kullanmayalım 
gibi hamasetlerle geçiştirilebilecek bir konu değil. Alman-
ya’daki bu tasarının içeriği diğerlerinden farklı. Kendisinin 
bu anlamdaki sorumluluğunu da içeriyor. O kadar ağır fa-
şizmi yaşamış bir ülke, geçmişle yüzleşme geleneğine uygun 
olarak bir metin kaleme almış. Almanya’da ciddi bir arşiv 
var. Nitekim kendisinin bu sorumluluğu kabul ediyor olması, 
bu arşivlerde yapılan incelemelerin sonucudur” değerlendir-
mesinde bulundu.”[86]

Selina Hanım, gördüğümüz gibi, sevinçle zıplıyor, bu emperyalist 
parlamentonun Türkiye’yi mahkûm eden kararı üzerine.

Yukarıdaki anlatımında açıkça görüldüğü gibi, Nazi Almanyası’yla 
Türkiye’yi de eşitlemiş oluyor. Bu kadın, daha soykırımın kavram ola-
rak tanımını bile bilmiyor. Ya da Türk düşmanlığı öylesine sarmış ki 
bedenini ve ruhunu, her ne şekilde olursa olsun bu milleti mahkûm etti-
relim, diye yanıp tutuşuyor.

Selina Hanım, bilimin şu temel gerçeğinden de bihaber:
Tarihi olayları Tarihçiler araştırır. Tarih bilimine sahip insanlardan 

oluşan bir komisyon araştırır. Parlamentolar şu anda da çok açık biçim-
de görüldüğü gibi, Tarih bilmezlerden oluşur. Tarihi bilmeyen insanlar, 
tarihsel araştırma yönteminden habersiz insanlar, komisyon oluştursa 
ne olur, karar alsa ne olur... Parlamentolar sadece siyasi kararlar alırlar. 
Yoksa, tarihsel gerçekleri ortaya çıkarıp hükme bağlayan kararlar ala-
mazlar.

Bu işi, uluslararası planda Tarihçilerden oluşan bir komisyon araştır-
sın önerimize neden ısrarla ve duraksamaksızın karşı çıkıyor Ermenistan 
ve Diaspora temsilcileri?

Çünkü biliyorlar onlar da “Ermeni Soykırımı” iddiasının, emperya-
list bir yalandan ibaret olduğunu...

Bunlar, hatırlayacağınız gibi 24 Nisan’larda Taksim’de ya da 

[86] http://odatv.com/chpde-surpriz-soykirim-cikisi-0306161200.html.
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Galatasaray’da mumlar yakıp Ermeni ezgileri eşliğinde otururlar yerle-
re. Önlerinde de “Türkiye, tarihiyle yüzleşmelidir”, “Bazı yaralar asla 
kapanmaz” gibi pankartlar bulunur. 

Oysa, biz Gerçek Devrimciler çoktan yüzleştik, Tarihimizle. Ve na-
musa, içtenliğe ve okuduğunu anlama kapasitesine sahip her insanın 
anlayıp kavrayabileceği açıklıkta koyduk olayı ortaya. Bu soykırım 
iddiasının, İngiliz Emperyalizminin 1915’lerdeki bir savaş propagan-
dasından ibaret olduğunu matematiksel kesinlikte belirledik-ispatladık 
ve yazdık. 

“Sevrci Soytarı Sahte Sol ve Ermeni Sorunu” adlı kitabımız, bi-
zim bu çalışmamızı içerir. Oradan bir özet kesit olmak üzere de, 24 
Nisan’larda bu Ermenici ve emperyalist yalan sevici vatandaşların kar-
şısında okunup medyaya verilmek amacıyla 14 sayfalık bir metnimiz 
hazırlanmıştır.

Bu özet sayfaları okuyanlar bile Ermeni Soykırımı diye bir olayın 
asla Tarihte yaşanmadığını ve atalarımızın kesinlikle soykırımcı olma-
dığını çok açık biçimde kavrar. 

Yazımız biraz uzayacak bugün ama madem konu açıldı yeniden, ilgi 
duyan arkadaşlar olur diye o özetimizi de buraya alalım. Biraz sabırlı 
davranıp dikkatlice okursa arkadaşlar; onlar için de aydınlatıcı olacağı 
kanısındayız:

***

“İngiliz Savaş Propaganda Bürosu”nun- “Foreign 
Office”in, “Wellington House”un, Washington’un, 

Pentagon’un, CIA’nın Türkiye’deki resmi ya da gönüllü 
memurları!

Yapmaya çalıştığınız çok ayıp, utanç verici bir şey. 1916’da Birinci 
Emperyalist Yağma Savaşı’nda İngiliz Savaş Propaganda Bürosu’nun 
sadece ve sadece “Savaş Propagandası” olarak ürettiği “Mavi Kitap” 
adıyla ünlü, en düzenbazca ve iblisçe yalanlardan derleşik sözde kitapta 
anılan yalanları ve iftiraları savunuyorsunuz hâlâ.

Oysa, o yalanlar çöplüğü kitabı hazırlayan iki kişiden biri olan 
Arnold Tonybee, ömrünün son yıllarında yaptığından pişmanlık du-
yuyor. Bir anlamıyla özür diliyor Türklerden. “Çok üzgünüm”, diyor. 
“Orada yaptığımız sadece savaş propagandası amacına yönelik 
şeylerdi”.

Anılarında ise “Türklerin 1915’teki tehciri savunma amacıy-
la alınmış bir tedbirdi. Benzerini pek çok devlet yaptı. Amerika 
Birleşik Devletleri de İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkesindeki 
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Japon nüfusu başka bölgelere nakletti”, diyor.
Bu gerçekleri siz de biliyorsunuz. Biz de yıllar önce belgeleriyle 

birlikte ortaya koyduk. Kaldı ki, “Mavi Kitap”ta bile o trajik dönem-
de hayatını kaybeden Ermenilerin sayısı 600 bin olarak geçiyor. Siz, 
o abartılı yalanı tam iki buçukla çarpıyorsunuz, bir buçuk milyona çı-
karıyorsunuz. Yani savaş propagandası yalanını iki buçukla çarparak 
katmerlendiriyorsunuz.

O dönemde yaşananın karşılıklı bir çatışma ve katliam olduğu, her 
iki tarafın da büyük kayıplar verip acılar çektiği çok açık bir gerçektir.

Bu acıların yaşanmasına sebep de Batılı Emperyalist haydutlar; 
İngiliz, Fransız, Amerikan ve İtalyanlarla Rus Çarlığı’dır.

Bu emperyalist çakallar Osmanlı’yı parça parça edip aralarında 
paylaşmak için, yüzyıllar boyu birlikte kardeşçe yaşamış iki halkın 
arasına kama sokuyorlar. Parçalıyorlar halkları. Ermeni Milletini boş 
hayallerle avutuyorlar. Nüfusça sadece yüzde 14 küsurunu oluşturduğu, 
İskenderun Körfezi’yle Trabzon’u birbirine bağlayan bir hattın doğu-
sunda kalan geniş topraklar üzerinde sana bağımsız bir Ermeni devle-
ti kuruvereceğiz, diyerek kandırıyorlar Ermeni burjuvalarını. Ve harp 
içindeki Osmanlı’yı arkadan vurduruyorlar, bu burjuvaların komuta 
ettiği Ermeni Ordusu’na.

Tehcir, işte Osmanlı’nın bu olay sonucunda aldığı bir savunma ted-
biriydi.

Savaş öncesinde Osmanlı sınırları içinde 1 milyon 300 bin civarın-
da Ermeni nüfus vardı. Tehcire tabi tutulan Ermeni insanı 924 bin 158 
kişidir, Talat Paşa’nın not defterindeki kayıtlara göre. Bunun 440 küsur 
bininin Halep’e ulaştığını dönemin oradaki ABD Konsolosu raporla-
rında bildirir ülkesine. Yüz binlercesi Rusya Ermenistanı’na gitmiştir. 
Bir o kadarı da Mısır’dan Irak’a, Lübnan’a kadar yayılan Ortadoğu ül-
kelerine gitmiştir. Ve bir bölümü de Avrupa’ya, Amerika’ya ve hatta 
Avusturalya’ya...

Bu trajik süreçte bizce 300 bin kadar Ermeni insanı hayatını kay-
betmiştir. Talat Paşa’nın deyişiyle “Zalim yerel yöneticilerin tutum-
larından, yağmacı çakalların saldırılarından, hastalıklardan, kıtlıktan, 
yokluktan, açlıktan dolayı”.

Aslında gerçeğin böyle olduğunu siz değilse de sizin yukarıda 
saydığımız efendileriniz bal gibi biliyorlar. Biz de çok önceki yazıla-
rımızda, kitaplarımızda bu gerçeği matematiksel bir kesinlikle ortaya 
koyduk, ispatladık. Hem de onlarca net, açık, kesin gerçek belgeyle. 
Şimdi burada bunlardan sadece iki tanesini analım, size gösterelim. 
Dönemin Osmanlı Ermenileri Temsilcisi olan Boghos Nubar Paşa’nın 
Fransız Dışişleri Bakanlığı’na yazdığı mektubu ve Paris Barış 
Konferansı’nda yaptığı konuşmanın bir bölümünü aktaralım:

Önce Fransız Dışişleri Bakanlığı’na yazdığı mektubu okuyalım:
“Sayın Bakan,
“Ermeni Milli Komitesi adına, şu hususları hatırlatarak aşağı-
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daki bildiriyi arzetmekle şeref duyarım:
“Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, en büyük fedakârlıklar ve sü-

rekli ıstıraplar pahasına, savaşın başından beri İtilaf Devletleri’nin 
gayesine sarsılmaz bağlılığımızın bir nişanesi olarak;

“Ermenilerin fiili bir şekilde savaşan taraf olduğunu;
“Fransa’da ilk günden itibaren hizmet eden gönüllülerinin 

Fransız bayrağı altında Yabancı Lejyonu’nda zafer elde ettiklerini;
“Cumhuriyet Hükümeti’nin talebi üzerine Ermeni Milli 

Komitesi tarafından silah altına alınan Ermeni gönüllülerinin 
Filistin’de ve Suriye’de Fransız birliklerinin hemen hemen yarısını 
teşkil ettiklerini ve General Allenby’nin zaferinde büyük payları 
olduğunu, bunun da Allenby ve Fransız komutanlar tarafından 
resmen beyan edildiğini,

“Kafkasya’da, Rus İmparatorluk ordusundaki 150.000 
Ermeni’den ayrı olarak, komutanları Antranik ve Nazarbekoff’un 
komutası altında, 40.000’den fazla gönüllünün bir kısım Ermeni 
vilayetlerinin kurtuluşuna katkıda bulunduğunu,

“Lütfen Sayın Bakan, üstün saygılarımın teminatı olarak kabul 
buyurunuz.

“Ekselans S. Pichon
“Dışişleri Bakanı Paris
“Başkan Boghos Nubar
“İmza
“Dışişleri Kayıt Damgası
“3 Aralık 1918”
Şimdi de “Paris Barış Konferansı”nda yaptığı konuşmadan bir bö-

lüm:
“Bununla beraber, savaşın başında Türk Hükümetinin 

Ermenilere bir tür özerklik vermeyi önerdiğini ve karşılığında da 
Kafkasya’yı Ruslara karşı ayaklandıracak gönüllüler istediğini ha-
tırlatmak isterim. Ermeniler bu öneriyi reddettiler ve kendilerini 
kurtarmasını bekledikleri Müttefiklerin yanında tereddüt etmeden 
yer aldılar.

“Ermeniler savaşın ilk günlerinden ateşkes imzalanıncaya ka-
dar tüm cephelerde Müttefiklerin yanında çarpıştılar.

“Ermenilerin Kafkasya’da neler başardıklarını tekrarlama-
yacağım. Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı olan Bay Aharonyan 
biraz önce size, benim yapabileceğimden çok daha iyi bir şekilde, 
geniş bir açıklamada bulundu.

 “Bununla beraber, Suriye ve Filistin’de, Müttefik devletler 
arasında anlaşma imzalandığı 1916 yılında, Fransız Hükümeti’nin 
(Ermeni) Milli Delegasyonu’na yapmış olduğu davet uyarınca, 
Légion d’Orient’da toplanmış olan beş bin kadar Ermeni gönül-
lüsünün (o bölgedeki) Fransız güçlerinin yarısından fazlasını oluş-
turduğunu, Suriye’yi kurtaran büyük Filistin zaferine parlak bir 
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katkıda bulunduğunu ve General Allenby’nin kendilerine resmi bir 
tebrik gönderdiğini belirtmek isterim.

“Son olarak Fransa’da, şanlı ve şerefli bir birlik olan Légion 
Etrangère’de Ermeni gönüllüleri yiğitlikleri ve dayanıklı olmala-
rıyla temayüz ettiler. Savaşın başında 800 kadar olan gönüllüler-
den ancak 40 kişi hayatta kaldı. Geri kalanlar hepsi savaşta düş-
man karşısında öldü.

“(Ermenilerin) bu askeri katkısı Müttefik Hükümetler tara-
fından resmen ve hararetle takdir edildiği için bu konu üzerinde 
daha fazla durmama gerek yoktur. Belirtmek istediğim tek husus 
Ermenilerin İtilâf Devletlerinin davasına bağlılığının, maruz kal-
dıkları katliam ve sürgünlerin saiklerinden biri olduğudur.

“Ermeniler bu nedenle savaşan taraf olmuşlardır. Sonunda 
Müttefiklerin tam bir zafer kazanmaları Ermenistan’ı Türk boyun-
duruğundan kurtarmıştır. Bu bir gerçektir. Katliam ve sürgün kur-
banlarına savaş alanındaki kayıplarımız da eklenince Ermenistan 
tarafından yaşam olarak ödenen bedelin herhangi bir diğer muha-
rip milletin ödediği bedelden daha ağır olduğunun ortaya çıkaca-
ğını sözlerimize eklemek isteriz. Ermenistan’ın kaybı, 4,5 milyon 
olan toplam nüfusu içinde 1 milyonu aşmaktadır, Ermenistan ba-
ğımsızlığını silahla ve çocuklarının kanıyla kazanmıştır.

“İki tür gözlemde bulunmak istiyorum. Önce, bizim anladığı-
mız şekilde, gelecekteki Ermeni devletinin sınırlarından bahsetmek 
istiyorum. Sonra sizlere nüfusa dair bazı ayrıntılar vereceğim.

“ Sınırlar.
“Talebimiz bağımsız Ermenistan’ın tüm Ermeni topraklarını 

içermesi ve şu yerlerden oluşmasıdır:
“1. Kilikya (Maraş Sancağı dâhil), Erzurum, Bitlis, Van, 

Diyarbekir, Harput, Sivas ve Karadeniz’e çıkış için Trabzon 
Vilâyeti’nin bir bölümü

“2. Halkı, Türkiye’deki kardeşleriyle tek bir Ermenistan Devleti 
altında birleşmek isteyen Kafkasya’daki Ermenistan Cumhuriyeti 
toprakları.

“Bu Devletin, gelecekteki Ermeni Devleti’nin, sınırlarına 
Ermeni olmayan toprakları dâhil etmek istediğimiz bazen söylen-
miş ve yazılmıştır. Bu doğru değildir. Böyle bir talebimiz olmadık-
tan başka, aksine, nihai sınırların tarafımızdan değil, tarihi, coğra-
fi ve etnik hakları esas alarak çalışacak olan bir karma komisyon 
tarafından saptanmasını istiyoruz. Söz konusu eyaletlerin veya 
Ermeni vilayetlerinin halen mevcut idarî sınırları keyfi ve yanlıştır. 
Bu sınırlar, Âbdülhamit tarafından siyasi amaçlarla, Müslüman 
(bir) çoğunluk yaratılabilmesi için, Ermeni olmayan bölgelerin de 
dâhil edilmesiyle keyfi olarak çizilmiştir. Talebimiz, bu dışarıda ka-
lan, genellikle Kürt veya Türk olan bölgelerin, (Ermenistan’dan) 
ayrılmasıdır.
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“Böylece, esas itibariyle Kürt olan Hakkâri’nin tamamı ve 
Diyarbekir’in güneyi Ermenistan’ın dışında bırakılmalıdır; aynı şe-
kilde Türk bölgesi olan Sivas’ın batısı ve birçok yer de… Trabzon’a 
gelince, ahalisinin çoğunluğunun Rum olduğunu kabul ediyoruz, 
ancak Trabzon Limanı yukarı (kuzey) Ermenistan’ın tamamı için 
Karadeniz’e tek çıkış yerdir. Talebimiz ayrıca Venizelos’un bildiri-
sine de uymaktadır. Memnuniyetle belirtmek isterim ki Venizelos, 
Barış Konferansı’na sunduğu Muhtıra’da bu konuyu büyük bir 
adalet duygusu içinde ele almıştır.

“Suriye ile sınırımıza gelince, son günlerde Suriyeli komşula-
rımız kısa süre önce, Suriye’ye dâhil etmek istedikleri Kilikya’nın 
büyük bir kısmı için, son derece yersiz olan taleplerde bulundular.

“Bunlara (taleplere) devam edilmemelidir. Kilikya esas iti-
bariyle bir Ermeni bölgesidir. 1375 yılına kadar dört asır süreyle 
burada son Ermeni Krallığı mevcut olmuştur. Zeytun bölgesi gibi 
bazı yerleri zamanımıza kadar Ermeni prenslerinin idaresinde yarı 
bağımsız durumunu korumuştur. Kilikya’nın Merkezi olan Sis’te, 
Türkiye’deki bütün Ermenilerin ruhani önderi olan Katolikos, 
hatırlanamayacak kadar eski zamanlardan günümüze kadar, dini 
makamını korumuştur.

“Nüfusa gelince büyük çoğunluğu Ermeni ve Türk’tür. 
Suriyelilerin sayısı önemsizdir. Savaştan önce Kilikya’da 20.000 
Suriyeliye karşılık 200.000 Ermeni vardı. Eski ve yeni dünyaya dair 
hiçbir atlas Kilikya’yı Suriye’ye dâhil göstermez. Coğrafi, tarihî ve 
etnik bakımdan Kilikya Ermenistan’ın ayrılmaz bir parçasıdır ve 
Akdeniz’e doğal çıkışıdır.

“Kilikya’yı Suriye’ye dâhil etmek amacıyla Suriye Komitesi 
yayınlarında gösterildiği gibi, Suriye’nin kuzey sınırı Toros değil 
Amanos Dağları’dır.

“(…)
“Katliam ve sürgünlerden sonra Ermenistan’da Ermeni kalma-

dığı veya her hâl ve kârda kalanların önemsiz bir azınlık oluşturdu-
ğu iddia edilmiştir. Memnuniyetle söyleyeyim ki bu doğru değildir.

“Önce, bugün kimsenin tartışmadığı ilkelere göre, ölüler yaşa-
yanlar gibi sayılmalıdır. Bütün bir ırka karşı işlenmiş tarifsiz cina-
yetlerin faillerine yarar sağlaması hoş görülemez. Fakat bütün bir 
halkı ortadan kaldırma amacına erişilememiştir. Bu savaştan sonra 
Ermeniler, savaştan önce olduğu gibi, Türklerden, hatta Türkler ve 
Kürtlerin toplamından, bile, daha fazla olacaklardır.

“Aslında, Ermeni kayıpları çok büyük olmakla beraber, savaşta 
Türklerin kayıpları daha aşağı olmamıştır. Bir Alman raporu; sa-
vaş, salgın hastalıklar ve kıtlık nedeniyle, Türklerin kayıplarını 2,5 
milyon olarak vermektedir. Bu duruma tedbirsizlik, yeter sayıda 
hastane personeli ve ilaç olmamasının yarattığı korkunç tahribat 
neden olmuştur.
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“Bu kayıpların en aşağı yarısı, Türklerin fiiliyatta sadece bura-
dan askere aldığı ve Rus ve Ermeni orduları tarafından istilâ edil-
miş olan Ermeni Vilayetleri halkı tarafından verilmiştir. Böylece 
şayet Türk halkının en az Ermeniler kadar ağır kayıplar verdiği 
kabul edilirse Ermeniler, daha önce de olduğu gibi, halen de çoğun-
luktadır. Kafkasya ve Türkiye Ermenilerinin hararetle istedikleri 
gibi Kafkasya’daki Ermeni Cumhuriyeti Türk Ermenistanı’yla tek 
bir devlet kurmak üzere birleşirse bu çoğunluk daha da büyük ola-
caktır.”

Dönemin Osmanlı Ermenileri Temsilcisi Boghos Nubar Paşa’nın 
anlatımı açık ve net, değil mi?

Şimdi, ruhunda zerre miktarda da olsa içtenlik taşıyanlara soruyo-
ruz:

Bu anlatılanlardan bir soykırım yaşandığı sonucu çıkar mı?
Kesinlikle hayır. Osmanlı, savaşın başında Ermeni temsilcilere geli-

yor. Ruslara karşı ittifak edelim, karşılığında size çoğunluk olduğunuz 
bölgelerde özerklik verelim, diyor.

Boghos Nubar Paşa ne diyor bu teklife?
Biz bunu reddettik ve müttefiklerin safında savaşta yerimizi aldık, 

diyor. Ermeniler savaşan bir taraftır, diyor. Ve de diyor ki; biz Ermeniler 
kadar Türklerin de bu savaşta kayıpları olmuştur, diyor.

Bu anlatılanlardan bir soykırım olmadığı, yüzde yüz oranında bir 
kesinlikle çıkmıyor mu?

Çıkıyor.
Yaşananların soykırım olmadığı ve karşılıklı bir çatışma, savaş ol-

duğu başka türlü nasıl anlatılabilir...
Yukarıda dediğimiz gibi daha onlarca belge var anılacak da yeri de-

ğil burası...
Gerçeğin bu olduğunu efendileriniz biliyor. Ama onlar gerçeğin pe-

şinde değil ki. Onlar Yeni Sevr peşinde. Onlar, 1071 Malazgirt’in, 1915 
Çanakkale’nin ve 1922 Anadolu’nun intikamını alma peşinde. O savaş-
larda uğradıkları hezimetin öcünü alma peşinde. Ve yeni bir Haçlılar 
Seferi başlatma peşinde.

Ne diyordu, 19’uncu Yüzyılın son yıllarında İngiltere Başbakanlığı 
yapmış, Türk düşmanlığıyla kafayı bozmuş, manyamış William Ewart 
Gladstone?

“(...) Türk ırkının geçmişte ve bugün ne olduğunun kabaca ta-
rifini çok kısa bir şekilde özetlemeye çalışayım. Bu sadece basit bir 
şekilde Müslümanlık sorunu değil, aynı zamanda bir ırkın kendine 
özgü karakterinin Müslümanlıkla birleşmesi sorunudur. Onlar ne 
Hindistan’ın mülayim huylu Müslümanlarıdır, ne Suriye’nin na-
zik Selahaddin’leridir, ne de İspanya’nın kültürlü Mağribîleridir. 
Onlar, bunların hepsinin ötesindedir ve Avrupa’ya ilk kez ayak 
bastıkları o kara günden beri insanlığın en büyük insan düşmanı 
türüdür. Onlar nereye gittilerse, arkalarında büyük bir kan der-
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yası bırakmışlardır; ve hakimiyetlerinin ulaştığı her yerdeki me-
deniyetler silinip gitmişlerdir. Onlar her yerde hukuka değil güce 
dayanan iktidarı temsil etmişlerdir. Böyle bir yaşantının rehberli-
ğinde onların acımasız bir kaderciliği olmuştur, bu kadercilik öbür 
dünyadaki şehvete düşkün bir cennet inancıdır.

“Ayrıca onlar büyük bir askeri gücün cisimleşmesidir. Bu ge-
lişen lanet tüm Avrupa’ya korku salmıştır. Bu korku nesiller 
boyu devam etmiştir. Ta ki, bir kısmı şu an devam eden savaşın 
bir parçası ve yürütülen diplomasinin öznesi olan birçok Avrupa 
ülkesi insanlarının gösterdiği kahramanlığa kadar. Çok eski za-
manlarda bütün Batılı Hıristiyan Âlemi bu ortak düşmana karşı 
direnmeyi takdir etmiştir. Hatta Reform Hareketinin ateşli ve ha-
raretli mücadeleleri sırasında dahi, eğer yanılmıyorsam, Türklere 
karşı mücadelelerinde İmparatorun ve Roma Katolik Kilisesi’nin 
Önderlerinin başarılı olabilmesi için ibadet eden duacılar vardı.”[87] 

Gladstone, bu ırkçı, sapkın, canice görüşlerini halefleri olan İngiliz 
Emperyalizminin diğer sözcülerine de birebir aktarmıştır. Lloyd 
George, Lord Curzon, Churchill, Lord Kitchener ve benzeri emperya-
listler aynı düşüncede olmuşlardır hep. Bunlardan birinin görüşlerini 
daha gösterelim:

“Kişisel görüşüm odur ki, Padişahın İstanbul’dan kovulması-
na karşı ileri sürülen karşı görüşler kuramsal niteliktedir. Türkler 
yüzyıllardır Avrupa’dadırlar ve hep bir belâ, bir baskı öğesi ve bir 
karışıklık kaynağı olagelmişlerdir. Türk hiçbir zaman Avrupalı 
olmamış, Avrupa uygarlığını içine sindirememiş ve sürekli bir sa-
vaş nedeni olmuştur. Türklerin bu niteliklerini değiştirebileceğini 
beklemek büyük iyimserlik olur. (…) Türkleri İstanbul’da bırak-
mak, korkulur ki, sorunun çözümlenmesi anlamına gelmeyecek, 
sadece yeni güçlüklere bir başlangıç olacaktır. Öbür yönden söy-
lenecek çok şey olduğu da bir gerçektir. Önce Müttefiklerimizin, 
ne yazık ki İngiltere’ninkinden değişik görüşte oldukları, sonra, 
Avrupa ve Birleşik Devletler’de kendi dertlerimiz bulunduğu ve 
Türklerin atılmasının İslam dünyasında da dert anlamına geleceği; 
B. Nitti’nin Türkleri kovmanın maddi güçlüğünü abarttığı görü-
şündedir. Müslüman dünyasında oldukça büyük bir dinsel tepki 
olasılığı bulunduğu bir gerçektir. Ama bunlara karşılık, Avrupa’yı 
bu vebadan ve karışıklık kaynağından tümden ve bütünlüklü kur-
tarmak fırsatını belki de kaçırmakta olduğumuzu da düşünmek 
gerekir.”[88]

O emperyalist haydutların, Türkleri Avrupa’dan ve Anadolu’dan 

[87] William Ewart Gladstone, Bulgarian Horrors and the Question of the East [Bulgar 
Korkuları ve Doğu Sorunu], 1876, s. 12-13.
[88] Osman Olcay, Sevr Anlaşması’na Doğru, s. 7.
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atma, Asya’ya geri gönderme planlarını, Antiemperyalist Birinci Ulusal 
Savaş’ımızın zaferiyle kâğıt üzerinde bıraktık. Haydutların hevesleri 
kursaklarında kaldı. Fakat, bu düşünce ve niyetlerinden hiç vazgeçme-
diler. Amerika Birleşik Devletleri de içlerinde olmak üzere tüm emper-
yalist haydut devletler hep bu niyetleri beslediler bize karşı.

Ve ne yazık ki Ermeni Milleti, Yunan Milleti, ulusal kimliklerini bu 
ırkçı Türk düşmanlığı ideolojisi üzerine inşa etti.

Ve tüm bunlardan daha elim ve daha vahim olmak üzere, Amerikancı 
Burjuva Kürt Hareketi PKK, HDP de siyasi ideolojisini aynı anlayış 
üzerinde temellendirdi.

Gelinen noktada tıpkı Haçlı Seferleri’ni kışkırtan ve ona kutsal 
gerekçe sunan Papalar gibi, I. Gregorius (1086) ve halefi II. Urbanus 
(1095) gibi bugünün Papa’sı I. Fransiscus da “Ermeni Soykırımı” adlı 
emperyalist yalanı, savaş propagandasını vaftiz ederek kutsadı. 

Şu aşağılık, namussuzca yalan ve iftiraları sıraladı:
 ”Son yüzyılda insanlık 3 büyük trajedi yaşamıştır. Bunların 

ilki, genel olarak 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak görülen ve siz 
Ermeni halkına karşı yapılmış olandır. Piskoposlar, rahipler, din-
darlar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve hatta savunmasız çocuklar ve 
hastalar bile öldürülmüştür. 

“Bugün, acıdan parçalanmış ama umut dolu kalplerle, ataları-
nızın zulme maruz kaldığı bu trajik olayın, bu toplu ve delice kıyı-
mın yüzüncü yıldönümünü anıyoruz.

“Hatırlamak gereklidir, hatta zorunludur” çünkü kötülüğü 
saklamak ya da inkar etmek, bir yarayı tedavi etmeden kanamaya 
bırakmaya benzer.”

Bu din adamı maskeli CIA devşirmesi, hiç utanıp arlanmadan, bu 
iftiralarla suçluyor atalarımızı, halkımızı, milletimizi.

Bu Papa, nasıl II. Jean Paul başta Polonya olmak üzere Sosyalist 
Kamp’taki karşıdevrim hareketine dinsel destek vermek üzere CIA 
tarafından Vatikan’a getirilmişse, bu Latin I. Fransiscus da Latin 
Amerika’da yükselen devrimci dalgayı nötralize etmek, Chavez’in, 
Maduro’nun, Morales’in ve tabiî Fidel ve Raul’un ve halklarının estir-
dikleri devrimci rüzgarları dindirmek için Vatikan’a getirilmiştir. Papa 
sıfatıyla sıfatlandırılmıştır. Bununla şu mesaj verilmek istenmiştir Latin 
Amerika halklarına:

“Ya bakın sosyal eşitlik, sosyal adalet, yoksulluğun ortadan kaldırıl-
ması gibi amaçlar zaten İncil’de vardır. Bu nedenle siz, Kutsal Kitap’ın 
dışında başka ideolojiler peşinde koşmayın. Bunlar gereksizdir. İncil’e 
sarılın. Onun amaçları gerçekleştiği zaman zaten bütün dertler deva bu-
lacaktır.”

İşte böyle Ortaçağcı yalan ve dümenle Latin Amerika Halkları kan-
dırılmak, uyutulmak istenmiştir.

Şimdi bu devşirme, bu emperyalist işbirlikçisi sözde din adamı Papa 
kalkıyor, hiç utanıp sıkılmadan atalarımızı canilikle suçluyor.
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İnsan birazcık dürüst olur. Eğer inanıyorsa bir kutsal varlığa, onun 
huzurunda olsun yalan söylemez, iftira atmaz.

Türkler, dünyanın en toleranslı milletlerinden biridir. Canilik yap-
maz. Çocuk, hasta öldürmez.

Papa, zerrece ahlâk ve namus sahibi olsaydı, andığı dönemde 
Ermeni burjuvazisinin, Taşnaksütyun Partisi’nin peşine takılmış saldır-
ganların Müslüman Halkı çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç ayrımı 
yapmaksızın camilere, evlere doldurup sonra da ateşe verip yakarak 
katlettiklerini söylerdi. Yine aynı şekilde Müslümanları diri diri baş 
aşağı kuyulara atıp üst üste yığdıktan sonra üzerlerine büyük taşlar yu-
varlayarak canavarca katlettiklerini söylerdi.

Bırakalım 100 yıl önceyi, 1992 yılının 25’i 26’ya bağlayan 
Şubatında Hocalı’da 613 Azerbaycanlı Müslümanı tam da soykırım 
kapsamına girecek bir planlamayla kuşatıp bir gecede katlettiklerini 
söylerdi. Hocalı, Karabağ ve onun haricinde Ermenistan’ın bugün de 
işgal altında tutmaya devam ettiği Azerbaycan’ın 7 ayrı yerleşim böl-
gesinde daha yaptıkları katliamlarında Türk düşmanlığı ile zehirlenmiş, 
ruhları kirletilmiş, vicdanları, insanlıkları bitirilmiş burjuva Ermenistan 
Ordusu’nun askerlerinin küçücük bir kız çocuğunu kollarından pence-
reye çivileyip göğsünü yarıp atan kalbini söküp çıkararak öldürdükleri-
ni söylerdi. Yine yaralılar arasında bulunan ve hâlâ kalbi atmaya devam 
eden 7 yaşlarındaki bir kız çocuğunu kurbanların cesetlerinin doldu-
rulduğu kamyona atıp öylece ölüme gönderildiğini söylerdi. Hocalı’da 
ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde kaçamayan tüm Azeri Türklerini 
katledip cesetlerini bir zincir oluşturacak şekilde uç uca dizip sonra da 
göğüslerinin üzerine basarak yürüdüklerini söylerdi.

 Düşünün bir kere: Dünyada az sayıda da olsa böyle canilikler ya-
pılmıştır, değişik bölgelerde. Ama hiç kimse bu caniliklerini sonradan 
kitaplaştırarak övünmemiştir yaptıklarıyla. Bizim bildiğimiz bu insan 
soyunun yüz karası canavarlığıyla övünen sadece bugünkü burju-
va Ermenistan’ın o katliamda cellât rolü oynayan kişileri yapmıştır. 
Piyasadadır bu kitaplar.

Bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da o katliamda 
yer alan komutanlar arasındadır. Ödülünü de almıştır, görüldüğü gibi.

Modern Ermeni Tarihinin en büyük kahramanı ilan edilen Andranik 
Ozanyan da anılarında anlatır, kendi savaşlarında yer almayan, tersine 
Osmanlı’ya sadık kalmayı seçen bir Ermeni ailenin evine baskın yapa-
rak erkeğini, kadınını ve çocuklarını katlettiklerini. 

Demek ki bugünün burjuva Ermenistan’ının tarihi kahramanı da, şu 
anki cumhurbaşkanı da kadın ve çocuk katilidir. Canavarca katliamlar-
da yer almışlardır. Kendi anlatımları bu.

1992 ve onu takip eden süreçte katliamlarla işgal ettiği 14 bin 400 
kilometrekarelik Azerbaycan toprağını Ermenistan bugün de işgali al-
tında tutmaktadır, aradan 20 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen.

Ermenistan’ın işgal ettiği bu topraklardan kayıtsız şartsız çekilme-
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sini öngören 4 tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı vardır. 
Buna rağmen bu kararları hiçe sayan Ermenistan işgalini pervasızca 
sürdürmektedir. İşgal altında tutulan bu topraklar Azerbaycan’ın yüzöl-
çümünün yüzde 20’si tutarındadır.

Ermenistan bu pervasızlığı kime güvenerek yapabilmektedir?
ABD, AB Emperyalistlerine ve artık emperyalist bir devlete dönüş-

müş olan Rusya’ya. Dikkat edersek onlar bugüne kadar Ermenistan’ın 
bu karara uyması yönünde en küçük bir söz ve davranışta bulunmamış-
lardır. Böylece de Birleşmiş Milletler kararları kâğıt üzerinde kalmıştır. 
Çünkü Azerbaycan Türk’tür...

Bugün, Türkiye’nin artık istenilen kıvama geldiğini, erime-çözülme 
sürecine girdiğini düşünüyor emperyalist haydutlar sürüsü. ABD’nin 
Başkan Obama’sı bir taraftan, CIA kökenli Dışişleri Bakanlığı sözcü-
sü Marie Harf bir taraftan AB Emperyalistlerinin üst örgütü Avrupa 
Parlamentosu bir taraftan “Ermeni Soykırımı”, 1 buçuk milyon 
Ermeni’nin katli gibi yalan ve iftira çığlıkları atıyorlar.  

Ve Türkiye’nin Parababalarını, burjuva siyasi partilerini, medyasını 
da artık istedikleri çerçeve içine almış durumdadır ABD Emperyalistleri. 
Onların da kimi tevil yoluyla, soykırımcı danışmanlar, milletvekili 
adayları seçerek kimi de S. Demirtaş gibi açıktan bu emperyalist ya-
lanı savunuyorlar artık. Cumhuriyet Gazetesi’nden Yurt Gazetesi’ne, 
Bir Gün Gazetesi’ne ve “holding medyası” denen satılmış Parababaları 
medyasının tamamı günlerdir ekranlarından, sayfalarından bu yalanı 
tekrarlıyor. ABD’li efendilerinin gözüne girebilmek, mevki, ün, poz, 
iktidar ve para sahibi olabilmek için onların propagandistleri gibi çalı-
şıyorlar bütün güçleriyle.

Yani Batılı Emperyalist haydutlar ve yerli hain işbirlikçiler el ele 
vermişler, fırsat bu fırsat Türkiye şu anda Mütareke günlerindeki du-
ruma düştü. Bu kez tuzağımızdan kurtulmasına izin vermemeliyiz, di-
yorlar.

Ey Ermeni Soykırımı yalanını haykıran hainler ve gafiller!
İnsanlığa karşı suç işliyorsunuz. Saf, bilinçsiz insanları yalanları-

nızla kandırarak onları Türklere karşı kin ve nefret zehriyle doldurup 
ruhlarını kirlendirmek istiyorsunuz. Ermeni Halkına da Türk Halkına 
da Kürt Halkına da kötülük etmektesiniz. Bu her üç halkı da birbiriyle 
boğazlaştırmayı planlayıp projelendiren ABD Emperyalistlerine hiz-
metkârlık ediyorsunuz.

İçinizden hain olanlarınız Hollywood Alacakaranlık Kuşağı filmle-
rindeki kart zombiler gibi ağınıza düşürüp yalanlarınızla kandırdığınız 
masum insanları da kendinize benzetip insanlıktan çıkarıp zombileştir-
mek istiyorsunuz.

Bakın bir İngiliz Tarihçi ne der sizin gibileri kast ederek:
“Yalan ve asılsız sözlerle insanların zihnine kin ve nefret şırınga 

edilmesi, savaşta hayat kaybına neden olmaktan çok daha büyük 
kötülüktür. İnsanlık ruhunun kirletilmesi, insan vücudunun tahri-



378

bine nazaran daha kötü ve sakıncalıdır.”[89]

İşte, Hocalı’daki, Karabağ’daki yukarıda andığımız canavarlıkları, 
böylesi yalanlarla insanlıktan çıkarılıp canileştirilen burjuva Ermeni 
Ordusu’nun askerleri yapmıştır.

Bu canavarlaştırma operasyonu, sadece Ermenistan’da olmamakta-
dır. Diaspora Ermenilerinin yaşadıkları ülkelerde de özel kamplarda ve 
konferanslarda bu operasyon yapılmaktadır. İşte kanıtı.

ABD’de yaşayan bir Ermeni kadın konu üzerine bir kitap yazmış. 
“Bir Varmış Bir Yokmuş: Türkiye, Ermenistan ve Ötesinde Nefret 
ve Olabilirlik Üzerinden Bir Yolculuk” adında. Burada yaşadıklarını 
ve konuya ilişkin düşündüklerini yazmış. Dilimize çevrilmedi kitap he-
nüz. Haluk Şahin İngilizcesini okumuş ve tanıtmış kitabı 7 Nisan 2015 
tarihli Yurt Gazetesi’nin kitap ekinde. Şöyle tanıtıyor H. Şahin, kitabı 
ve yazarını:

“Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış döneminde yaşanan 
Ermeni faciasının 100. yılındayız. Ermenistan, Ermeni diasporası 
ve dünyanın dört bir yanına yayılmış olan Ermeniler bu acılı yılı 
anmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor, filmler yapıyor, kitaplar 
yayınlıyorlar.

“Benim açımdan çıkanlar arasında en önemlisi Melin 
Toumani’nin kitabı: “There Was and There Was Not: A Journey 
Through Hate and Possibility in Turkey, Armenia and Beyond”.  
(Bir Varmış Bir Yokmuş: Türkiye, Ermenistan ve Ötesinde Nefret 
ve Olabilirlik Üzerinden Bir Yolculuk) 2014’ün Kasım’ında çıktı. 
Ama tartışması 2015’e taştı ve daha uzun zaman devam edeceğe 
benziyor. Ben Kitabı Aralık’ta Santa Barbara’da alıp bir solukta 
okudum. Umarım Türkçe’ye de çevrilmektedir ve yakında yayın-
lanır.

“Türk korkusuyla gençlik yılları
“Meline Toumani, İran kökenli bir Ermeni kızı olarak ABD’nin 

New Jersey eyaletinde büyümüş. Ama diasporada bir Ermeni çocu-
ğu olarak “kimliği”ni, yazın katıldığı Ermeni gençlik kamplarında 
edinmiş. Çünkü bu kampların asıl amacı Ermeni çocuklarını milli 
ruhla donatmak adına Türk nefretiyle doldurmakmış. Şiirler, kor-
kunç hikâyeler, sloganlar, savaş antları… Hayatında hiç Türk gör-
memiş olan küçük kız, müthiş bir Türk korkusu ile girmiş gençlik 
yıllarına.

“Ancak, daha sonraki yıllarda içine bir kuşku kurdu düşmüş: 
Nedir bu Türk takıntısı? Kendi kimliğimi ille bir başkasına duyu-
lan nefret üzerinden inşa etmek zorunda mıyım? Aslında, şu kor-
kunç Türkleri daha yakından tanısam fena mı olur?

“Düşman” takıntısından uzak

[89] Arthur Ponsonby, Falsehood in Wartime [Savaş Zamanında Kandırmaca], s. 3.
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“Cesur bir genç kadın ve gazeteci olarak en doğru şeyin 
Türkiye’ye gidip kendi gözüyle görmek olduğu sonucuna varmış. 
Öyle de yapmış. Türkiye’ye iki kez gelmiş, ikincisinde uzun uzun, 
iki buçuk yıl kalmış, Türkçe öğrenmiş, gezip dolaşmış, Türk ve 
Türkiyeli arkadaşlar edinmiş…

“Ve döndükten sonra yaşadıklarını yazıp kitap halinde topla-
mış. “Bir Varmış Bir Yokmuş” işte o kitap.

“Türklerle konuştum, kendi gözlerimle gördüm, soykırım moy-
kırım olmamış!” diyen bir kitap değil bu. Ama, Türkleri nefret ob-
jeleri olarak almayı reddeden, onların kendi aralarında farklı fikir-
ler besleyen, iyisi ve kötüsü olan, “düşman” takıntısından uzak, zor 
yerlerden geçme çabasında, sorunlu bir toplum olduğu duyarlılığı 
ile yazılmış bir kitap. Evet, duyarlı, hatta Türklere karşı duyarlı. 
Diaspora edebiyatında pek görmediğimiz bir şey bu.”[90]

Görüldüğü gibi, Ermeni kadıncağızın gençlik yılları, bu zehir ta-
cirleri, kin ve nefret tohumu tüccarları tarafından zehir ediliyor. Ama 
kutlarız ki kadıncağız cesur davranıyor. Gidip şu “korkunç Türkler”i 
yakından tanıyayım, işin aslını öğreneyim, diyor. Türkiye’ye gelip iki 
buçuk yıl kalıyor, Türkçe de öğreniyor.

Bakıyor ki Türkler, korkulacak insanlar değil. Kendi halinde kendi 
dertleriyle boğuşan, kafası karışık insanlar.

Bu kadıncağız “Soykırım Yalanı”nı ben tanımıyorum filan demiyor 
kitabında. Sadece Türklerin korkunç yaratıklar olmadığını söylüyor ve 
de “kör nefret ile nereye kadar?” sorusunu soruyor kendi halkına.

İşte bu tutum, Batılı Emperyalistlerle eklemlenmiş Diaspora 
Ermenilerini ve burjuva Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki milliyetçi 
Ermenileri küplere bindiriyor.

Haluk Şahin, tanıtım yazısında şu satırları yazıyor:
“Ve Tabiî, zavallı kadının, Ermenistan ve Amerika’daki milli-

yetçi Ermeniler tarafından bir tek linç edilmediği kaldı. Kitabın 
boykot edilmesini istediler, hakaret dolu yazılar yazdılar, konuşma-
larının sonunda olay çıkardılar...”[91]

Demek ki bu Soykırım yalanlarının kazanının emperyalistlerce 
bu denli kaynatılmasının sebebi, yukarıda andığımız Gladstone’un ve 
Lloyd George’un önerilerinin hayata geçirilmesidir. Yoksa, niye emper-
yalist haydutlar bu savaş propagandası yalanın bu denli peşine düşsün-
ler, takipçisi olsunlar?

Oysa asıl soykırımcı kendileridir. 10 milyonlarca Amerikan 
yerlisini tam bir soykırımla kökünü kazırcasına katleden ABD 
Emperyalistleridir. Ortadoğu’da ortalama 6 milyon civarındaki 
Müslüman Halkı 1990’dan bu yana yaptığı saldırı ve işgallerle yok 

[90] Yurt Gazetesi Kitap Eki, 7 Nisan 2015.
[91] agy.
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eden ABD ve AB Emperyalistleridir. Siyah Afrika Halklarını, Hindistan 
Halkını, Avusturalya-Yeni Zelanda Halkını acımasızca katliama uğ-
ratan ve sömürge statüsüne düşüren Avrupa’nın emperyalistleridir. 
Bunların yaptığı katliamların, soykırımların hangi birini sayalım? Say 
say bitmez ki.

Bir de utanmıyorlar, arlanmıyorlar, tam bir iki yüzlülükle, alçaklıkla 
Türkleri suçluyorlar...

Dedik ya; içerideki devşirilmiş işbirlikçi hainler de bunlarla el ele 
kol koladır, diye. İşte bunların medyası da 24 Nisan törenlerini yerinde 
izleyip oradan yazılar geçmek için muhabirler göndermiştir Erivan’a. 
İzlesinler ve geçsinler bakalım. O törenler bilindiği gibi, “Soykırım 
Müzesi” denen yalanlar ve iftiralar merkezinin önünde yapılmaktadır. 
O “müze”de neler bulunduğuna dair de bir örnek vermiş olalım:

“Bilkent Üniversitesi Tarih Profesörü Doktor Jeremy Salt, 
Ermeni iddialarına dayanak gösterilen ve Soykırım Müzesi’nde 
asılı duran “Türk resmi görevlisi, açlıktan ölmek üzere olan Ermeni 
çocuklara ekmek göstererek alay ediyor” fotoğrafının, fotomontaj 
olduğunu kanıtladı.

“Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde ders ve-
ren, Osmanlı Ermenileri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan 
Avustralyalı Tarihçi Prof Dr. Jeremy Salt’ın dikkatini, Oxford 
Üniversitesi tarafından yayınlanan okuduğu kitaptaki fotoğraf 
çekti. Erivan’daki Soykırım Müzesi’nde de sergilenen ve St. Lazar 
Mkhitarian koleksiyonuna ait olduğu belirtilen fotoğrafın altında 
“Türk resmi görevlisi açlıktan ölmek üzere olan Ermeni çocuklara 
ekmek göstererek alay ediyor” yazıyor.

“OKURKEN FARK ETTİ
“Arama motoru Google’a ‘starving armenian’ (Açlıktan ölen 

Ermeniler) yazıldığında da karşınıza çıkan bu fotoğraf Ermeni id-
dialarının sembol fotoğrafı. Donald Bloxham’ın 2005 yılında ya-
yınlandığında büyük ses getiren “The Great Game of Genocide. 
Imperialism, Nationalism and the Destruction of the Ottoman 
Armenians’ (Büyük Soykırım Oyunu. Milliyetçilik ve Osmanlı 
Ermenilerinin Yok edilişi) adlı kitabında da yer aldı. Zaten düğüm 
Prof. Salt’ın bu kitabı incelemeye başlamasıyla çözüldü.

“HaberTürk’e konuşan Prof. Salt, sözlerine “Sahtekârlığı, 2008 
yılında Donald Bloxham’ın Büyük Soykırım Oyunu adlı kitabını 
incelerken fark ettim” diye başladı. Kitabın ‘tek taraflı’ yazılmış 
olmasının kendisi açısından dikkat çekici bir unsur olduğunu kay-
deden Prof. Salt şöyle konuştu:

“Soykırım iddiaları tek yanlı olarak ele alınmıştı. Ancak benim 
en çok dikkatimi çeken yazılardan çok parlak kâğıda basılmış bir 
dizi fotoğraftı. Özellikle de bir fotoğraf… Bu fotoğrafta ceket ve 
kravatlı bir adamın etrafında yırtık pırtık elbiseli çocuklar vardı. 
Adam elinde ekmek tutuyor, etrafını saran çocuklar ellerini açmış 
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ekmeğe ulaşmaya çalışıyordu. Nereden bakılırsa bakılsın iç burkan 
bir sahne.” Prof. Salt işte burada biraz duraksadı ve sözlerini koca-
man bir “Ama” ile sürdürdü:

“‘MANTIK HATALARI VAR’
 “Fotoğrafla ilgili yazılan bilgide aç Ermeni çocuklarla alay 

eden Türk resmi görevlisi olduğu belirtilmişti. Eğer iddia edildiği 
gibi I. Dünya Savaşı sırasında çekilmişse oradaki Osmanlı memuru 
olmalıydı, Türk resmi görevlisi değil. Fotoğraftaki adam ceket ve 
kravat giyiyordu. Oysa Osmanlı memurunun boyna kadar düğme-
lenmiş yakasız gömlek ve fes giymesi gerekmez miydi?” Prof Salt 
fotoğrafı inceledikçe şüphelerinin arttığını söyledi. 

“ANALİZLE KESINLEŞTİ: SAHTE
“Fotoğrafa bakarken adamın ceketi boyunca giden bir çizgi dik-

katimi çekti. Fotoğrafı eğerek ışığı yakalamaya çalışınca adamın 
sağ tarafıyla sol tarafı arasında kalan pürüzlü, düzgün olmayan bir 
çizgi fark ettim. Ceketin bir tarafı diğerinden daha koyuydu. Sonra 
fotoğrafın geri kalan kısımlarına baktım. Adamın kafasının arka-
sındaki duvar birdenbire beyaz bir boşluğa dönüyordu. Dikkatlice 
incelediğimde yerde yatan çocuklardan birinin bir eli sıska, diğeri 
toplucaydı.

“Prof. Salt şüpheleri artınca fotoğrafı Ankara’da bir fotoğraf 
uzmanına götürmüştü. Çıkan sonuç şüphelerinde haklı olduğunu 
gösteriyordu:

“Fotoğraf laboratuarında 10 dakika süren analizde fotoğra-
fın pikselleri 2 bin 400 kez büyütüldü. Evet, fotoğraf sahteydi. 
Fotoğrafı inceleyen uzmanlar fotoğrafın birçok yerden alınmış 
parçalardan oluştuğunu net bir şekilde tespit ettiler. Fotoğraftaki 
adam figürü tamamen derlemeydi. Yerde oturan çocuklardan bi-
rinin elinde bir şey varmış gibi duruyordu. Oysa elinde hiçbir şey 
olmadığı ortaya çıktı. Taklitçi belli ki çok dikkatli davranmadığı 
için başka bir yerden kopyaladığı fotoğrafta çocuğun parmak ke-
narlarını kesmek için çok zaman harcamamış.

“OXFORD KİTAPLARI İMHA ETTİ
“Sorularına tatmin edici cevap alamayan Prof. Salt konuyu 

İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu’na taşıdı. Federasyonun 
genel koordinatörü ve ‘Asılsız İddialarla Mücadele Komitesi’ 
Başkanı Servet Hassan, 19 Ekim 2009’da Oxford Yayınları Tarih 
Editörü Christopher Wheeler’a şikâyet mektubu gönderdi. Hassan 
süreci şöyle anlattı:

“Wheeler’a gönderdiğimiz şikâyet mektubuna 2 Kasım’da 
yanıt geldi. Hata yaptıklarını, birkaç parçadan oluşan fotoğrafın 
fotomontajla bir araya getirildiğinin anlaşıldığını, yani fotoğrafın 
sahte olduğunu kabul ediyordu. Ama konunun kapanmasını sağ-
lamak için de, ellerinde bulunan ilgili kitabın tüm stoklarını imha 
ettiklerini söylüyordu. Ama bu yeterli değildi. Çünkü bu kitap baş-
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ta İngiltere olmak üzere dünyadaki birçok ülke kütüphanesine da-
ğıtılmıştı. O kitapların da toplatılması gerekiyordu.”

“TİKSİNDİRİCİ BİR SAHTEKÂRLIK
“Fotoğrafın sahte olduğunu anlamak için birkaç dakikalık ay-

rıntılı bir incelemenin yeterli olduğunu söyleyen Prof. Salt, “Benim 
kısa sürede gördüğümü Oxford Üniversitesi Yayınları yetkilileri 
göremedi mi? En azından içlerinde hiçbir şüphe oluşmadı mı?” 
diye sordu, sonra da sorusunu cevapladı:

“Mutlaka birileri şüphelenmiştir. Peki, buna rağmen fotoğraf 
neden basıldı? Çünkü Ermeni iddiaları artık tarihten çok teolojiye 
geçti, tabu haline geldi. Tarih kutsallaştırıldığında, gerçek bilindi-
ğinde soru sormaya gerek kalır mı? Kalmaz.

“O zaman editörler de şöyle düşündü: ‘Tabii ki, Türk resmi gö-
revlisi Ermeni çocuklarla dalga geçecektir, o halde neden basma-
yalım?’ Ortaya çıkan tiksindirici bir sahtekârlık ama maalesef bu 
konudaki tek sahtekârlık değil!”

“FOTOĞRAFA YİNE YER VERECEKLER
“Oxford Üniversitesi sahteciliğin anlaşılmasından sonra, fo-

toğrafa yeni basımda da yer vereceğini açıkladı. Ancak bu kez al-
tına “Bu fotoğrafı her iki tarafın da başvurduğu sahtekârlıklara 
örnek teşkil etmesi için yeniden yayınlıyoruz.” cümlesinin yazıla-
cağını bildirdi. Servet Hassan ise buna karşı çıktıklarını belirtip 
“Sahtekârlar belli. Türk tarafında sahte belge yok. Kaynağının 
çarpıtılmadan yazılmasını istedik.” dedi.

“İŞTE FOTOĞRAFTAKİ SAHTEKÂRLIKLAR
“1. Dünya Savaşı’nda çekilmiş olsaydı adam Osmanlı memuru 

olmalıydı, Türk görevlisi değil.
“Fotoğraftaki adam ceket ve kravatlı. Oysa Osmanlı memu-

runun boynuna kadar düğmelenen yakasız gömlek ve fes giymesi 
gerekirdi.

“Fotoğrafın pikselleri 2400 kez büyütülünce birçok fotoğraftan 
alınmış parçalardan oluştuğu net olarak tespit edildi.

“Adam figürünün tamamen derleme olduğu anlaşıldı.
“Çocuklardan birinin elinde bir şey varmış gibi görünüyor. 

Oysa elinde hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı.
“Başka bir yerden kopyalanan çocuğun parmak kenarları kesik 

kalmış.
“Çocuklardan birinin, bir kolunun diğer kolundan çok daha 

ince olduğu anlaşıldı.
“Adamın arkasındaki duvar, birdenbire beyaz bir boşluğa dö-

nüşüyor.”[92]

Böyle namussuzca, ahlâksızca üretilmiş sahte belge, daha yığınla 

[92] http://akademikperspektif.com/2011/12/25/ermeni-iddialarindaki-fotomontaj-sah-
teciligi/.
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vardır Ermeni koleksiyonlarında. Hangi birini sayalım. Sahte “Aram 
Andonyan Telgrafları”nı mı?

Mustafa Kemal’i Bir sandalyede oturur gösteren fotoğrafa, foto-
montajla yerleştirilmiş bir kesik baş ekleyerek, “Türklerin lideri kat-
lettirdiği Ermeni çocuğun başı önünde keyifle oturuyor”, diye altına 
açıklama yazan iğrençliği, alçaklığı mı?

Ve de savaşı protesto etmek amacıyla bir Rus ressam tarafından 
yapılmış ve Moskova Müzesi’nde bugün de sergilenmekte olan kafa-
taslarından oluşan piramit ve kargalar resmedilmiş tablo için “Türkler 
kestikleri Ermenilerin kafataslarından böyle piramit oluşturdular”, di-
yen alçakça, iğrenççe iftirayı mı? Bir de bunu görelim:

“(...)
“Görevli olarak Edirne’de bulunduğum yıllarda, Yunan devlet 

televizyonları EPT 1 ve EPT 2’yi de izlerdik. Bu kanallarda, yılda 
en az 15-20 kez, bir kafatası yığınını gösteren birtakım programlar 
yayınlanırdı. Kafatasları bir piramit oluşturacak şekilde üst üste 
konulmuştu. Piramidin fotoğrafı, siyah beyaz ve silikti. Program 
boyunca Türkiye’den söz edilir, söz konusu fotoğraf da program 
süresince ekrana yapışıp kalırdı. O fotoğraf; bir sağından, bir so-
lundan, bir ortasından, bir alt kısmından, bir üstünden zumlanır; 
diskolardaki gibi, zum oranı artırılıp azaltılarak gelgitler yapılır, 
bununla izleyicilerin dikkat kesilmesi amaçlanırdı.

“Derken, kısa bir süre sonra, Bulgar devlet televizyonu БНТ de 
devreye girdi. Benzer programlar üst üste yayınlanıp duruyor, biz-
lerse ne dediklerini pek anlayamıyorduk. Sorduğumuz kişilerse ya 
seyretmemişlerdi ya da bizim gibi anlamayanlar takımındandılar.

“İstanbul’a döndüğümde, kablolu kanallarımızda yer alan ve 
Belçika, Fransa, Kanada başta olmak üzere Fransızca konuşan 
uluslar topluluğuna yönelik yayın yapan Frankofon televizyon ka-
nalı TV5’te de aynı fotoğrafı gördüm. İlginç bir olaydı bu… Çünkü 
TV5; programlarında yerli yersiz Türkiye’ye saldıran, Türkiye 
aleyhinde yayın yapma fırsatı arayan kişilerce yönetilen, kalitesi 
vasatın altında kalmış istasyonlardan biriydi. Buna karşın, yayın 
yaptığı ve etkileme fırsatı bulduğu ülke sayısı da insan sayısı da 
hayli fazlaydı.

“Türkiye’deki kablolu yayın hizmetleri, bugünkü gibi özel fir-
malara dağıtılmadığından, hâlâ devlet eliyle yönetilmekteydi. Bu 
iş bir bakanlığa bağlıydı. O bakanlığın başında da milliyetçiliği 
kimseye bırakmayan MHP’li bir bakan vardı. İşte o bakanın yayın 
onayı verdiği kanaldı TV5…

“Malum fotoğraf, aynı günlerde, İngiliz BBC’de de boy göster-
di. İşin aslı anlaşılmıştı. Fotoğraftaki yığın, “Öcü Türklerin, 1915 
yılında kestikleri melek Ermenilerin kafataslarından oluşuyordu 
(!)”.

“Aman Allah’ım, vur Türklere; vur! Eline ne geçerse onlarla 
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vur!
Ermeni’si, Yunan’ı, Fransız’ı, İngiliz’i, Kanadalısı, Amerikalısı 

vurur da Alman’ı, Belçikalısı, Hollandalısı durur mu?
“Durmaz! Onlar da vuracak tabii…
“Attıkları nara da şu: “İşte, soykırımın belgesi!”…
“Hangi ülkenin televizyonunda yayınlanırsa yayınlansın, fotoğ-

raf fluydu. Televizyonlar rengârenk, ünlü fotoğrafımızsa siyah be-
yazdı. Bu nedenle herkes; fotoğrafın eskiliğine inanmış, hatta bazı 
tanıdıklarımızdan, “Ermenileri kesmişiz ki, adamlar orijinal fotoğ-
rafı gösteriyorlar.” sözlerini duyar olmuştuk.

“Malum, milletçe teslimiyeti sever, yabancıların her söylediğini, 
bir karış açılmış ağızlarla hayran hayran dinlerdik.

“Birden bir yanlış yapıldı. Çağ dijital haberleşme çağıydı. 
Diaspora, Türkler tarafından pek okunmayan; Ermeni, İngiliz, 
Fransız, Kanada, Yunan, Bulgar, Alman gazetelerinde sıkça yayın-
lanan bu fotoğrafı, internette bulunan çok sayıdaki sitelerinde de 
yayınlayıverdi. Ardından başlayansa rezillikler zinciriydi.

“Fotoğraf sahteydi. Hatta fotoğraf bile değildi. Ünlü bir ressa-
mın elinden çıkmış bir tabloydu. Öyle kafalara kazınmaya çalışıl-
dığı gibi siyah beyaz da değildi.

“Ressam her cismi orijinal rengiyle resmetmişti.
“1915 Olayları”nda yaşanmış bir anı gösterdiği söylenerek, 

aşağılık bir propaganda malzemesine döndürülen bu tablo, 1904 
yılında ölen o ressamın eseriydi. Tablonun yapılış tarihiyse 1871… 

“1915’te olduğu iddia edilen olaylardan tam 11 yıl önce ölmüş 
bir ressamın, ölmeden 33 yıl önce yapmış olduğu bir tabloydu bize 
karşı kullanılan. On bir ile otuz üçü topladığımızda vardığımız 
noktaysa 1915’ten tam 44 yıl öncesiydi.

“Yani, iddia edilen soykırım olaylarından tam 44 yıl öncesi…
“İsterseniz 1871’den 1915’e kadar, parmak hesabıyla(!) yapın 

sağlamanızı. Sonuç aynı, şaşmıyor.
“Bir şey daha var, bir ihtimal, ama çok önemli bir ihtimal:
“Tabloya konu olan kafataslarının, Türklere ait olabileceği… 

Ruslarla yapılan bir savaş sonrası; gözünü kin bürümüş bir Rus 
komutan tarafından, ibret alınsın diye üst üste dizdirildiği…

“Sizi gidi sahtekârlar sizi!”…
“Sizi gidi tarih hırsızları sizi!”…
“Kime mi söylüyorum: Tabii ki bu fotoğrafı kullanan tüm ül-

kelere, Tarihçilere, politikacılara ve Türkiye’de yuvalanmış uzan-
tılarına…

“Allah topunun…
“Söylediğim şudur: 1915 “Ermeni Soykırımı”nın belgesi diye, 

pişirilip pişirilip önümüze sürülen soykırım fotoğrafının aslında 
bir tablo olduğu, konusunun 1915’ten çok çok önce Çarlık Rusyası 
ordularının yaptığı bir savaşla ilgili olduğu, hâlen Moskova’daki 
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önemli bir devlet müzesinde bulunduğu…
“Sahtekârlık tarihinin zirvesinde gezinen rezilleri tarihin çöp-

lüğüne atıp, tabloyla ilgili bilgileri bu kez de bir araya toplayarak 
yazıyorum.

“RESSAM: Vasily Vasilyevich Vereshchagin
“TABLONUN ADI: Apotheosis (Türkçe karşılığı Tanrılaştırma)
“TABLONUN KONUSU: Savaşın ilahlaştırılması
“RESSAMIN DOĞUM YER-YILI: Çerepovets, Ç. Rusyası, 

1842
“RESSAMIN ÖLÜM YER-YILI: Port Arthur, Çin, 1904
“RESSAMIN TEBAASI: Çarlık Rusyası
“TABLONUN YAPILDIĞI DÖNEM ve YIL: Çarlık Rusyası 

1871
“TABLONUN HÂLEN BULUNDUĞU MÜZE: Dünyanın en 

önemli güzel sanatlar koleksiyonlardan önemli bir kısmının bu-
lunduğu Rusya’daki Государственная Третьяковская галерея 
“Tretyakov (Tretyakovskaya) Devlet Galerisi”

“Vasily Vasilyevich Vereshchagin - [1842-1904]Hadi, 
Ermenilerle Fransızların; yalan, iftira ve sahtekârlıklarına alıştık. 
Ya diğer ülkelere ne demeli? Hele hele bu tablonun ne olduğunu, 
kimin yaptığını, nerede bulunduğunu çok iyi bilen Rusya’nın; bun-
ca yıldır hiç ses etmemesini nasıl karşılamalı?

“Sahtekârlıkları bir kez daha tescillenen diğer devletler de ay-
nen Ruslar gibi, yüzsüzce sustular. Sustular dediğimi yanlış an-
lamayın, onlar yalnız Apotheosis konusunda sustular. Yoksa hâlâ 
yüzsüzler.

“Taziyeci Başbakan” Ermeniler konusunda öyle büyük tarihî 
fırsat kaçırmıştır ki nasıl anlatsam bilemedim. Bunu da sonraki ya-
zılarımda ele almak isterim. Seçim oyunu oynayacağına, biraz da 
ülkesini temsil ettiğini hatırlayabilseydi, soykırım konusunda bir 
çırpıda büyük sıçrama yapabilirdik. Maalesef, her zaman olduğu 
gibi, yine yanlış yola saptı.

“Tablodaki kargalar bile olan bitene gülüyorlar. 
“Başbakan’dan, Ermenistan’dan, Ermenilerden, “Türkiye 

tarihiyle yüzleşmeli” diyenlerden, Türkiye’de yuvalanmış 
“Özürcüler”den; atalarımız, şehitlerimiz, kendimiz, çocuklarımız, 
torunlarımız ve Türkiye adına özür bekliyoruz.

“Aslında beklemekte olduğumuz özürler bu kadarla sınırlı de-
ğil.

“Onları da zamanı geldikçe konuşacağız.”
“(...)
“Günay Tulun”[93]

[93] http://www.turkishnews.com/tr/content/tag/ermeni-soykirimi-yalani/.
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Cahil insanları aldatarak zehirlemeyi amaçlayan bu şerefsiz zehir 
tüccarlarına ne demeli acep?

Ne denebilir sizce?
Utanın, diyelim. Yazıklar olsun size, diyelim ve de bırakın bu dü-

zenbazlıkları da başarabilirseniz birazcık da olsa insan olmaya çabala-
yın, diyelim...

Şimdi de gelelim Sosyalist Kamp’ın 1991’deki çöküşünden sonra 
ABD’nin dümen suyuna girerek onunla eklemlenmiş ve onun hizmeti-
ne girmiş Amerikancı Kürt Hareketi’nin bu emperyalist yalana dört elle 
sarılarak onu hararetle savunuşuna. Kawa’nın bu yüzkarası torunlarına.

Bunlar da AB’li efendilerine şirin görünebilmek için onların bu propa-
ganda malzemesi yalan ve iftirasını iştahla savunuyorlar. Böyle yapmakla 
atalarına karşı da ihanet etmiş, dolayısıyla da suç işlemiş oluyorlar. Çünkü 
Ermenilerin geçen yüzyılın başlarında hak iddia ettikleri ve buralarda ba-
ğımsız bir Ermeni devleti kurma amacıyla savaşa giriştikleri toprakların 
ezici çoğunluğunu bugünkü Kürt illeri oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi Ermeniler İskenderun Körfezi ile Trabzon’u birleşti-
ren bir hattın doğusunda kalan bölgenin tamamını talep etmektedirler.

Sevr Haritası da Diyarbakır’la Hakkâri arasındaki dar koridoru 
ayrı tutmak kaydıyla bugünkü Kürt illerinin hemen hemen tamamını 
Ermenistan’la Fransız sömürgeciler arasında paylaştırmaktadır.

İşte o haritayı parçalayarak emperyalist saldırganların suratına fır-
latıp atan bizim Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızdır. Onun 
başkomutanı da Mustafa Kemal’dir.

Bu savaşta İngiliz, Fransız ve Amerikan Emperyalistleri bütün ça-
balarına rağmen Kürt Halkını Türk Halkından koparamamışlar, böylece 
de hainane amaçlarına ulaşamamışlardır. İki halk kardeşçe omuz omuza 
vererek Çanakkale’de olduğu gibi Birinci Kuvayimilliye’de de emper-
yalist talancıları hezimete uğratmıştır.

Ne diyor Ermenistan’ın kadın ve çocuk katili cumhurbaşkanı Serj 
Sarkkisyan, üniversite öğrencilerine hitaben yaptığı bir konuşmada?

“Karabağ’ı biz aldık, Ağrı’yı size emanet ettik.”
Yani gerisini siz getireceksiniz, diyor.
Ne diyor Taşnak milletvekilleri?
“Türkiye’yle ilişkilerimizin normalleşmesi için Türkiye’nin 

Sevr’i tanıması gerekir”, “6 vilayeti bize vermesi gerekir.”
Ne diyor Diaspora’daki Ermeni temsilcisi Amerika’da?
“ERMENİSTAN’IN TOPRAK TALEBİ
“ABD’de Ermeni diasporasının lideri sayılan Harut Sassounian, 

Armenian Weekly gazetesi için Ermenilerin “Batı Ermenistan” de-
diği bugünkü Doğu Anadolu toprakları üzerindeki taleplerini yazdı.

“ABD‘de Ermeni diasporasının lideri sayılan Harut Sassounian, 
Armenian Weekly gazetesi için Ermenilerin “Batı Ermenistan“ 
dediği bugünkü Doğu Anadolu toprakları üzerindeki taleplerini 
yazdı. Harut Sassounian’ın makalesinde sıkça sorulan sorular ve 
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bunlara verilen yanıtlar şöyle:
“1- Soykırım suçları iddialarının 100 yıl sonra zaman aşımına uğ-

radığı doğru mu?
“Hayır. 26 Kasım 1968’de, BM Genel Meclisi soykırım dahil in-

sanlığa karşı işlenen tüm suçların herhangi bir kısıtlamaya maruz 
kalmayacağına dair kararını kabul etti. Bu anlaşmanın 1’inci mad-
desi, “Tarih ve zaman aşımı dahil hiçbir sınırlama bu suçlara uy-
gulanamaz” diyor. Bu nedenle 1915’in üzerinden ne kadar zaman 
geçtiğinin önemi yok. Soykırımı da içeren savaş ve insanlığa karşı 
suçlar her zaman yargılanabilir.

“2- Ermenilerin Batı Ermenistan’ı (Doğu Anadolu) geri alması 
gerçekçi bir ihtimal mi?

“Hiç kimse Türk liderlerin Ermenilere topraklarının tek bir 
parçasını bile gönüllü şekilde verecekleri ilüzyonuna kapılma-
malı. Toprak genellikle güçle alınır. Ermenistan askeri anlam-
da Türkiye‘den zayıf olduğu için Türkiye’de yaşanacak öngörü-
lemeyen gelişmeleri beklemek zorunda. Mesela iç savaş, bölgesel 
çatışmalar, Kürt isyanı, doğal felaketler gibi güç boşluğu yaratacak 
ve dünyanın bu bölümünde sınırların değişmesine neden olacak ge-
lişmeler… Hukuki haklarını talep edebilecekleri an gelene kadar 
Ermeniler bu isteklerini kuşaktan kuşağa aktarmalılar.

“3- Eğer bu topraklar geri alınırsa Ermeniler burada azınlıkta 
kalmayacak mı?

“Evet eğer bugün Batı Ermenistan (Doğu Anadolu)  Ermenilere 
verilirse bu doğru olur. Fakat daha önce de dediğim gibi bu gerçek-
leşmeden önce büyük olayların yaşanması lazım ve bunların bölge-
deki demografik sonuçları Kürtler, Türkler ve Ermenilerin kalan 
alanlardaki durumlarını değiştirebilir. Kimse demografik statüko-
nun aynı kalacağını varsayamaz.

“4- Eğer Batı Ermenistan geri alınırsa diaspora konforlu yaşamı-
nı bırakıp gelir mi?

“Burada mevzu Ermenilerin kendi tarihi evlerine yerleşme 
haklarıdır. Bu topraklara döndüğünde, nerede yaşayacaklarına 
Ermeniler karar verecek. Bu Türkiye’nin meselesi olmamalı. Tüm 
Yahudiler İsrail‘de mi yaşıyor? Yakın Ortadoğu ülkelerinde yaşa-
yanlar Batı Ermenistan’ı tercih edeceklerdir.”[94]

 Niyetler apaçık ortada, değil mi?
Ahmaklar bile anlar bu satırlarda ne dendiğini.
Kuşkusuz Amerikancı Kürt Hareketi’nin halklara ve Tarihe ihanet 

içinde olan liderleri de anladı bunları.
Onlar, kendilerince şöyle bir hesap yapıyorlar:
Türkiye’nin işini elbirliğiyle bir bitirelim de Ermenistan’la kozumu-

[94] Milliyet, 09 Ağustos 2012.
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zu sonra paylaşırız, biz kocaman Kürdistan’ız. Küçücük Ermenistan’ı 
nasıl olsa haklarız, bize diş geçiremez.

Yanılıyorlar. Hem de fena halde yanılıyorlar.
Küçücük İsrail’in koca Arap Dünyasına 60 küsur yıldan bu yana kan 

kusturduğu meydandadır. Demek ki mesele küçük ülke büyük ülke olma 
meselesi değildir. ABD’nin ve AB’nin kimden yana olacağıdır mesele.

Şuradan buradan devşirilmiş IŞİD’in bile Rojova’da, Kobane’de, Irak 
Kürdistanı’nda neler yaptığı da yine meydandadır. Objektif tespit şudur: 
Eğer ABD Hava Kuvvetlerinin havadan vurması ve Irak Ordusu’nun ka-
radan vurması olmasaydı bugün IŞİD ne Rojova bırakacaktı, ne Kobane 
ne de Erbil, Süleymaniye. Buralardaki Kürt Halkı yine geçmişte olduğu 
gibi canını kurtarmak için Türkiye sınırları içine kendisini atacaktı. Fakat 
ABD IŞİD’in bunu yapmasını istemedi. Tam tersine, Kürt bölgelerini 
korumasına aldı. Bugünkü çıkarı öyle gerektirdi...

Fakat, Kürt Meselesi’nin Amerikancı çözümünün hayata geçme-
si durumunda yani Türk ve Kürt Halklarının birbirinden koparılması 
durumunda Kürt Halkı da Türk Halkı gibi tek başına kalacaktır. Ve o 
zaman da haritası ABD tarafından çizilecektir. ABD Emperyalistleri 
kendi namussuzca çıkarlarına en uygun gelecek şekilde çizeceklerdir 
Kürdistan Haritasını...

Soralım şimdi:
ABD ve AB Emperyalistleri Müslüman Kürdistan’ı mı kendilerine 

yakın bulurlar yoksa Hıristiyan Ermenistan’ı mı?
Bizce Ermenistan’ı tercih edeceklerdir. Ve Ermeni taleplerinin en 

azından önemli bir bölümünün gerçekleşmesi için gereken planı sinsice 
yapıp uygulamaya koyacaklardır. Bundan kimsenin kuşkusu olmama-
lıdır.

Burada Amerikancı Kürt Hareketi’nin liderlerine soruyoruz, dürüst-
çe cevaplasınlar. Tabiî eğer yapabilirlerse:

Bugünkü Kürt illeri Kürdistan’ın bir parçası mıdır, yoksa Tarihi 
Ermenistan dolayısıyla da Ermenistan’ın bir parçası mıdır?

Osmanlı bu Kürt illerini alın buralarda siz bağımsız bir devlet ku-
run, diyerek Ermenistan’a vermemekle yanlış mı yapmıştır?

Eğer Osmanlı yanlış yapmışsa o yanlışı bugün düzeltmek, ortadan 
kaldırmak, ona yanlış diyenlerin sorumluluğu değil midir?

Evet, Osmanlı yanlış yapmıştır, biz bunu düzeltiyoruz ve talep edi-
len Kürt illerini Ermenistan’a veriyoruz ya da verilmesini savunuyoruz, 
diyebiliyor musunuz?

Eğer bütün bunlara hayır diyorsanız o zaman namuslu olun. 
Osmanlı’nın ve Türklerin sırtından demokratı oynamayın. Osmanlı, 
Türk, Kürt atalarımıza ihanet içinde olmayın. Onlara “soykırımcı” ve-
saire türünden iftiralar atmayın. Yazıktır, ayıptır, günahtır.

ABD ve AB Emperyalistleri, tarihlerinin her döneminde nereye 
adım atmışlarsa ölüm cellâdı onların hep yanı başında olmuştur. Masum 
dünya halklarına kan kusturmuştur, ölümler, işkenceler, açlıklar, kırım-
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lar sunmuştur onlara.
Dünyada en büyük haydutluğu, en büyük katliamları, canilikleri, 

vicdansızlıkları, soykırımları hep bu emperyalist haydut sürüleri yap-
mıştır.

Onlar, Ortadoğu’dan, Afrika’dan, Asya’dan, Latin Amerika’dan 
kovalanıp kendi ülke sınırları içine hapsedilmedikçe dünya halklarına, 
mazlum milletlere rahat yüzü yoktur...

İşte bu Ermeni Soykırımı emperyalist yalanıyla da Ermeni, Kürt, 
Türk Halklarını birbirlerine boğazlatmayı ve böylece bölgemizi kan 
deryasına, dolayısıyla da yeni bir cehenneme çevirmeyi amaçlıyorlar. 
Her yerde olduğu gibi onların çıkarı böyle aşağılık, pis, utanç verici 
oyunlar oynamayı, cinayetler işlemeyi gerektirir.

Yanlış anlaşılmasın; bizim Ermeni Halkıyla hiçbir sorunumuz yok. 
Onlara karşı asla olumsuz bir duygu ve düşünce beslemiyoruz. Keşke 
emperyalist çakallar 100 küsur yıl önce aramıza girmeseydi de eskiden 
olduğu gibi yüzyıllarca süren kardeşliğimiz aynı şekilde devam edip 
gitseydi. Ve bugün ülkemizde milyonlarca Ermeni kardeşimiz de yaşı-
yor olsaydı. Komşu olsaydık, arkadaş olsaydık, dost olsaydık onlarla. 
Şehirlerde, kasabalarda, köylerde, mahallelerde, işyerlerinde yan yana 
olsaydık.

Ama ne çare... Emperyalist haydutlar girdi araya, o trajediyi yaşattı 
bizlere. Her üç halkı da acılara boğdu.

Biz diyoruz ki yetsin artık yaşanan acılar. Bir daha aramıza sokma-
yalım emperyalist haydutları. Onların girdiği her yerde hiç yoksa bile 
düşmanlıklar ortaya çıkar, kötülükler oluşmaya başlar. Kanmayalım 
bunlara.

Bizim dileğimiz ve mesajımız budur... 

***
Buradan Selina Hanım’a biz de bir çağrıda bulunalım:
Bir de siz yüzleşin bakalım Tarihinizle. Ama gerçek yüzleşme ol-

sun... Öyle olay uydurmacılığıyla, belge uydurmacılığıyla yüzleşme 
olmaz. O, kandırmaca olur, sahtekârlık olur...

Ya da cevap verin bakalım, hiç değilse bizim bu özet metnimize...
Deyin ki, bunun şurası yanlış, burası yanlış.
Diyebilir misiniz?..
Evet, arkadaşlar...
İşte, Selina Doğan, işte Dersimli Kemal bu. 
Gerçek CHP’liyi, gerçek Mustafa Kemal, Kuvayimilliye ve Laik 

Cumhuriyet savunucusunu, gerçek hukukçuyu şeytani bir hilebazlıkla 
harca; bir Türk düşmanı ve emperyalist ajanını Meclise taşı...
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Ondan sonra da kalk, “Adalet”ten, haktan, hukuktan bahset, kıdem-
den, liyakatten bahset...

Hadi be soytarı!..
Kimi kandırıyorsun sen?..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

15 Ağustos 2017 



Ayrım
Kırk Üç
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Saygıdeğer CHP’li samimi kardeşler;
Sorosçu Kemal ve avanesinin Yeni CHP’sinin, Kuvayimilliye yadi-

gârı, Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin Gerçek CHP’siyle zerre kadar 
olsun benzerliği yoktur. 

Tersine, Sorosçu’nun bu Yeni CHP’si,
Gerçek CHP’nin tam tersidir, karşıtıdır.

Durun, bize hemen kızmayın. Bakın, bunu “Dersimli Kemal”in ken-
disi söylüyor. İşte, görün:

“Bizi hâlâ 1930’ların CHP’si gibi görmeyin. Dünya değişiyor, 
biz de değişiyoruz. Yeni şeyler söylüyoruz. Demokrasi ve özgürlüğü 
savunuyoruz”[95]

Bakın bu da videosu...[96]

***
Videonun Tapesi:
Bizi hâlâ 1930’ların Cumhuriyet Halk Partisi gibi görüyorlar, 

1940’ların Cumhuriyet Halk Partisi gibi görüyorlar. Ya dünya değişi-
yor… İnsanlar değişiyor, kurumlar değişiyor, e biz de değişiyoruz. Yeni 
şeyler söylüyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz, özgürlüğü savunuyoruz. 
Özgürlüğün toplumun dokularına işlemesini istiyoruz. Medya özgürlü-
ğünü savunuyoruz. Çağdaş dünyayla bütünleşmek istiyoruz. 

Biz birbirimizi anlamıyoruz. Bizim söylemlerimize bölgede kulak-
lar kapatılıyor. 

CHP mi?
Ya bırakın işte, eski CHP… Eski CHP gider…
Yok arkadaşlar. Biz eski CHP değiliz. Dünya değişti, biz de değiştik. 
(…)
Şöyle bir algı da var bu bölgede: 
AKP sorunu çözecek, Cumhuriyet Halk Partisi karşı… CHP engel 

olduğu için bu sorun çözülmüyor. 

[95] http://odatv.com/1930larin-chpsi-bunlari-yapmisti-2206141200.html.
[96] https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=TQSOZ70GT2g
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Hayatımda duyduğum, çok özür dilerim, en saçma görüşlerden bi-
risidir bu. 

Ya hangi konuyu getirdiniz de biz çözmedik?
Veya biz ne yaptık da sorun çözülmedi?
Sanki biz iktidardayız, onlar muhalefette. Kardeşim iktidarda sen-

sin. Bütün bilgiler sende, irade sende, Parlamentonun yarısından fazlası 
sende. İstediğin kanunu çıkarıyorsun. 

E sen çözdün, getirdin de biz mi karşı çıktık?

***
Yeni CHP’nin döneklik parolası: “Değiştik”

Kendi Yeni CHP’sinin, Mustafa Kemal’lerin CHP’si olmadığını 
da; “Dünya değişti, biz de değiştik.”, diye gerekçelendiriyor, Sorosçu 
Kemal Efendi, gördüğümüz gibi. Bu ihanet gerekçesi, bütün revizyo-
nistlerin, bütün döneklerin hiç şaşmadan kullandıkları repliktir. “Çağ 
değişti, biz de değiştik; dünya değişti, biz de değiştik, ne var bunda?..”

Ne aşağılık bir demagoji ve kandırmacadır bu...
Evet, dünya durup dinlenmeden değişir. Ama dünya değişiyor diye 

ideoloji tümden reddedilip yeni bir ideoloji oluşturulmaz. Oluşturulduğu 
anda, senin eskiyle zerrece bağın, ilgin, benzerliğin kalmaz. 

Peki, nedir namusluca ve tutarlıca bu gelişime uygun yapılması ge-
reken?

İdeolojinin ana ilkeleri korunur hassasiyetle. Ama sistem geliştirilir, 
zenginleştirilir, o ideolojinin rehberliğinde ve ışığında bu değişimin or-
taya çıkarmış olduğu yeni olaylar, olgular da değerlendirilip ona uygun 
çözümler bulunur. Devrimci değişim ve gelişim budur. 

Nedir, Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin Gerçek CHP’sinin temel 
ilkeleri?

1- Antiemperyalistlik. 
2- Laiklik.
3- Tam Bağımsızlık.
4- Yurtseverlik.
Bildiğimiz gibi, Mustafa Kemal’lerin Gerçek CHP’si, Amerika’nın 

da dahil olduğu Batı Emperyalizmine karşı verilen bir Kurtuluş 
Savaşı’nın zaferiyle ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal’in deyişiyle;

“Varlığımıza sataşan (tasallut eden) bütün Batı dünyası, 
Amerika da içinde olduğu halde, tabiatıyla büyük bir kuvvet teşkil 
ediyor.”[97]

[97] Mustafa Kemal, Aktaran: Fethi Naci, Atatürk’ün Temel Görüşleri, s. 46.
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Demek ki, varlığımıza sataşan, bizi yok etmek isteyen ve bu niyeti 
bugüne dek hiç değişmemiş bulunan; Amerika’nın da içinde bulunduğu 
Emperyalist Batı Dünyasına karşı olacağız. ABD ve AB Emperyalist 
haydutlarına karşı duracağız. 

İki, Laikliği bilinçlice ve kararlıca savunacağız. Yani, Mustafa 
Kemal’in deyişiyle; din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasının ıs-
rarlı ve kararlı savunucusu ve mücadelecisi olacağız.

Bu neyi içerir?
Her biri birer din derebeyliği kurmuş bulunan, yılan yuvasından bile 

daha zehirli tarikatlara, cemaatlere vb. kuruluşlara, yapılanmalara karşı 
olmayı.

Üç; Ülkemizin Tam Bağımsızlığını hassasiyetle ve kararlılıkla sa-
vunacağız. Ordunun ABD’li emperyalist haydutun generallerine teslim 
olmasını öngören NATO’ya da karşı olacağız. Yani, NATO’dan ayrıl-
mayı savunacağız. Bununla yetinmeyeceğiz; emperyalist bir askeri ör-
güt olan NATO’nun varlığına ve saldırganlığına karşı da savaşacağız. 

Avrupa Birliği gibi, ekonomiyi, siyaseti, kültürü, sanatı, dini, felse-
feyi tümden Batılı Emperyalistlerin emrine sunmayı öngören örgütler-
den ve anlayışlardan uzak olacağız. Onlara karşı duracağız. Yani ülke-
mizin hem ekonomik, hem kültürel, hem siyasi bağımsızlığını tutarlı-
lıkla savunacağız.

Dört; Vatansever olacağız. Bir karış vatan toprağının emperyalist 
haydutların ya da onların taşeronu, Türkiye düşmanı ülkelerin işgal et-
mesine izin vermeyeceğiz. 

İşte, Gerçek CHP’nin ana ilkeleri bunlardır.

Türkiye’nin bugünkü sorunlarına
devrimci çözüm üreten tek parti HKP’dir

Şimdi soralım, içtenlikli CHP’li kardeşlere:
Sorosçu Kemal ve avanesinin Yeni CHP’si, bu ilkelerden hangisini 

savunuyor?
Gerçekte hiçbirini...
Göstermelik olarak bazılarını savunuyor görünebilir zaman zaman. 

Ama bu, sadece bir kandırmacadır, sahtekârlıktır. 
Peki, Gerçek CHP’nin bu ana payandaları, yani sistemi taşıyan ana 

direkleri, bugünkü Türkiye’nin bütün sorunlarına gerçekçi ve devrimci 
çözümler üretmeye yeterli midir?
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Hayır...
Zaten, bu yetmezlikten dolayı Gerçek CHP zaman içinde değişmiş ve 

tam zıttına, yani kendi karşıtına dönüşmüştür. Dikkat edersek; Türkiye 
de aynı şekilde yüz seksen derecelik bir dönüşümle Antiemperyalist 
Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kazanımlarını süreç içinde bir bir 
kaybetmiştir. Ve en sonunda da, Kaçak Saraylı Reis’in Tayyipgiller’i 
gibi bir partinin tuzağına ve kucağına düşmüştür. 

ABD yapımı bu parti de Türkiye’yi “Yeni Sevr”-“BOP” uçurumu-
na doğru hızla sürükleyip götürmektedir. 

İşte bu yetmezlikten dolayı, Mustafa Kemal’in “olamaz” dediği ol-
muştur. “Türkiye, Şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi” 
haline gelmiştir. 

Ve bugün, Türkiye ne yazık ki 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in 
Samsun’a çıktığı günlerden çok daha ağır, karanlık günlerin içine dü-
şürülmüştür.

Kim tarafından mı?
Emperyalist Batı Âleminin yerli hain ajanları olan Antika ve Modern 

Parababaları tarafından. TÜSİAD’cılar, MÜSİAD’cılar, TİSK’çiler, 
TOBB’cular tarafından. Ve onların siyasi plandaki burjuva partileri ta-
rafından, sermaye partileri tarafından. 

İşte biz, Gerçek CHP’nin bu ölümcül eksiklerini de giderecek yeni 
prensipler, yeni çözümler bulmalıyız ve bulmuşuzdur da.

Antika ve Modern Gericiliğin sınıf temelini oluşturan Finans-
Kapitalistler Zümresine ve Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfına 
şiddetle ve kesinlikle karşı olmamız gerekmektedir. Demokratik Halk 
İktidarımızda bu iki hain, emperyalist işbirlikçisi, vatan millet ve halk 
düşmanı sermaye yapısını ortadan kaldıracağız. Onların ekonomideki 
varlıklarına son vereceğiz.

Ayrıca da, Türkiye’nin en önde gelen siyasi sorunu olan Kürt 
Sorunu’nun çözümü için, her iki halkın da çıkarına, gerçek devrimci 
bir çözüm bulacağız. Bu çözümü bulabilmek için de Antişovenist bir 
ilkeyi yine aynı kararlılıkla benimsememiz ve savunmamız gerekmek-
tedir.

Biz bu çözümü de bulup, açıkça ve kesince ortaya koymuş bulun-
maktayız:

Tek cümleyle ifadelendirirsek bu çözümümüzü; Edirne’den Çin 
sınırına kadar uzanan geniş topraklar üzerinde “Türk-Kürt Halk 
Cumhuriyeti” olacaktır bu. Her iki halkın da gerçek anlamda eşitliği, 
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kardeşliği ve özgürlüğü temelinde oluşturulacak bir Halk Cumhuriyeti...
İşte, temel prensipler korunarak sistem böyle geliştirilir, devrimci 

bir metot ve biçimle. 
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

20 Ağustos 2017 



Ayrım
Kırk Dört
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Samimi CHP’li kardeşler; 
“Dersimli Kemal” ve avanesinin “Yeni CHP”si, aslında Tayyip-

giller’e karşı muhalefet filan yapmıyor. Rol gereği “muhalefetçilik” 
oynuyor. Böylece de, Meclisteki diğer Amerikancı Burjuva Partileri 
gibi, Tayyipgiller’in BOP yolculuğuna yandan çarklı destek çıkmış 
oluyor...

Durun; hemen kızmayın bize. 
Bakın size 2 kanıt sunacağım. Ve siz de hak vereceksiniz bana...
1- 16 Nisan’daki, Firavun Sarayına Firavun Yerleştirme Anayasası 

Referandumunu çok açık ve kesin bir biçimde Tayyip kaybetti.
Kaybedişe doğru gittiğini görünce de 16 Nisan akşamı, anında 

Tayyipgiller’in bir yan kuruluşu haline getirmiş oldukları YSK’ye he-
men bir dilekçe sundu, Tayyip’in adamı. Bu dilekçesinde çok net bir 
biçimde, kanunsuzluk yapmalarını önerdi, YSK’ye. 

Ne talep etti?
Sandık Kurulu mührü taşımayan oy pusulası zarfları içinde kulla-

nılan oyların da geçerli sayılmasını...
Oysa neydi, Seçim Kanunun açık ve kesin hükmü?
Aynen şu:
“Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, (...) oy pusulaları 

geçerli değildir.”[98]

Görüldüğü gibi, kanun hükmü çok açık ve kesin.
YSK ne yapıyor?
Bu kesin hükmü yok sayıp Tayyipgiller temsilcisinin dilekçesinde 

talep ettiği kanunsuzluğu kabul edip geçiyor. Yani alanen ve resmen 
kanunu çiğniyor. Hukukçular buna “Tam Kanunsuzluk” adı verirler. 

[98] Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, m. 101.
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Yani hiçbir kaçamak yolu olmayan, bilerek ve isteyerek kanunsuzluk 
yapmaktır bu.

Ayrıca da, tabiî, suç işlemektir. Böylece YSK, ağır bir suç işlemiş-
tir, bunun hesabını da elbet bir gün kanun karşısında verecektir.

İsterseniz, konuya bir de hukukçu gözüyle bakalım. Anayasa ve 
İdare Hukuku Profesörü Kemal Gözler’in, konuya ilişkin makalesini 
aktaralım:

***
MÜHÜRSÜZ OY PUSULASI TARTIŞMASI
YSK’nın 16 Nisan 2017 Tarih ve 560 Sayılı Kararı Hakkında 

Bir İnceleme
 
Kemal Gözler
Referandumun yapıldığı 16 Nisan 2017 Pazar günü akşamından 

beri ülkemizde bir “mühürsüz oy pusulası” tartışması sürüyor.
16 Nisan Pazar günü oy verme işlemi devam ederken Yüksek Seçim 

Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurullarına ve sandık kurullarına bir du-
yuru gönderdi. YSK’nın resmî internet sitesinde de yayınlanan duyuru 
aynen şöyledir:

“Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık 
kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikâyetler 
üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü ta-
şımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıt-
lanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir.

Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir.
Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve 

siyasi partilere duyurulur”.
Ne var ki YSK, bu duyurunun dayanağı olan Kararını ancak bu du-

yurunun yapılmasından iki tam gün geçtikten sonra, 18 Nisan Salı günü 
akşama doğru resmi internet sitesinde yayınlayabilmiştir.

Burada YSK’nın söz konusu kararının hukuka uygunluğunu ince-
leyeceğiz.

I. KARAR
Önce kararın gerekçesini görelim. YSK’nın, 16 Nisan 2017 tarih ve 

560 sayılı Kararının gerekçe kısmında şöyle denmektedir:
“Serbest ve demokratik seçim hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-

mesi Ek 1 No.lu Protokolün 3. maddesi ile güvence altına alınmıştır.
Ek 1 Protokol 3. madde, sadece milletvekili seçimine ilişkin seç-

me hakkını düzenlemekle birlikte özü itibariyle serbest seçim hakkını 
önemsemekte ve koruma altına almaktadır. …

Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler ile koruma altına alınan te-
mel bir hakkın kullanılması sırasında uyulması gereken kurallara aykırı 
davranılması halinde, somut olayla ilgili olarak yapılacak olan değer-
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lendirmede; hakkın özünün korunması ve normun yorumunun, gerçek-
leşmesi beklenilen amaçla uyumlu olması gerekir.

Asıl olan temel bir hakkın korunması olup, hakkın kullanılmasına 
ilişkin belirlenen usul kuralları hakkın güvenli bir şekilde kullanıl-
masını temin eden araç niteliğindedir. Bireye tanınan hakkın güvenli 
şekilde kullanıldığının tespit edildiği hallerde, hakkın kullanılmasının 
korunmasına yönelik bir araç olan usul hükümlerinden birine aykırılı-
ğın, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması mümkün 
değildir.

… Seçimlerde kullanılan oy pusulası ve zarfların sadece Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından ve filigranlı olarak üretileceği, zarfların üze-
rinde Yüksek Seçim Kurulu logosunun yer alacağı, …ayrıntılı olarak 
düzenlenerek seçim güvenliği, birden çok yöntemle denetlenerek temi-
nat altına alınmıştır.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşmekte olan oy verme işlemleri 
sırasında, münferit de olsa bazı sandıklarda, Yüksek Seçim Kurulun-
ca gönderilen ve sahte olarak benzerlerinin üretilmesinin engellenmesi 
amacıyla sandık kurullarına filigranlı olarak teslim edilen oy zarfları ve 
pusulalarının sandık kurullarınca mühürlenmeden seçmenlere verildiği, 
kullanılan oy zarfları ve pusulalarının Yüksek Seçim Kurulunca gönde-
rilen filigranlı oy pusulası ve zarfları olduğu, oy pusulası ve zarflarının 
mühürlenmemesinin sandık kurulunun ihmali veya hatasından kaynak-
landığı, bu sorunun yaşandığı sandıkların bağlı olduğu bazı ilçe seçim 
kurulları tarafından Kurulumuza şifahi olarak iletilmiştir.

Münferit de olsa bazı sandık kurullarının 298 sayılı Kanunun 77. 
maddesinin dördüncü fıkrasındaki görevini yapmaması, netice itibariy-
le yukarıda özetlenen usule uygun olarak sandık kurullarına ulaştırılan 
oy pusulası ve zarf kullanılmak suretiyle gerçekleşen oylamada, seç-
mene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen Anayasal hakkını 
kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmenin 
oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü orta-
dan kaldıracak bir sonuç yaratacağı açıktır.

Oy kullanma işleminin; oy güvenliğini sağlamaya yönelik ve sahte 
oy kullanılmasını engellemek amacıyla getirilen kontrol mekanizmala-
rına uygun olarak, Yüksek Seçim Kurulunca üretildiğinden kuşku bu-
lunmayan oy pusulası ve zarf kullanılarak gerçekleşmesi halinde, san-
dık kurulunca mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin 
oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir. Aksine bir uygulama, bu 
hakkı korumak için getirilen ve araç niteliğinde olan usul kurallarından 
sadece birinin ihlalinin, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde uy-
gulanması sonucunu doğurur ki; bu sonuç, beklenilen amaca aykırıdır.

Bu nedenledir ki, Yüksek Seçim Kurulunca geçmiş yıllarda istikrar-
lı olarak, Yüksek Kurul tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan 
hallerde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen 
oy zarfı ve oy pusulası ile seçmene kullandırılan oyların geçerli olduğu 
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kabul edilmiştir.
Sandık seçmen listesinde yazılı herkesin oy kullanma hakkı bulun-

maktadır. Anayasanın 67 ve 90/5. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin Ek 1 No.lu Protokolün 3. maddesi birlikte değerlendiril-
diğinde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen 
oy zarfı ve oy pusulası ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır”.

Şimdi bu kararın değerlendirmesini yapmaya çalışalım.

II. KARARIN HUKUKÎ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hukuken Sorun Ne?- Konu hakkında kamuoyunda pek çok spekü-

lasyon yapılıyor. Ancak hukuken mesele, teknik bir meseleden ibarettir. 
Dolayısıyla YSK’nın söz konusu kararında yaptığı yorumun da, bu ma-
kalede yapılan analizin de belirli bir siyasî görüşle uzaktan yakından bir 
ilgisi yoktur. Gerek YSK’nın kararında, gerekse bu makalede tartışılan 
teknik mesele şundan ibarettir:

Mühürsüz pusulayla kullanılan oyun geçerliliği sorununa hangi hu-
kuk kuralları uygulanacaktır? Diğer bir ifadeyle hangi hukuk kuralına 
dayanılarak, mühürsüz pusulayla kullanılan oyun geçerli olup olma-
dığına karar verilecektir? Görüldüğü gibi bu soru, olaya uygulanacak 
olan hukuk kuralının tespiti sorunundan başka bir sorun değildir.

A. BİZİM CEVABIMIZ
“Mühürsüz pusulayla kullanılan oyun geçerliliği sorununa hangi 

hukuk kuralı uygulanacaktır” sorusunun kanımızca basit bir cevabı var-
dır. Sorunun çözümünde kullanılacak tek bir kural vardır ve bu kural 
da 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 8 Nisan 2010 tarih ve 5980 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş 101’inci maddesinde bulunmaktadır. Bu madde-
de aynen şöyle denmektedir:

“Madde 101 – …
3. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan,
… oy pusulaları geçerli değildir”.
Bizim için mesele bundan ibarettir. Hukuken daha fazla bir şeyi tar-

tışmaya gerek yoktur. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan bir 
oy pusulasıyla kullanılmış bir oy geçersizdir; çünkü 298 sayılı Kanu-
nun 101’nci maddesi bu oylar geçersizdir demektedir.

Kanunun hükmü açıksa, yorum yapılmaz. ln claris non fit interpreta-
tio. Mecellenin dediği gibi “tasrih mukabelesinde delalete itibar yoktur” 
(m.13) ve “mevrid-i nassda içtihada mesağ yoktur” (m.14). Hepsi bu! 

B. YSK’NIN CEVABI
Hâliyle YSK, 298 sayılı Kanunun “arkasında sandık kurulu mührü 

bulunmayan, … oy pusulaları geçerli değildir” diyen 101’inci maddesi 
hükmünü bilmiyor değil. Tersine, burada incelediğimiz 16 Nisan 2017 ta-
rih ve 560 sayılı Kararının üçüncü sayfasının altıncı paragrafında konuyu 
düzenleyen hukuk kurallarını sayarken açıkça bu maddeyi de zikrediyor.
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Ancak YSK’ya göre, sorun bu 298 sayılı Kanunun 101’inci mad-
desine göre değil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Ek 1 Nolu 
Protokolün 3’üncü maddesi ve Anayasanın 67’nci maddesine göre çö-
zümlenmelidir. Yani YSK’ya göre, 298 sayılı Kanunun 101’inci mad-
desi ihmal edilmeli, olaya AİHS 1 Nolu Protokolün 3’üncü maddesi ve 
Anayasanın 67’nci maddesi uygulanmalıdır.

Belirli bir konuda uygulanma ihtimali olan birden fazla hukuk kura-
lından birisi ihmal edilip diğerinin uygulanabilmesi için, bunların ara-
sında çatışma olması gerekir. Böyle bir çatışma var ise, lex superior, lex 
posterior ve lex  specialis ilkelerinden biri uygulanarak çatışma çözüm-
lenir; yani kurallardan biri ihmal edilir; diğeri uygulanır. 

Peki ama bizim olayımızda, 298 sayılı Kanunun 101’inci maddesi, 
AİHS 1 Nolu Protokolün 3’üncü maddesi ve Anayasanın 67’nci mad-
desi arasında bir “çatışma” var mıdır?

1. 298 Sayılı Kanun, m.101 ile AİHS, 1 Nolu Protokol, m.3 Ara-
sında Çatışma Var mıdır?

298 Sayılı Kanunun 101’nci maddesi hükmünü yukarıda gördük. 
Şimdi  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 Nolu Protokolün 3’üncü 
maddesi hükmünü görelim. Bu maddede aynen şöyle denmektedir:

“Madde 3.- Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçil-
mesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar 
içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt 
ederler”.

a) Bir kere, yukarıda verilen madde metninden de açıkça görüldüğü 
gibi, AİHS 1 Nolu Protokolün 3’üncü maddesi, sözleşmeci devletlere 
ve bu arada Türkiye’ye, yasama organının oluşumu için, yani millet-
vekili seçimi için, gizli oyla serbest seçimler yapma yükümlülüğü ge-
tirmektedir. Madde metninde, mühürsüz oy pusulalarının geçerliliğine 
veya geçersizliğine ilişkin bir hüküm yoktur. Keza madde metninde 
oyun geçerliliğinin şartlarına ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır. 
Maddenin istediği tek şey, oyun gizli olması, seçimlerin serbest yapıl-
ması ve seçimlerin makul aralıklarla tekrarlanmasından ibarettir.

b) Dahası, 1 Nolu Protokolün 3’üncü maddesi, referandum için de-
ğil, yasama organının seçilmesi, yani milletvekili seçimleriyle ilgili bir 
maddedir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 11 Haziran 2013 
tarih ve 12626/13 ve 2522/12 Sayılı McLean and Cole v. The United 
Kingdom Kararında “1 Nolu Protokolün 3. Maddesinin yasama organı-
nın seçimleriyle sınırlı olduğuna  ve referandumlara uygulanmayacağı-
na” hükmetmiştir.

c) Kaldı ki, bir çatışmadan söz edilebilmesi için çatışan kuralların 
her ikisinin de birbirinden bağımsız olarak olaya uygulanabilecek dere-
cede sorunu somut olarak düzenliyor olması gerekir.

Nereden bakarsanız bakın, AİHS 1 Nolu Protokolün 3’üncü madde-
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sinde mühürsüz oy pusulalarının geçerliliği sorununa ilişkin şöyle ya da 
böyle bir hüküm yoktur. Çatıştığı iddia edilen iki kuraldan birisinde, o 
konuda hüküm yoksa, ortada bir çatışma yoktur. Dolayısıyla böyle bir 
durumda çatışma çözme kurallarına da dayanılamaz. Yani uygulanması 
söz konusu olan hüküm, başka bir hükümle çatıştığı için ihmal edile-
mez; çünkü ortada çatışma yoktur.

Sonuç olarak, tüm bu nedenlerle, YSK’nın, mühürsüz oy pusulala-
rının geçerliliği sorununu çözmek için, uygulanacak apaçık ve somut 
bir kural (298 sayılı Kanun, m.101) var iken AİHS 1 Nolu Protokolün 
3’üncü maddesine dayanması hukuken yanlıştır. Çünkü bu Protokolün 
bu maddesinde söz konusu sorun hakkında bir hüküm yoktur. Böyle bir 
hüküm olmadığına göre, ortada bir çatışma da yoktur. Olaya uygulanabi-
lecek tek bir hüküm vardır; o da 298 sayılı Kanunun 101’nci maddesidir.

2. 298 Sayılı Kanun, m.101 ile Anayasa, m.67 Arasında Bir 
Çatışma Var mıdır?

YSK’nın 16 Nisan 2017 tarih ve 560 sayılı Kararında Anayasanın 
67’nci maddesine de dayandığı görülmektedir. YSK,

“Anayasanın 67 ve 90/5. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin Ek 1 No.lu Protokolün 3. maddesi birlikte değerlendiril-
diğinde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen 
oy zarfı ve oy pusulası ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır”

demektedir.
Ne var ki, YSK’nın kararında mühürsüz oy pusulası ile kullanılan 

oyun geçerliliğinin nasıl olup da Anayasanın 67’inci maddesine dayan-
dırıldığına ilişkin bir açıklama yoktur. Acaba neden yoktur? Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi 1 Nolu Protokolün 3’üncü maddesine pek 
çok paragraflık yer ayıran YSK, acaba neden, kararın gerekçe kısmında, 
298 sayılı Kanunun 101’nci maddesinin Anayasamızın 67’nci madde-
sine aykırı olduğunu açıklamaya girişmemiştir? Nedenini biraz sonra 
açıklayacağım. Ama önce Anayasamızın 67’nci maddesini görelim:

“Madde 67.– Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun ola-
rak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde 
siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, 
açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında 
yapılır. …

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir (…)”
Görüldüğü gibi yukarıdaki maddede mühürsüz oy pusulalarıyla 

kullanılan oyların geçerliliğine veya geçersizliğine ilişkin bir hüküm 
yoktur. Keza maddede oy pusulasının nasıl olacağına ilişkin bir hüküm 
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de yoktur. Zaten 67’nci madde bunları düzenlememiş, bunların kanunla 
düzenleneceğini hükme bağlamıştır. Yani 67’nci madde, kendisinin dü-
zenlediği konular dışında kalan konuları düzenleme yetkisini kanun ko-
yucuya vermiştir. Kanun koyucu da bu düzenlemeyi 298 sayılı Kanunla 
yapmıştır.

Anayasanın 67’nci maddesiyle 298 sayılı Kanunun 101’inci mad-
desi arasında bir çatışma yoktur. 298 sayılı Kanunun “arkasında san-
dık kurulu mührü bulunmayan, … oy pusulaları geçerli değildir” diyen 
101’inci maddesi hükmünün aksine bir hüküm Anayasamızın 67’nci 
maddesinde bulunmamaktadır.

Kaldı ki, bir an için, 298 sayılı Kanunun 101’inci maddesi ile 
Anayasamızın 67’nci maddesi arasında bir çatışma olduğu kabul 
edilse bile, değişen bir şey olmaz. Çünkü bizim hukuk sistemimizde 
bir Kanun hükmü ile bir Anayasa hükmü arasındaki çatışma konusunda 
karar vermeye yetkili tek makam vardır; o da Anayasa Mahkemesidir. 
YSK’nın bir kanun hükmünü, Anayasaya aykırıdır deyip onu iptal etme 
veya onu ihmal etme gibi bir hak ve yetkisi asla ve kata yoktur. YSK, 
kendisi tarafından Anayasaya aykırı görülen kanun hükümleriyle de 
bağlıdır. Anayasa Mahkemesi, 298 sayılı Kanunun 101’nci maddesi 
hükmünü iptal etmedikçe, bu Kanun hükmü yürürlüktedir ve bağlayıcı-
dır. YSK bu Kanun hükmünü uygulamak zorundadır.

YSK, kendisinin kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleme 
yetkisine sahip olmadığını hâliyle biliyor. Söz konusu kararında, 67’nci 
maddenin sadece ismin zikredilmesinin ve 298 sayılı Kanunun 101’inci 
maddesinin Anayasanın 67’nci maddesine aykırılığı yolunda YSK’nın 
daha fazla bir açıklama yapmamış olmasının nedeni de budur. Eğer 
YSK, 298 sayılı Kanunun 101’nci maddesi hükmünün Anayasanın 
67’nci maddesi hükmüne nasıl aykırı olduğunu açıklamaya girişseydi, 
ona, “iyi güzel de, YSK, Anayasa Mahkemesi değil ki” denecekti.

Görüldüğü gibi YSK’nın 16 Nisan 2017 tarih ve 560 sayılı Kararının 
dayanağı Anayasanın 67’nci maddesi de olamaz.

Sonuç olarak, YSK’nın kararının dayanağı olarak ileri sürdüğü iki 
kural (AİHS, 1 Nolu Protokol, m.3 ve Anayasa, m.67) da, mühürsüz 
oy pusulalarıyla kullanılan oyların geçerliliği sorununa uygulanamaz. 
Dolayısıyla YSK’nın 16 Nisan 2017 tarih ve 560 sayılı Kararının ge-
çerli bir hukukî dayanağı yoktur. Diğer bir ifadeyle söz konusu kara-
rın hukukî bir gerekçesi bulunmamaktadır. Vakıa şudur ki, söz konusu 
olayda, YSK uygulamak zorunda olduğu 298 sayılı Kanunun 101’inci 
maddesini uygulamamıştır.

III. KARARDAKİ YERİNDELİK GEREKÇESİ
Yukarıda kararın hukukî bir gerekçesinin olmadığını göstermiş bu-
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lunuyoruz. Ancak kararın hukukî olmasa da kendine göre bir başka ge-
rekçesi var: “Yerindelik gerekçesi”!

Muhtemelen YSK da hukuken doğru çözümün, başka bir tartışmaya 
girmeksizin, 298 sayılı Kanunun “arkasında sandık kurulu mührü bu-
lunmayan, … oy pusulaları geçerli değildir” diyen 101’inci maddesini 
uygulamaktan ibaret olduğunu biliyordur. Ancak bu çözüm uygulandı-
ğında, hiçbir günahı olmayan seçmenlerin kullandığı oylar, sandık ku-
rullarının hatası yüzünden geçersiz hâle gelecektir. Muhtemelen YSK, 
bu sonucu içine sindirememiş ve soruna iyi niyetle çözüm aramıştır. 
Ancak bunun böyle olması, YSK’nın soruna çözüm ararken hukukun 
dışına çıktığı gerçeğini değiştirmez. Zira YSK’nın bulduğu çözümün 
yukarıda açıklandığı gibi, bir hukukî dayanağı yoktur. YSK’nın çözüm 
ararken yaptığı değerlendirme bir hukukî değerlendirme değil, tipik bir 
yerindelik değerlendirmesidir. Sandık kurullarının hatası yüzünden seç-
menin oyunun heba olmasını YSK yerinde görmemiştir. Hepsi bu!

Şüphesiz, YSK’nın bu düşüncesi yerinde olabilir; ama hukukî de-
ğildir. Bir sorunun hukukîliği başka, yerindeliği başkadır. Hukukî de-
ğerlendirmede yerindelik mülahazalarına yer yoktur. Hukukta sorunlar, 
hukuk kurallarının ne dediğine göre çözümlenir. Hukuk kurallarına göre 
ulaşılan sonucun iyi mi kötü mü, topluma yararlı mı, zararlı mı oldu-
ğu hukukun sorunu değildir. Hâkimler, yerindelik denetimi yapmazlar; 
hukukîlik denetimi yaparlar. Nitekim, Anayasamızın 125’inci maddesi 
hâkimlerin yerindelik denetimi yapmasını açıkça yasaklamaktadır.

298 sayılı Kanunun 101’nci maddesi “arkasında sandık kurulu müh-
rü bulunmayan, … oy pusulaları geçerli değildir” diyerek bu konuda 
YSK’ya bir takdir hakkı tanımamıştır. Belki böyle bir takdir hakkı ta-
nınmasında yarar olabilirdi. Ancak YSK’ya böyle bir takdir hakkı verip 
vermeme yetkisi münhasıran yasama organına, yani TBMM’ye aittir ve 
TBMM’de 298 sayılı Kanunun 101’nci maddesini 8 Nisan 2010 tarihli ve 
5980 sayılı Kanunla değiştirirken, böyle bir takdir hakkı vermemeyi uy-
gun bulmuştur. Madde metnine bakılırsa bu noktada en küçük bir tereddü-
dün olmadığı görülür. Maddenin birinci fıkrasında 11 bent hâlinde oyun 
geçersiz sayılacağı hâller, liste usûlünde sayılmış, ikinci fıkrasında ise bir 
usûlsüzlük olmakla birlikte oyun geçersiz sayılmayacağı hâller ayrıca be-
lirtilmiştir. Eğer kanun koyucu, sandık kurulunun mührünün olsa da olur, 
olmasa da olur diye düşünüyor olsaydı, bunu birinci fıkrada değil, ikinci 
fıkrada sayardı. Keza madde metninde YSK’ya verilen tek takdir yetkisi, 
son fıkrasındaki şu hükümdür: “Muhtarlık seçimlerinde, bu maddede be-
lirtilen geçersizlik sebeplerinin dışında oy pusulalarının hangi sebeplerle 
geçersiz sayılacağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir”.

Hukukta iki çeşit “sayma (enumaration)” vardır. Birincisi “sınırlan-
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dırarak sayma (limitative enumaration)”, yani “numerus clausus say-
ma”dır. İkinci tür sayma ise “örneklendirici sayma (illustrative enuma-
ration)”dır. Örneklendirici sayma durumunda, kanun koyucu, madde 
metninde “benzeri”, “gibi” şeklinde ibareler kullanır. Birinci tür sayma-
da “kapalı liste”; ikinci tür saymada “açık liste” oluşur. Birinci tür say-
ma, yani sınırlandırarak sayma durumunda, uygulama makamı, yorum 
yoluyla sayılanların arasına başka bir şey katamaz; sayılanlardan bir 
şey de çıkaramaz. Ancak ikinci tür sayma, yani örneklendirici sayma 
durumunda, uygulama makamı, yorum yoluyla, amaca uygun benzer 
unsurları listeye ilave edebilir.

298 sayılı Kanunun 101’nci maddesini metnini aşağıdaki dipnot-
tan okuyunuz ve kendinize şu soruyu sorunuz: Bu maddedeki, say-
ma bir “sınırlandırıcı sayma” mıdır, yoksa bir “örneklendirici sayma” 
mıdır? Sanıyorum bu soruyu yanıtlayan herkes, YSK’nın 260 sayılı 
Kararının hukuka uygun bir karar mı, yoksa hukuka aykırı bir karar mı 
olduğu sorusuna da cevap vermiş olacaktır. 

Son olarak belirtelim ki, eğer mühürsüz pusulayla oy kullanılması-
nın geçersiz sayılmasının doğru olmadığı, bu tür oyların da geçerli ol-
ması gerektiği düşünülüyor ise, hukukta bunu yapmanın da yolu vardır. 
Bu yol, 298 sayılı Kanunun 101’inci maddesinden “arkasında sandık 
kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçerli değildir” diyen üçüncü 
bendini çıkarmaktan ibarettir. Ancak bu bendi, bu maddeden çıkarma 
yetkisi hâliyle YSK’ya değil, kanun koyucuya, yani TBMM’ye aittir.

IV. YSK’NIN KANUNA AYKIRI ESKİ KARARLARI EMSAL 
TEŞKİL EDER Mİ?

YSK 560 sayılı kararında bir ek gerekçe olarak şu cümleye de yer 
vermiştir:

“Yüksek Seçim Kurulunca geçmiş yıllarda istikrarlı olarak, Yüksek 
Kurul tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan hallerde, sandık 
kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy 
pusulası ile seçmene kullandırılan oyların geçerli olduğu kabul edil-
miştir”.

YSK’nın kararında atıf yapılan “geçmiş yıllardaki” kararların hangi 
kararlar olduğu belirtilmemiştir. Ancak yine aynı günlerde YSK’nın si-
tesinde, mühürsüz oy pusulalarıyla kullanılan oyların geçerli sayılması-
na ilişkin beş adet eski YSK kararı yayınlanmıştır. Bunlar tarih sırasıyla 
şu şekilde sıralanabilir:

- 1 Nisan 1984 tarih ve 272 sayılı karar
- 2 Nisan 1994 tarih ve 334 sayılı karar
- 8 Nisan 1994 tarih ve 6890 sayılı karar
- 2 Mayıs 1999 tarih ve 1114 sayılı karar
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- 3 Nisan 2004 tarih ve 935 sayılı karar
1. Öncelikle belirtelim ki, bir mahkemenin hukuka uygun olan ve 

istikrar kazanmış eski kararlarını sürdürmesinde yarar vardır. Ancak 
bunun için söz konusu kararın hâliyle hukuka uygun olması gerekir. 
Hukuka aykırı bir eski karar hiçbir zaman içtihat teşkil etmez. Suimisal 
emsal olmaz. Kanunun açık hükmü karşısında, bir yargı merciinin eski 
kararının hiçbir emsal değeri olamaz.

2. İkinci olarak yukarıda görüldüğü gibi YSK’nın emsal olarak gös-
terdiği kararlar, 2010 öncesi kararlardır. 298 sayılı Kanunun mühürsüz 
oyların geçersizliğini öngören 101’inci maddesi 8 Nisan 2010 tarih ve 
5980 sayılı Kanunla konulmuştur. Gerçi söz konusu hüküm, Kanunun 
eski halinin 103’üncü maddesinde de vardı. Ancak hükmün 2010’da 
bir kez daha kabul edilmesi, kanun koyucunun bu konudaki iradesini 
tekrar açıkladığını, YSK’nın bu konudaki kararlarını kabul etmediğini 
gösterir. Araya kanun koyucunun iradesinin girmesi, YSK’nın eski ka-
rarlarının emsal değerini kaybettirir

3. Kaldı ki, 2010 yılından sonra aksi yönde, yani mühürsüz oy pu-
sulasıyla kullanılan oyun geçersiz olduğuna yönelik kararlar da oldu-
ğu  anlaşılmaktadır. Basına yansıyan bir karar şöyledir: 30 Mart 2014 
yerel seçimlerde Bitlis Güroymak yapılan belediye başkanlığı seçimle-
rine AKP mühürsüz pusula ile oy kullanıldığı iddiasıyla itiraz etmiştir. 
Bitlis İl Seçim Kurulu, Güroymak’ın Yeşilova Mahallesinde 250 seç-
menin oy kullandığı bir sandıkta mühürsüz pusulalarla oy kullanıldığını 
tespit etmiş, bu oyların geçersizliğine ve dolayısıyla Bitlis Güroymak 
belediye seçimlerini iptal edilmesine karar vermiştir. Bu karar üzerine 
yeni seçimler 1 Haziran 2014’te yapılmıştır.

4. Nihayet, belirtelim ki, YSK’nın 16 Nisan 2017 tarih ve 560 sayılı 
kararı ile bu kararı gerekçelendirmek için atıf yaptığı eski kararları ara-
sında iki önemli fark vardır:

a) Bu eski kararların hepsi, referanduma ilişkin değil, yerel seçim-
lere ilişkin alınmıştır. Geçerliliği tartışılan oylar bir belediye başkanı 
seçimi veya il genel meclisi üyesi seçimi için kullanılmış oylardır.

b) Bu eski kararlar, birer ilke kararı, bir genel karar değil, oy verme 
işlemi bittikten sonra, belirli bir yerdeki belirli bir sandıkta kullanılmış 
oylar için yapılan itiraz sonucu alınmış kararlardır. Bu kararlarla bü-
tün ülkedeki veya bütün ildeki veya bütün ilçedeki oylar değil, sadece 
belirli bir numaralı sandıkta kullanılmış oylar geçerli sayılmıştır. Oysa 
YSK’nın tartışma konusu 16 Nisan 2017 tarih ve 560 sayılı kararıyla, 
Türkiye’deki bütün sandıklarda kullanılan bütün mühürsüz oylar geçer-
li sayılmıştır. YSK’nın bu kararı, oy verme işlemi bittikten sonra itiraz 
sonucu alınmış bir karar değildir; bu karar, oylar daha sayılmadan, bü-



411

tün oylar için alınmış genel bir karardır.
YSK, bu genel kararı almasaydı, mühürsüz pusulalarla kullanılan 

oyların geçerliliği hakkında itirazlar, somut iddialarla, ilçe ve il seçim 
kurullarına yapılacak, bu kurullar da sandık numarası belirterek somut 
kararlar verecekti. İl seçim kurullarının kararlarına da itiraz edilmesi 
hâlinde, sorun, YSK’nın önüne gelecek ve YSK tarafından nihaî olarak 
karara bağlanacaktı. Hâliyle bu karar, bütün ülke için değil, sadece ka-
rarda numarasıyla belirtilen sandık veya sandıklara ilişkin olacak ve biz 
bu şekilde kaç adet mühürsüz oyun geçerli sayıldığını bilmiş olacaktık. 
YSK’nın emsal olarak gösterdiği yukarıda zikredilen 1 Nisan 1984, 2 
Nisan 1994, 8 Nisan 1994, 2 Mayıs 1999 ve 3 Nisan 2004 tarihli karar-
larında yaptığı da zaten budur. Eğer YSK, şimdi de bu emsal kararların-
da yaptığı gibi, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra, somut itirazlar 
kendi önüne geldikçe karar verseydi, kaç adet sandıkta ne kadar mühür-
süz oyun geçerli sayıldığını somut olarak bilecektik.

Eğer ortada sandık kurullarının hatasından kaynaklanan bir sorun 
var idiyse, sorunun normal çözüm usûlü, eskiden olduğu gibi, oy ver-
me işlemi bittikten sonra somut itirazlar üzerine sandık bazında karar 
vermekti. YSK, bu olağan usûlün işlemesine engel olmasaydı, biz bu-
gün kaç adet mühürsüz pusulayla kullanılan oyun geçerli sayıldığını 
bilmiş olacaktık ve böylece bir spekülasyona da mahal kalmayacaktı. 
YSK, bunu yapmamış, daha oy verme işlemi bitmeden, AK Parti YSK 
Temsilcisi Recep Özel tarafından YSK’ya verilen dilekçe üzerine bu 
genel kararı almıştır.

Normalde geçersiz sayılması gereken kaç adet oyun YSK’nın bu 
kararı sayesinde geçerli sayıldığını bugün bilmiyoruz. Muhtemelen, 
tartışmasız bir şekilde, bunu bilme imkanımız da hiçbir zaman olma-
yacak. Zira pek muhtemelen sandık kurullarının çok önemli bir kısmı, 
YSK’nın kararı uyarınca mühürsüz oyları ayrıca tutanağa geçirmemiş, 
bunları doğrudan doğruya geçerli oy olarak işleme tâbi tutmuşlardır. 
YSK’nın 560 sayılı kararına dayanılarak geçerli sayılan mühürsüz oy 
sayısına ilişkin kamuoyunda milyonlara varan spekülasyonlar vardır. 
Ben bu spekülasyonlara burada girmek istemiyorum. Bu benim üzeri-
me vazife değil.

V. KARARDAKİ DİĞER ÇELİŞKİLER: FİLİGRAN, SAHTE 
OYU TEK BAŞINA ÖNLEYEBİLİR Mİ?

Benim için YSK’nın 16 Nisan 2017 tarih ve 560 sayılı kararının 
hukukî analizi burada bitti. Karar hakkında hukuken söylenebilecekleri 
zaten söyledim. Gerisi olgulara ve maddî aleme ilişkin şeyler. Bunlarla 
uğraşmak ise bir hukuk bilim adamının üzerine vazife değil.

Bununla birlikte kararın gerekçesinde kullanılan bazı argümanlar-
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daki tutarsızlıklara da dikkat çekmek isterim:
YSK’nın söz konusu kararında sahte oya sadece oy pusulasının fi-

ligranlı olmasının engel olabileceği düşüncesi ileri sürülmektedir. Ben 
oy pusulasının filigranlı olmasının sahte oy kullanılmasına nasıl tek 
başına engel olabileceğini anlamış değilim. Oy pusulasında “filigran” 
bulunması, oyun sahte veya hileli olmadığını değil, oyun kendisiyle 
kullanıldığı kağıdın, yani oy pusulasının YSK tarafından bastırıldığı-
nı gösterir. “Hileli oy” başka, “oy pusulasının sahteliği” başka şeydir. 
Örneğin oy kullanmaya gelmemiş bir kişi yerine, diğer bir kişinin filig-
ranı bulunan bir oy pusulasına tercih mührünü basması durumunda, oy 
pusulası sahte değildir; ama oyun kendisi hilelidir.

YSK, diğer seçimlerde olduğu gibi bu referandumda da, uygula-
mada gerektiği için, seçmen sayısı kadar değil, seçmen sayısından çok 
fazla miktarda oy pusulası bastırmıştır (Referandum için toplam 74 
milyon, yani 20 milyon kadar fazla oy pusulası bastırıldığı anlaşılmak-
tadır). Bu fazladan bastırılan oy pusulalarının hepsi de filigranlıdır. Bu 
fazla oy pusuları, kötü niyetli insanların eline geçerse pekâlâ bunlar hi-
leli oy verilmesinde kullanılabilir. Hileli oy kullanmak için dışarıda oy 
pusulası bastırmaya gerek yoktur. Fazla bastırılmış oy pusuları kulla-
nılarak da hileli oy kullanılabilir. Bu tür pusulalarla hileli oy kullanılıp 
kullanılmadığı, filigranın kontrolüyle değil,  ancak sandık kurulunun 
mührüyle anlaşılır.

Kaldı ki, oy pusulasının filigranlı olmasının sahte oyu tek başına 
önleyeceği iddiası kendi içinde dahi tutarlı bir iddia değildir. Oy pusu-
lasının filigranlı olması, sahte oyu engelleyebilecek bir şey ise, ne diye 
bir de gereksiz yere, pusulanın arkasına sandık kurulunun mührünün 
basılması şartı getirilmiştir? Bu bir abesle iştigal midir? İlave edelim ki, 
bu şartı, sadece 298 sayılı Kanunun 101’nci maddesi değil, aynı zaman-
da YSK’nın kendisi de getirmiştir. Zira, YSK’nın 14 Şubat 2017 tarih 
ve 2017/97 sayılı kararı ile kabul edilen “Sandık Kurullarının Oluşumu, 
Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/I Sayılı Genelge”nin 43/c maddesin-
de de “arkasında sandık kurulu mührü olmayan birleşik oy pusulalarının 
geçerli olmayacağı” belirtilmiştir. Demek ki, sadece Kanun koyucu de-
ğil, YSK da, filigranın oy güvenliğini sağlamada yeterli olmayacağını, 
sandık kurulunun mührüne de ihtiyaç olduğunu düşünmüştür ki, kendi 
kabul ettiği Genelgede böyle bir hüküm koymaya ihtiyaç duymuştur.   

19 Nisan 2017, Saat 19, K.G.[99]

***

[99] http://www.anayasa.gen.tr/muhursuz.html.
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Sorosçu Kemal, AKP’giller’in
seçim hilesini daha ilk saatlerde meşrulaştırdı

Çok açık ve kesin olarak görülmüştür ki, 16 Nisan 2017 Referandumu, 
Tayyipgiller’in emriyle, YSK’nin yaptığı, tüm Türkiye’yi kapsayan 
“Tam Kanunsuzluk” sebebiyle, geçersizdir. Hiçbir hukuki meşruiyeti 
yoktur. 

O zaman, nedir yapılması gereken?
Açıklanan sonucu, duraksamadan, şiddetle ve kesinkes reddetmek.
Tayyip’i, Başkan olarak tanımamak.
Saray’ı kaçaktı, bildiğimiz gibi. Şimdi de kendisi kaçak oldu, ka-

nunsuz bir biçimde, apaçık kanun çiğneterek, bir hileyle, bir dolapla, 
kendini seçilmiş Başkan gösterip Kaçak Saray’ına kuruldu. 

Biz, bu kanunsuzluğu ve sahtekârlığı kabul etmiyoruz. Ve Tayyip’i 
de meşru Başkan olarak tanımıyoruz. 

O, bugüne dek hep yapageldiği gibi meşrebine uygun davranmış, bu 
konuda da hile yapmaktan, kanun çiğnemekten geri duramamıştır. 

Siyasi gözlemcilerin ve konuya kafa yoran bilim insanlarının tespiti-
ne göre, sayısı milyonları bulan; bazılarına göre iki buçuk milyon civa-
rında olan mühürsüz oy pusulası zarfı, geçerli kabul edilmiştir. Böylece 
de, iki buçuk milyon civarında sahte oy kullandırttırılmıştır. Bu sahte 
oylar sonucunda Tayyip, kendini seçilmiş gösterebilmiştir. 

Tayyip ve avanesi, suçlarına bir yenisini daha eklemiş olmuşlardır, 
bu Referandum kandırmacasıyla.

Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si, eğer bu konuda olsun namuslu ve 
tutarlı davranabilmiş olsaydı, yani “Biz bu sonucu gayrimeşru bulu-
yoruz ve tanımıyoruz. Kaçak Saray’da oturan şahsın Başkanlığını da 
tanımıyoruz.”, diyebilseydi; çok büyük olasılıkla HDP de aynı yolu 
izleyecek ve Tayyipgiller sonunda Kaçak Saray’ın Arka Bahçelisi’nin 
MHP’siyle baş başa kalacaklardı. Bu da onların hızla bayır aşağı yuvar-
lanıp çöküşlerini getirecekti. 

Fakat, Sorosçu Kemal asla buna yanaşmadı, bildiğimiz gibi. 
Daha ilk anda, yani 16 Nisan akşamı, çağrıldığı televizyon kanalında 

sonucun meşruluğunu, biraz kem küm ettikten sonra kabul edip geçti. 
Sonuç olarak da, Tayyip’i ve onun Tayyipgiller’ini, Kaçak Saray’da 

ve iktidarda tutmakta hiçbir sakınca görmediğini ortaya netçe koydu.
Bakın şu aşağıdaki resme, dikkatlice. Bu resim, Referandum sah-

tekârlığından günler sonra çekilmiştir. Bakın bir, AKP’giller’in en önde 
gelenleriyle Sorosçu Kemal, nasıl bir canciğer esnaf muhabbeti içinde-
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dir. Ve de nasıl mutluluk gülücükleri saçmaktadırlar... 
Çünkü elbirliği ederek, Türkiye Halkını bir kez daha kündeye getir,-

miştir bu ABD işbirlikçileri. Böylece de efendileri karşısında görevleri-
ni başarıyla yerine getirmişlerdir. İşte resim:

Sorosçu Kemal, Tayyip’in belgeli hırsızlığını bile
görmezden gelir, olmamış sayar

Şimdi de gelelim, ikinci meseleye...
Bilindiği gibi, Türkiye, 2013 17-25 Aralığında büyük bir geriz pat-

lamasına sahne olmuştur, tanık olmuştur. Tayyip ve avanesinin aşırmış 
olduğu milyarlarca dolar, bir anda, olanca somut kanıt ve görüntüleriy-
le, belgeleriyle ortaya çıkıvermiştir. 

İsterseniz, bu kanıt belgelerden de birini görelim:
***

Video:[100]

Videonun Tapesi:
1. konuşma
Tayyip Erdoğan (Ankara) – Bilal Erdoğan (İstanbul)
17.12.2013 – 08.02
Tayyip Erdoğan: Evde misin oğlum?
Bilal Erdoğan: Evet babacığım.
Tayyip Erdoğan: Sabah şeyler operasyon yaptılar, bu Ali Ağaoğlu, 

Reza Zerrab, işte bizim Erdoğan’ın oğlu, Zafer’in oğlu, Muammer’in 

[100] https://www.youtube.com/watch?v=duFuywMqF4Y.
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oğlu filan, bunların şu anda evlerinde arama yapıyorlar.
Bilal Erdoğan: Bir daha söylesene babacığım.
Tayyip Erdoğan: Diyorum ki Muammer beyin oğlu, Zafer’in oğlu 

Erdoğan’ın oğlu, Ali Ağaoğlu, Reza Zerrab filan 18 kişiyi şu anda bü-
yük yolsuzluk operasyonu şeyiyle evlerinde arama yapıyorlar filan fa-
lan.

Bilal Erdoğan: Evet.
Tayyip Erdoğan: Tamam mı, şimdi diyorum ki, senin evinde ne var 

ne yok, sen bunları bir çıkar. Tamam mı?
Bilal Erdoğan: Ben de ne olabilir baba senin para var kasada.
Tayyip Erdoğan: Onu diyorum işte. Ondan sonra ben şimdi gönde-

riyorum kardeşini. (Sümeyye Erdoğan) Tamam mı?
Bilal Erdoğan: Kimi gönderiyorsun?
Tayyip Erdoğan: Kardeşini gönderiyorum diyorum.
Bilal Erdoğan: Hı tamam.
Tayyip Erdoğan: Ondan sonra aynı şekilde o bilgiler onda var ta-

mam mı, abinle konuş.
Bilal Erdoğan: Evet.
Tayyip Erdoğan: Onda, onu şey yapalım, amcanla filan konuş. O 

da aynı şekilde çıkarsın, eniştenle konuş, o da.
Bilal Erdoğan: Ne yapalım bunları baba nereye koyalım?
Tayyip Erdoğan: Belirli yerlere oralara şey yap işte. (Alttan Emine 

Erdoğan’ın “Berat” diye sesi geliyor)
Bilal Erdoğan: Berat’ta da var.
Tayyip Erdoğan: Onu söylüyorum işte, şimdi bir araya gelin am-

canı da al, Ziya enişten de var mı yok mu bilmiyorum da tamam mı, 
Burak abine de hemen şey yap. Tamam mı?

Bilal Erdoğan: Tamam baba, Sümeyye yani çıkarıp, Sümeyye bana 
nereye götüreceğimi söyleyecek.

Tayyip Erdoğan: Ya tamam, hadi şey yap, sizinkileri düşünün ara-
nızda eniştenle filan.

Bilal Erdoğan: Ne yapalım diye.
Tayyip Erdoğan: Evet evet, hemen irtibat kuralım saat 10’a ka-

dar, çünkü Konya’ya gideceğim.
Bilal Erdoğan: Tamam baba.
Tayyip Erdoğan: Tamam mı, irtibatta kalın.
Bilal Erdoğan: Tamam babacım.

2. konuşma
Tayyip Erdoğan (Ankara) - N. Bilal Erdoğan (İstanbul)
17.12.2013 11.17
Bilal Erdoğan: Baba Hasan Abi ile filan bir araya geldik, abim, Be-

rat, amcam beraber, bir şeyler düşünüyoruz, bu arada bir fikir daha geldi 
Berat’a, bir kısmını diyor Faruk’a diğer işler ilgili hemen vereyim diyor, 
öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuşsunuz önceden, onu ya-



416

palım mı ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz.
Tayyip Erdoğan: Olabilir.
Bilal Erdoğan: Tamam, öbür bir kısmını da Mehmet Gür ile ortak 

işe başladığımız için, bir kısmını al sende dursun, projeler geldikçe ora-
dan kullanırsın diye verelim mi diyoruz, böylelikle azaltıp geri kalanı 
da başka bir yere taşıyacağız.

Tayyip Erdoğan: Tamam işte onları şey yapın da.
Bilal Erdoğan: Tamam.
Tayyip Erdoğan: Sümeyye geldi mi?
Bilal Erdoğan: Sümeyye eve gelmiş, şimdi buraya gelecek, yanı-

mıza gelecek, tamam babacım, hallediyoruz bugün inşallah, başka bir 
şey var mı?

Tayyip Erdoğan: Şey yapmanızda fayda var, (parayı) tamamiyle 
sıfırlamanızda fayda var.

Bilal Erdoğan: Evet, tamamiyle sıfırlayacağız inşallah.

3. konuşma
Tayyip Erdoğan (Ankara) – Bilal Erdoğan (İstanbul)
17.12.2013 15.39
Tayyip Erdoğan: Sana diğer verdiğim görevler tamam mı?
Bilal Erdoğan: İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. 

Berat ile ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür ile ilgili olan 
kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalan kısmını da artık karanlık 
olunca halledeceğiz.

Tayyip Erdoğan: …
Bilal Erdoğan: İnşallah.
Tayyip Erdoğan: Sümeyye ne yaptı?
Bilal Erdoğan: Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi filan, konuş-

tuk filan.
Tayyip Erdoğan: Her iki tarafı halletti mi?
Bilal Erdoğan: Verdi herhalde babacığım. İkisini de boşalttım dedi.
Tayyip Erdoğan: Her iki tarafı.
Bilal Erdoğan: Evet. İkisini de boşalttım dedi ama iki taraf derken 

onu diyorsun değil mi?
Tayyip Erdoğan: Neyse tamam.
Bilal Erdoğan: Siz kaçta geliyorsunuz?
Tayyip Erdoğan: On ikiyi filan bulur.
Bilal Erdoğan: Yolunuz açık olsun.
Tayyip Erdoğan: Telefonlarla konuşmayın.

4. konuşma
R. Tayyip Erdoğan (Ankara) - N. Bilal Erdoğan (İstanbul)
17.12.2013 23.15
Bilal Erdoğan: Şimdi babacığım, şey için aradım. Büyük ölçüde 

şey yaptık. Siz mi aradınız babacığım şimdi beni?
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Tayyip Erdoğan: Yoo ben aramadım. Sen arıyorsun.
Bilal Erdoğan: Gizli numaradan arandım da. Şey şimdi,
Tayyip Erdoğan: Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa...
Bilal Erdoğan: Sıfırlamadık babacığım, şöyle ki, ııı, bir 30 milyon 

Avro gibi bir miktar daha var, şey yapamadık, eritemedik henüz. Bu şey 
aklına geldi Berat’ların, bu Ahmet Çalık’ın alacağı ekstra bir 25 milyon 
dolar kalmış. Onu oraya verip o para gelince onu şey yaparız diyorlar, 
üstüyle de Şehrizar’dan daire alabiliriz diyor, sen nasıl bakarsın baba?

(Alttan “Ayy” sesi geliyor)
Bilal Erdoğan: Hı, babacım.
Tayyip Erdoğan: Sümeyye yanında mı senin?
Bilal Erdoğan: Yanımda çağırayım mı?
Tayyip Erdoğan: Yok bir ses karıştı da onun için dedim.
Bilal Erdoğan: Hıı, yani 25 milyon dolar Çalık’a aktarıp, geri kalan 

kısımla da Şehrizar’dan daire alabilir.
Tayyip Erdoğan: Neyse nasıl şey yapıyorsanız yapın, halledin.
Bilal Erdoğan: Öyle mi yapalım?
Tayyip Erdoğan: Tamam yapın, yapın.
Bilal Erdoğan: Tamamen sıfır mı kalsın baba, yoksa senin elinde 

biraz para kalsın mı?
Tayyip Erdoğan: Kalsın olmaz zaten oğlum, şeye öbür tarafa, 

Mehmet’le şey yapsaydınız onu da oraya aktarsaydınız.
Bilal Erdoğan:  He onlara verdik tamam, 20 (milyon) dolar verdik.
Tayyip Erdoğan: Allah allah, ya aktarsaydınız sonra şey yapardı-

nız.
Bilal Erdoğan: Ya ne bileyim, şimdilik bu kadar verebildik. O da 

zaten zor yer kaplıyor falan, başka bir kısmını başka bir yere koyuyo-
ruz, bir kısmını bizim şeye verdik, işte ııı, Tunç Abi’ye verdik, ondan 
sonra...

Tayyip Erdoğan: Tunç’a tamamını aktardın mı?
Bilal Erdoğan: (Sümeyye bakar mısın) Nereye baba?
Tayyip Erdoğan: Tunç’a.
Bilal Erdoğan: Hı?
Tayyip Erdoğan: Tunç’a diyorum, tamamını aktardın mı?
Bilal Erdoğan: Ya sormuşlar, 10 milyon Avro alabiliriz demişler 

herhalde.
Tayyip Erdoğan: Neyse bu kadar şeyleri konuşma şeyde, böyle de 

olsa konuşma.
Bilal Erdoğan: Tamam biz hallediyoruz o zaman.
Tayyip Erdoğan: Halledin şimdi tabi ben bu akşam ben gelemiyo-

rum, biz Ankara’da kalacağız.
Bilal Erdoğan: Tamam baba, biz hallediyoruz sen merak etme.
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5. konuşma
Tayyip Erdoğan (Ankara) – Bilal Erdoğan (İstanbul)
18.12.2013 10.58
Tayyip Erdoğan: Bir arayayım dedim, bir şey var mı yok mu diye.
Bilal Erdoğan:  Yani herhangi bir şey yok, şeyleri, o verdiğin işleri 

bitirdik Allah’ın izniyle.
Tayyip Erdoğan: Tamamen sıfırlandı mı?
Bilal Erdoğan: Tamamen, yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim, 

işte bende bir, bu ııı, Samandıra’nın ve Maltepe’nin paraları vardı, 730 
bin dolar ve 300 bin lira, onları da şey yapacağım bizim Faik Işık’a 
borcumuz vardı 1 milyon lira, ona vereceğim, üstünü de akademiye 
aktar diyeceğim.

Tayyip Erdoğan: Şey konuşma, açık konuşma.
Bilal Erdoğan: Konuşmayayım mı?
Tayyip Erdoğan: Konuşma, tamam mı?
Bilal Erdoğan: Tamam babacığım.
Tayyip Erdoğan: Yani, şeyi Samandıra vs. nerenin olursa olsun 

üzerinde tutma, yerine gönder niye üzerinde tutuyorsun.
Bilal Erdoğan: Tamam babacığım ama güncel olarak herhalde ta-

kip altındayız, güncel olarak takip edildiğimi düşünüyorum.
Tayyip Erdoğan: Biz sana ne diyoruz, ta baştan beri sana.
Bilal Erdoğan: Ama işte koruma ekibi mi yapıyor, kim takip ediyor 

baba bizi.
Tayyip Erdoğan: Oğlum dinleniyorsunuz.
Bilal Erdoğan: Ama görüntülü de takip ediyorlarmış.
Tayyip Erdoğan: Doğrudur, şimdi işte İstanbul’da, Emniyet’te bazı 

şeyler şu anda yaptık.

***

Dinleyen ve okuyan, normal zekâya sahip her namuslu insanın 
hemen kavrayabileceği gibi, Tayyip, aile efradıyla birlikte, kamunun 
milyarlarca dolarını istiflemiş, Üsküdar-Kısıklı’daki villasında. 17-25 
Aralık’ta da, işte, onları nasıl oradan kaçırıp saklayabiliriz telaşını ya-
şamışlar. 

Hırsızlığın bundan daha açık bir belgesi olabilir mi?
Rahmetli namuslu, yiğit ilahiyatçımız Yaşar Nuri Hoca’nın deyi-

şiyle; bu insanların, Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’na göre cenaze 
namazları bile Müslüman sıfatıyla kılınamaz. Ve bunların gittikleri ca-
milerde bile namaz kılınamaz. 

İşte böylesine, Anayasa, kanunlar, hak, hukuk ve İslam dışına düş-
müş mücrimler topluluğudur bunlar.

Bunlar için yapılması gereken nedir, öyleyse, gerçek bir hukuk dev-
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letinde?
Bunları çelik bilezikle tanıştırıp kanun önüne çıkarmak...
Emri, sadece hukuktan ve vicdanından alan savcı ve yargıçlardan 

oluşan tarafsız ve bağımsız bir mahkeme önüne çıkarmak...
Bunların, bırakalım devlet yöneticisi olmayı, devlet memuru olma 

sıfatları bile artık bitmiştir. Bu nedenle, bunlar oturdukları makamlarda 
bütünüyle işgalci zorbalar durumundadırlar. Yapıp ettikleri her şey ge-
çersizdir, yok hükmündedir. 

Eğer Sorosçu Kemal ve Yeni CHP, böyle namuslu bir tutum takına-
bilseydi, Tayyipgiller daha o zamandan tepetakla yuvarlanırlar ve siyasi 
hayatları son bulurdu. 

Ama ne yaptı, Sorosçu ve avanesi?
Her zaman yapıp ettiğini...
Bir iki mızıldandı, sonra da, halkımızın deyişiyle; her şeyi yalayıp, 

yutup, sindirip, hazmedip, geçip gitti...
Bunca yolsuzluğu, bunca hırsızlığı, bunca kanunsuzluğu olmamış 

saydı...

Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete
ülkemizi Yeni Sevr cehennemine sürüklüyor

Tayyipgiller’in daha onlarca hukuksuzluğu, kanunsuzluğu, duraksa-
maksızın sayılabilir. Ama zaten hem biz söyledik bunları tekrar tekrar; 
hem de halkımızın namuslu ve aydın kesimi biliyor artık. O yüzden 
girmeyelim daha fazlasına burada.

Demek ki, CHP’li kardeşler;
Sorosçu Kemal ve avanesinin Yeni CHP’si, esasında bir muhalefet 

partisi değildir şu anda. 
ABD devşirmesi ve projesi olan AKP’giller’in Meclisteki bir koltuk 

değneğidir, bir payandasıdır, bir aparatıdır...
Tabiî hep söyleyegeldiğimiz gibi; Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü 

Çete, yani AKP, MHP, CHP ve HDP’den oluşan çete, ABD güdümünde-
dir, yönetimindedir. Ve de ona hizmet etmektedirler. Onun emperyalist 
çıkarlarının gerçekleştirilmesi çalışması içindedirler. Onun BOP’unun 
pratiğe geçirilme uğraşı içindedirler. 

Dolayısıyla da bunların hiçbirinin ne halklarımızla, ne vatanımızla, 
ne milletimizle zerrece olsun bir ilgileri yoktur. Bunlardan bize hiçbir 
fayda gelmez.
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Bu can yakıcı gerçeği ne kadar erken kavrar ve bu karanlıktan, bu 
bunalımdan çıkış için çareler düşünmeye başlarsak, kurtuluşumuz o ka-
dar çabuklaşmış olur.

Yoksa, hâlâ bunlardan medet ummaya, bunlara bel bağlamaya de-
vam edersek; cehennemin dumanlarının ve ateşinin en yoğun olduğu 
bölgesine, ülkemizin ve bizim yuvarlanışımız kaçınılmaz olur.

Hiç unutmayalım; önümüzdeki cehennem, BOP’tur, Yeni Sevr ce-
hennemidir. Türkiye, ABD yönetiminde, Meclisteki bu Amerikancı 
Dörtlü Çete eliyle, işte günbegün oraya sürüklenmektedir.

21 Ağustos 2017



Ayrım
Kırk Beş
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CHP’li kardeş...
Kılıçdaroğlu Kemal, “Ekmek için Ekmeleddin”i, bir başına aldığı 

bir kararla Cumhurbaşkanı adayımız diye açıklıyor.
O günün CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem İnce’ye soru-

yor medya; “Bu adayı nasıl belirlediniz?” diye.
Cevabı aynen şu:
“Ben de sizin gibi medyadan duydum, öğrendim, adayımızın kim 

olduğunu.”
Böyle bir parti olabilir mi yahu?..
Şimdi ne oldu, Yeni CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu, Parti Mec-

lisi vs.si?
Hikâye...
Hepsini at çöpe...
O kurulları dolduran zatı muhteremler de hiç alınıp kırılmıyorlar.
“Yahu Cumhurbaşkanlığı adayı gibi önemli bir konuda bile bize 

bir şey sorulmadığı gibi, haber dahi verilmeden aday belirleniyor, de-
mek ki biz burada eşekbaşıymışız”, diyemiyorlar.

Hepsi amigolaşmış, kullaşmış. 
Sorosçu Kemal, bu kadarla da yetinmiyor. CHP seçmenini ahmak 

yerine de koyuyor. O konuda da hiç utanıp sıkılmadan aynen şunu 
söylüyor:

“Tıpış tıpış gideceksiniz, Ekmeleddin Bey’e oyunuzu vereceksi-
niz.”

Sorosdaroğlu Kemal diyor ki;
“Biz 1930’ların, 1940’ların CHP’si değiliz. Biz, demokrasi ve öz-

gürlüğü savunuyoruz.”
Bu nasıl demokrasiyi savunmak, bu nasıl demokratlık, Sorosda-

roğlu!
Sen, bırakalım ülkede demokrasiyi savunmayı, partin içinde bile 

demokrasinin esamisini okutmuyorsun. 
CHP’li kardeş; Kılıçdaroğlu, apaçık ki Ekmeleddin’i hiçbir 
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CHP’liye danışmadan, sormadan, adını çıtlatmadan “adayımız” diye 
açıklamada bulunuyor, medya karşısına çıkıp. 

Fakat, muhakkak ki, birileri ona önerdi Ekmeleddin’i. Hatta, em-
retti. Bu da, belki tartıştı onlarla, belki de ona bile gücü yetmeyip, 
“emriniz olur”, dedi. İşin orası bizce meçhul.

“Ekmek için Ekmeleddin” ki, babası Mehmed İhsan Efendi, Laik 
Cumhuriyet Türkiyesi’nde yaşamayı hazmedemediği için kalkıp kral-
lıkla yönetilen Mısır’a gidiyor, orada kendisi gibi din sapkını Orta-
çağcılarla birlikte koloni kurup dincilik ediyor. Bu konuda, isterseniz, 
Odatv’de yayımlanan şu yazıyı alıntılayalım:

“CHP ve MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İh-
sanoğlu’nun babası Mehmet İhsan Efendi, 1902 yılı Yozgat doğum-
lu. Babası, Ağvanlı (Ayan) oğullarından Molla Mehmed oğlu Hacı 
Abdülaziz Efendi. Annesi, Sultan Abdülmecid döneminde Yozgat’a 
yerleşen ve sultanın büyük iltifatına mazhar olan Şeyh Tayyib’in 
kızı Fatma Hanım.

“İhsan Efendi, ilk ve ortaokullarından sonra bir süre Yozgat’ta 
Mekteb-i Sultani’de ve medreselerde okudu. Önce İstanbul’a ora-
dan da, Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra 1924 yılında, 22 ya-
şındayken Mısır’a “hicret etti.”

“CUMHURİYET’İ SİNDİREMEDİ
“Dinci yayınlarda İhsan Efendi’nin Mısır’a gitmesi “ilim tah-

silini daha ileri seviyeye götürmek için” diye açıklanır. Bunun ger-
çekle ilgisi yoktur. O dönemde Cumhuriyet’i ve Kemalist devrimle-
ri içlerine sindiremeyenlerin kaçış yeridir Mısır.

“Osmanlı’nın son Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi de solu-
ğu Mısır’da alanlar arasındadır. O Mustafa Sabri ki Kemalistlerin 
can düşmanıdır, Kuvayı Milliyeciler için idam fetvaları ondan çı-
kar ve Yıldız Sarayı’nda Vahdettin başkanlığında toplanan Mec-
lis-i Âlî’de Sevr anlaşmasının kabul edilmesi yönünde görüş bildi-
renlerin başında gelir. Kurtuluş’tan sonra 150’likler listesinde hak 
ettiği yeri alır.

“Türkiye’den kaçan Şeriatçılar Mısır’da kümelenirler ve yakın 
siyasal tarihimizde “Mısır diasporası” olarak geçerler. Ankara’ya 
ve cumhuriyete düşmandırlar. Mısır Kralı Fuad, daha sonra Kral 
Faruk’un koruması altındadırlar. Öyle ki bu kişiler, Türkiye’deki 
büyük devrime ve Atatürk’e hayran Mısır’ın entelektüel çevreleri 
ile polemiğe bile girişirler.”[101]

İhsan Efendi hakkında, Tayyipgiller’in Yeni Akit’inde de övgü ba-

[101] http://odatv.com/ihsanoglunun-babasinin-mezarindaki-bu-ayrintiyi-kimse-gorme-
di-1806141200.html.
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bında bir yazı yayımlanır. Oradan da bir bölüm aktaralım:
“TEK PARTİ’YE AĞIR ELEŞTİRİ YAPMIŞ
“Türkiye’deki baskı sonucu 1924’te Mısır’a hicret eden 

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babası Yozgatlı İhsan Efendi’y-
le alakalı bir hatırayı merhum Ali Ulvi Kurucu Hoca şöy-
le anlatmıştı:  “Bir bayramdı. Arkadaşlarla hocanın (İhsan 
Efendi) evine gitmiştik. Memleket, millet meseleleri konuş-
tuk. Aramızda, sonraları Diyanet’te üst düzey vazife almış, 
Hamdi Kasapoğlu adında bir öğrenci de vardı. Söz memle-
ketten açılınca o da, biraz şakaya vurarak, ‘İnşallah memle-
kete döndüğümde, ‘şapka haramdır’ diyenlere karşı, ben iki 
şapka giyeceğim.’ dedi. Kasapoğlu’nun yarı şaka yarı ciddi 
söylediği bu lafları İhsan Efendi ciddiye aldı ve; “Sus ulan, 
sahtekâr! Şakanın da bir haddi, sınırı var. İki şapka giyip 
de memlekete ne kazandıracaksın.  Millet senin yüzüne tü-
kürür! Millet, başına geçenlerin hıyanetleri yüzünden şimdi 
şaşkın ve üzgündür. Bu günler geçecek, biraz kendini topla-
sın, bak neler olur!”[102]

İşte Ekmeleddin de orada ve böyle bir dinci ortam içinde doğuyor, 
büyüyor, tabiî ruhiyatı ve zihniyeti de şekilleniyor. 1943’te Kahire’de 
doğan Ekmeleddin, ancak 1970’te Türkiye’ye geliyor.

Ömründe bir kez olsun CHP’ye oy vermediği gibi, hayırhah da 
bakmıyor. Hâlâ da CHP’ye oy vermişliği yoktur, Ekmeleddin’in. Ma-
lum, şu anda da Saray’ın Arka Bahçeli’sinin Kontrgerilla Partisi olan 
MHP’den milletvekilidir. 

Yeni CHP, Mustafa Kemal’in CHP’sinin savunduğu 
değerlerin tam tersini savunur

Şimdi soralım CHP’li kardeşlerimize:
Bu mudur, Mustafa Kemal’in kurduğu CHP’nin anlayışı?
Siz de adınız gibi biliyorsunuz ki, kesinlikle hayır...
Ama, işte hep söylediğimiz gibi, Sorosçu’nun Yeni CHP’sinin, Mus-

tafa Kemal’lerin, İnönü’lerin Gerçek CHP’siyle zerre kadar olsun ilgisi, 
benzerliği yoktur.

Gerçek CHP, “Bizi yok etmek isteyen ABD’nin de dahil olduğu Batı 

[102] http://www.yeniakit.com.tr/haber/ihsanoglunun-babasi-chp-zulmunden-kacmis-21010.
html.
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Emperyalizmine” karşıdır. 
Sorosçu’nun Yeni CHP’si ise, ABD’nin ve AB’nin dostudur, yanda-

şıdır, hizmetkârıdır. 
Gerçek CHP, laiktir. Laikliği savunur. Ortaçağcı yapılanmalara, Mu-

aviye-Yezid Dinciliğine karşıdır. Tarikatlara, cemaatlere karşıdır.
Ne diyor Mustafa Kemal?
“Biricik yol gösterici, akıldır, bilimdir, fendir.” 
Gerçek CHP, Tam Bağımsızlıkçıdır. Ulusal onuru savunur. 
Sorosçu’nun Yeni CHP’si ise ulusal onurdan filan bihaberdir. ABD 

hizmetkârlığını baş tacı etmiştir.
O, emperyalist haydut ABD Çakalının Ortadoğu’daki BOP’unun 

yerel taşeronlarından biridir, Meclisteki diğer Üç Amerikancı Burjuva 
Partisi gibi.

Gerçek CHP, sosyal demokrattır. 
Sorosçu’nun Yeni CHP’siyse, yerli-yabancı, Antika ve Modern Pa-

rababaları düzeninin savunucusudur. Sosyal demokratlıkla filan hiçbir 
bağı kalmamıştır artık.

Özetçe kardeşler;
Demek ki Meclisteki Amerikancı Sermaye Partilerinin tamamı, 

ABD’nin ve AB’nin ülkemizdeki değişik piyonlarıdır, hizmetkârlarıdır, 
taşeronlarıdır. 

Oyunun kuralı gereği, farklı farklı oynarlar tabiî. 
Biri dinci oynar, öbürü sözde cumhuriyetçi. Biri Türkçü oynar, öbü-

rü Kürtçü...
Böylece de Türkiye Halkının tamamını kandırıp kündeler bu ABD 

hizmetkârları. 
Ülkemizi de adım adım BOP cehennemine doğru sürükleyip götü-

rürler. 
Gün gelecek, emperyalist çakal ABD ve AB’den olduğu gibi, bu yer-

li hizmetkârlarından da hesap sorulacak. Ve bunların tamamı Birinci An-
tiemperyalist Kurtuluş Savaşımız sonrasında olduğu gibi, hesaba çekile-
cekler, hesap verecekler ve sonunda da defolup gidecekler ülkemizden.

Burada bir yanlış anlamaya kapı açmamak için vurgulayalım:
Bizim karşıtımız, düşmanımız, CHP’yi bu içler acısı hale düşüren 

Sorosçu Kemal ve avanesidir. Onların takım taklavatıdır. 
Yoksa; içtenlikli, CHP’ye umut bağlamış insanlarımız bizim dostu-
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muzdur, kardeşimizdir. Zaten bu eleştirilerimizin amacı onları uyandır-
mak ve onlara dostu düşmandan ayırt etmeyi gösterebilmektir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Ağustos 2017



Ayrım
Kırk Altı
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Vatan satıcıların, millet ve halk düşmanlarının, ABD işbirlikçile-
rinin, BOP’un yerel taşeronlarının vatanseveri oynamaya kalkması, 
Şeytanın kendini ermiş evliya diye satmasına benzer

Kaçak Saraylı Hafız, toplamış yine Kaçak ve de Haram Saray’ında 
gariban muhtarları, almış karşısına; maaşa bağlı Ortaçağcı metin yazar-
larının yazıp prompter’a yüklediği demagojik safsataları oradan okuya-
rak, höykürüyor.

Haber şöyle:
“Bazılarının “havalimanı istemezük” dediğini belirten Erdo-

ğan, “Yıllarca havalimanı dendi, şimdi denizin üzerine havalimanı 
yapıyoruz, bunlar ‘istemezük’ diyorlar. Kim bunlar, komünistler. 
Artvin ve Rize’yi kucaklayacak bu havalimanı. Bunlar ‘istemezük’ 
diyor. Bu sol zihniyet, bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatan-
sever değildir, milliyetperver değildir. Bunlar bu tür hizmetleri ver-
diğin zaman çılgına dönüyorlar” diye konuştu.”[103]

Bir defa sen hangi yürekle vatanseverlikten bahsediyorsun yahu...
Daha birkaç hafta önceydi. “Hocam” dediğin, Kaçak Saray’ında 

ağırladığın Kadir Mısıroğlu açıkça, hiç utanıp arlanmadan ve hiç yüzü 
kızarmadan “Keşke Yunan galip gelseydi.”, demedi mi?

Sizin zihniyetiniz bu be!
Savunduğunuz Çökkün Osmanlı’nın Hilafetinin, Saltanatının son 

temsilcisi Sultan Vahidüddin, Kuvayimilliyeciler hakkında idam fer-
manları çıkarmadı mı?

Bugünlerde senin Eşbaşkanlığını yaptığın BOP’un 1920’lerdeki 
benzeri olan Sevr’i imzalamadı mı?

BOP Haritasını önüne aç, koy. Ya da yüreğin yeterse göster höykür-

[103] http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-sol-zihniyet-bu-ankara-yerel-
haber-2237174/.
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düğün gariban muhtarlara kürsüden. Ve ondan sonra da zerre kadar ol-
sun tutarlı davran, “İşte biz bu BOP’un Eşbaşkanlarından bir tanesiyiz 
ve bu görevi yapıyoruz.”, de...

Ege’de kan dökerek, ırza geçerek ilerleyen Yunan Ordusu’na karşı 
oluşan halk tepkisini ve halk isyanını; “Sakın karşı gelmeyin. Bu gelen 
Halife Ordusudur.”, diye kutsamaya ve desteklemeye çalışan, senin sa-
vunduğun Hilafet Sarayı değil mi?

Dünyanın neresinde görülmüş; Muaviye-Yezid Dincilerinin, 
CIA-Pentagon Dincilerinin vatansever olduğu?

Sen, şu anki vatanımızın kurtuluşunu sağlayan Birinci Antiemperya-
list Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanına ve silah arkadaşlarına düş-
mansın be...

Onlar için galiz küfürler savurmadın mı?
Siz, vatan, millet, halk derdinde değilsiniz. Siz bir tek şeye tapınır-

sınız: Para Tanrısına...
Bu milletin 100 milyar dolarını aşır, küple, ondan sonra da “Ben 

Vatanseverim” de.
Hadi be!
Sen kimi kandırıyorsun?..
Solcular, komünistler havaalanına karşıymış...
Hayır karşı değil. Bizim karşı olduğumuz; 2 milyon 3 yüz bin ağacı 

katlederek, İstanbul Kuzey Ormanlarını imha ederek, İstanbul’un soluk 
borusunu keserek yandaş havuz müteahhitlerinle birlikte havalimanı 
yapıyoruz ayağıyla yaptığınız vurgundur.

Ne dedi o zaman namuslu bilim insanları?
Eğer ille de bir havaalanı yapılacaksa, bu Silivri yakınlarındaki düz 

ve kurak alana yapılmalıdır. 
Ama sen, vurgun katmerli olsun diye, gittin milyonlarca ağaca kıy-

dın. İstanbul’un oksijen kaynağını imha ettin. 
Miting meydanı yapıyorum diye, Marmara Denizi’nin doğal yapısı-

nı bozdun. Şimdi de denizin üzerine havalimanı yapacakmış...
Karada yer kalmadı mı havalimanı yapacak?
Yok, ama senin derdin kallavi vurgun...
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Komünistler, vatanı da, halkı da, doğayı da
yürekten seven, bu uğurda her türlü fedakârlığa 

katlanan gönüllülerdir.
Tarih bunun örnekleriyle doludur

Bak biz 1960’larda ne dedik, devrimci yani komünist öğrenciler ola-
rak:

Boğaz Köprüsü hem kısa ömürlüdür, hem çevre tahribatına yol açar, 
hem de Boğaz’ın doğal görünümünü bozar. İstanbul’da iki kıtayı birleş-
tirmenin en sağlıklı, en ucuz, en güvenli ve en ekolojik yolu, tünellerle 
bu işi çözmektir. 

Demek ki, komünistler vatanı da, doğayı da, halkı da gerçekten us-
taca severlermiş. Bilimlice, bilinçlice severlermiş...

Bak yarın o boğaz köprülerinin hepsi yıkılacak. Bizim dediğimize 
dönülecek: Bunların yerine tüneller inşa edilecek, bunu da senin yap-
tığın gibi Japon ya da başka emperyalist yabancı Parababaları vurgun 
vurarak yapamayacak. Halkımızın evlatları olan mühendislerimiz ve 
işçilerimiz yapacak. Dışarıya beş kuruş paramız çıkmayacak. Bugün 
olduğu gibi, Halkımız emperyalist vurgunculara haraç ödemeyecek.

Tren yoluna gelince, dünyada namuslu olmak kaydıyla her aydın 
bilir ki, demiryolunun en önde gelen savunucuları, biz komünistleriz. 
Çünkü demiryolu toplu ulaşım sağlar. En ekonomik ulaşımı sağlar. Ve 
en güvenli ulaşımı sağlar.

Daha yakınlarda kaybettiğimiz, Küba Devrimi’nin Şanlı Önderi Fi-
del’in ve Che’nin ülkelerini, Amerika’nın sömürgesi olmaktan ve em-
peryalist Batılıların kerhanesi olmaktan kurtarmak amacıyla başlattık-
ları devrimci savaşlarının birinci plandaki sloganı neydi?

“Partia o muerte- Ya Vatan ya Ölüm!”
Ülkesini işgal etmiş bulunan ve on binlerce masum kadının ırzına 

geçen Emperyalist Japon Ordusu’nu ülkeden kovmak için on bin kilo-
metrelik uzun yürüyüşler planlayan ve en sonunda da bu emperyalist 
orduyu bozguna uğratarak ülkeden kovup vatanının bağımsızlığını sağ-
layan Çin Devrimi’nin Büyük Önderi Mao Zedung, herkesin bildiği 
gibi bir komünistti ve komünist devrim yaptı. 

ABD ve Fransız Emperyalistlerinin on yıllar boyu süren sömürge-
leştirme savaşına karşı kim halk direnişini örgütleyip ulusal kurtuluş 
savaşını başlattı?

Büyük Devrimci Ho Chi Minh, General Giap ve silah arkadaşları...
Bunlar da komünist miydi?
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Evet...
Kore’yi 1950’lerde işgal eden ABD öncülüğündeki emperyalist or-

duların karşısına, halkın Kızıl Ordu’sunu örgütleyerek çıkan kimdi?
Büyük Devrimci Kim İl Sung...
Senin, işbirlikçiliğini, hizmetkârlığını ve BOP Eşbaşkanlığını yaptı-

ğın ABD Emperyalist Çakalını dünyada eze eze kim yenip dize getirdi 
ve dünya halklarına örnek oldu?

Ho Amca ve Kim İl Sung Yoldaş...
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda ülkelerini işgale girişen Al-

man Nazi Ordularına karşı kim savaştı?
Yoldaş Stalin önderliğindeki Sovyet Halkının Kızıl Ordusu...
Ve Hitler Faşizminin de yenilmesinde en etkin, ölümcül darbeyi vu-

rarak birincil planda rol oynayan da yine aynı Kızıl Ordu’dur.
Yine Fransa’da, Çekoslavakya’da, Yugoslavya’da, Arnavutluk’ta ve 

Yunanistan’da işgalci, faşist Nazi Ordularına karşı kim ilkin silaha sarı-
lıp halka önderlik etti ve antifaşist halk savaşını başlattı?

Yine bu ülkelerin vatansever komünistleri...

AKP’giller’in mensubu oldukları Tefeci-Bezirgân Sınıf 
ise, tüm tarihi boyunca vatan düşmanı, halk düşmanı, 

doğa düşmanı olmuştur
Sizlerse, 20’nci Yüzyılın başlarından itibaren hep halk düşmanlığı 

ettiniz, vatan millet düşmanlığı ettiniz. Saldırgan emperyalist işgalci 
haydutlara taşeronluk, piyonluk ettiniz, hizmetkârlık ettiniz. 

Evet Tayyip!
İki oğlundan biri sapasağlam olmasına karşın bir oyunla çürüğe çı-

kartılıp askerlikten yırttı.
Bilal’inse, yine benzer bir kombinezonla Burdur’da sadece 21 gün 

askeri üniforma taşıdı. 
Bak, ben komünistim. Dört oğlumdan üçü, savaşın yoğun yaşandığı 

Kürt illerinde yaptı askerliğini. Biri de Ankara’da, Genelkurmay’da...
Demek ki, vatan borcunu gerçekten ödeyen, komünistlerdir.
Askerlikten söz açıldı. Siz AKP’giller’in çocuklarının acaba yüzde 

kaçı askerlik yaptı, halkımızın evlatları gibi?
Ve bunların da yüzde kaçı savaş bölgesinde geçirdi askerliğini?
Hadi bakalım, cevap ver...
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Ülkeyi cehenneme çevirdiniz be 15 yılda. Bölüp parçaladınız insan-
larımızı, laik-dinci, Kürt-Türk diye. Düşmanlaştırdınız birbirlerine kar-
şı. Her gün arka arkaya şehit haberleri geliyor.

Ülkeyi geliştirmiş de, şunu yapmış, bunu yapmış... Yol yapmış, bil-
mem AVM yapmış, otel yapmış, han yapmış, apartman yapmış...

Bunların âlâsı vurguncu Arap Emirliklerinde, Arap Krallıklarında 
var be!

Bunlar mı gelişkin ülke?
Hepsi de halkına düşman ve hepsi de ABD-AB Emperyalistlerinin 

gönüllü ve de bağımlı uşağı...
Bak, Tayyip; 27 Mayıs Politik Devrimi sonrasında 6 ay içinde Türk 

mühendisleri Eskişehir Lokomotif ve Vagon Fabrikasında, her şeyi yer-
li, orijinal 4 tane otomobil yaptı: Markası Devrim...

Müzede duruyorlar şu anda da. 
Biri tam 25 yıl makam arabası olarak kullanıldı. Hâlâ da sapasağlam. 

Fakat, halk düşmanı ve ABD uşağı iktidarlar tarafından sabote edildi bu 
gelişim. Açıkça ve resmen ihanet edildi vatana ve halka. 

Hatırlanacağı gibi; 1930’larda uçak üretiyordu Türkiye. İtalya gibi 
Batı ülkelerine uçak satıyordu. Bu da sabotaja uğratıldı, durduruldu. 
Sonlandırıldı...

Tayyip, muhtarlar karşısındaki aynı konuşmasında kişi başı yıllık 
geliri de 11 bin dolara çıkardık, diyor.

Hadi be!
O milyar dolarlar sadece vurguncu Parababalarınızın ve onların si-

yasi plandaki temsilcisi sizlerin kasalarınıza akıyor.
Asgari ücret ne şu anda?
1404 TL. 
Peki, açlık sınırı ne Türkiye’de, dört kişilik bir aile için?
1479,66 TL. 
Yoksulluk sınırıysa 4878,38 TL. 
Hangi memur ve hangi işçi yoksulluk sınırı kadar olsun maaş ala-

biliyor?
Yeni başlayan bir öğretmenin maaşı 2891,92 TL’dir. Ve şu nokta 

unutulmasın ki, bundan 15-20 yıl önce asgari ücret ve ortalama ücretle 
işçilerimiz, memurlarımız daha çok ekmek alabiliyorlardı, daha çok et, 
peynir gibi temel gıda maddeleri alabiliyorlardı. 

Demek ki, Türkiye’de halk günbegün yoksullaşıyor, açlığa, sefalete, 
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işsizliğe mahkûm ediliyor. Bir avuç vurguncu ve onların siyasi plandaki 
temsilcileriyse, Karun’un hazinelerinin onlarca, yüzlerce, binlerce katı 
servet ediniyor, zenginliklerine zenginlik katıyor.

Bu, ihanete eşdeğer, yürek yakıcı gerçekler oportada dururken, geç 
mikrofonun karşısına, al zavallı muhtarları karşına, savur demagojik 
yalanları, ver mehteri...

Nasıl olsa cahil, yoksul, Allah’la aldatılmış “hülooğğ”cularımız bu 
dolmaları yutar, diyorsun değil mi?

Muhtarlar yutmasa da bunlar yutar...
Acıdır ki yutuyor da o gariban kitleler. Ve sen de onlara güveniyor-

sun zaten. Tabiî bir de devşiricin ve efendin ABD Emperyalist Haydut-
larına...

Bu devran böyle gitmeyecek Tayyip!
Bu zulüm ve bu ihanetin sonu olacak bir gün...
Bak bakalım o gün neyle karşılaşacaksın...
15 yıl boyunca kerte kerte aşındırıp yok ettiğin, gerçek hukukla, ba-

ğımsız ve tarafsız gerçek mahkemelerle karşılacaksınız, onların karşı-
sında bulacaksınız kendinizi.

Zulümlerinizin, vurgunlarınızın, yalanlarınızın, ihanetlerinizin bir 
bir hesabını vereceksiniz.

Ha, bak az kalsın unutuyordum:
Bilerek ve isteyerek, yani iradi olarak, birkaç tanesi Büyük Ada’dan 

birkaç misli büyük 18 Adamızı Batılı efendilerinin buyruğu üzerine 
Yunanistan’a peşkeş çektiniz. Yani apaçık ve resmen vatan satıcılığı 
yaptınız. İşte bu suçunuzdan dolayı da Çeşme Meydanı’na mahkeme 
kurulacak ve vatan toprağını satmaktan yargılanacaksınız. Hiç kaçarız 
diye boşuna umutlara kapılmayın...

Sözümüzü, Önder’imiz Kıvılcımlı’nın şu özdeyişiyle bitirelim:
“Vatan aşkını söylemekten ve o uğurda savaşmaktan korkar 

hale gelmektense, ölmek yeğdir.” 
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Ağustos 2017



Ayrım
Kırk Yedi
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Memleket hızla parçalanmaya ve çöküşe götürülüyor.
ABD Emperyalist Çakalının BOP’u, tıkır tıkır işliyor. 
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Hainler Çetesi, yani AKP, MHP, 

CHP ve HDP bu ihanet oyununda kendilerine verilen görevi eksiksiz 
yerine getiriyor.

Öyle görünüyor ki, ülkemizin bu kapandan kurtulması, bu ihanet 
çemberini yırtması ve BOP cehennemine yuvarlanmaktan kurtulma-
sı, onda bir ihtimal bile değil...

On yıllardan bu yana dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiğince fer-
yat ediyoruz; bu ihanet gidişini durdurabilmek için, halkımızı bu konu-
da uyandırabilmek, aydınlatabilmek için...

Ne çare ki zavallı halkımız, sağcısıyla solcusuyla, gafletin de ötesin-
de ölüm uykusuna yatmış durumda. 

ABD hizmetkârı hainler dört parçaya bölüp, her biri birer parçasına 
el koyup, uyutmuş insanlarımızı. 

AKP’si dinci oynuyor, o en büyük payı kapmış. 
CHP’si Cumhuriyetçi oynuyor, onun yarısı kadarını da o kapmış.
MHP’si Türkçü oynuyor, yüzde on-on beş kadarını da o kapmış.
PKK-HDP’si Kürtçüyü oynuyor, yüzde on kadarını da o kapmıştır.
Bu parsel parsel bölünüp her biri başka çeşit oynayan ABD hizmet-

kârlarına ram olmuş zavallı insanlarımızı uyandırmak ne mümkün...
Anlatıyorsunuz, bunların her birinin içyüzlerini, ihanetlerini, ABD 

hizmetkârlıklarını, halk düşmanlıklarını, bebelerin bile anlayabileceği 
açıklıkta; neyle karşılaşıyoruz dersiniz?

Her bir kesimden insanlarımız kendisini muayene ederek tedavi et-
meye çalışan hekime karşı çığlık çığlığa ağlayan kundak bebeleri gibi 
basıyorlar yaygarayı yüzümüze...

Vay sen de kim oluyorsun? Sen nereden çıktın? Ben senin adını hiç 
duymadım. Senin aldığın oy ne ki... Sen kendini kurtar önce, milleti 
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kurtaracağına...
Daha neler neler...
Demek ki, kaderimiz buymuş bizim de: Zamanında anlaşılmamak...
Bir yandan da hak vermemezlik edemiyoruz halkımıza. Hepsi de 

ABD-CIA yetiştirmesi yüzlerce, binlerce medya organı, sivil-resmi 
binlerce ABD hizmetindeki kurum, kuruluş, durup dinlenmeden psiko-
lojik harekat uyguluyor halkımıza.

Öylesine ağır ve yoğun bir propaganda bombardımanına maruz ka-
lıyor ki insanlarımız; bırakalım bizim açıklamış olduğumuz siyasi ger-
çekleri anlamayı, neredeyse burnunun ucunu görüp evinin yolunu bile 
bulamaz hale getiriliyor. Böylesine görmekten, kavramaktan, anlamak-
tan, yorumlamaktan alıkonulmuş durumdadır insanlarımız. Bu yoğun 
Amerikancı propaganda bombardımanı, insanlarımızın zihinlerinde 
ağır ve kalıcı hasara, tahribata yol açıyor. Olayları bir türlü sebep-sonuç 
ilişkileri içinde, sistematik olarak görüp kavrayamıyor.

Türkiye, baştan başa neredeyse devasa bir Kırklar Dergâhına dönüş-
türülmüş durumda.

ABD hizmetkârlarının, halk düşmanlarının, dolayısıyla da cellatla-
rının peşinden koşuyor halkımız. Ve öyle anlaşılıyor ki, Türkiye parça-
lanıp çökertilmeden bir halk uyanışı gerçekleşemeyecek. 

Hani Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız öncesinde 
de aynen böyle olmuştu. 10 yıl süren Trablusgarb, Balkan ve Birinci 
Emperyalist Paylaşım Savaşlarının ülkede ve halkta yarattığı yıkım, 
ölüm, zulüm, tahribat müthiş bir moral bozukluğuna, çöküntüye ve yor-
gunluğa yol açmıştı halkımızda.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasını ve bir ölüm ferma-
nından başka hiçbir şey olmayan Sevr Antlaşması’nın imzalanmasını 
neredeyse memnuniyetle karşılamıştı: “Oh be! Büyük acılar çekip ka-
yıplar verdik ama nihayet sükuna kavuştuk.”, demişti. 

Fakat Antep ve Urfa’da saldırıya geçen Fransız Emperyalist Hay-
dutunun askerleri, Antalya ve Konya’da işgaller yapan İtalyan Emper-
yalist Haydutunun askerleri, Doğuda Antranik komutasındaki Ermeni 
Ordusu’nun insanlık dışı katliam ve çapulları, Karadeniz’de İngiliz 
Emperyalizminin himayesi ve desteğindeki Pontus Rum Çetelerinin 
yaptığı kıyımlar ve nihayet Ege’de, İzmir’den Eskişehir-Kütahya-Af-
yon-Polatlı’ya kadar kan döküp ırza geçerek yine İngiliz-Fransız Em-
peryalist Donanmalarının himayesindeki Yunan Ordusu, halkta tapayı 
attırmış, kendisine dayatılan “Ya onursuzca ölüm ya Kurtuluş”tan birini 
seçmeye mecbur bırakmıştı. Her bir cephede namusunu, onurunu ve 
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varlığını koruyabilmek için ayağa kalkıp, bir araya gelip, örgütlenip si-
laha sarılmaya ve savaşmaya mecbur kalmıştı insanlarımız.

Tabiî bütün bu halk isyanlarını sistematik bir biçimde ordulaştıran 
ve onları askeri bir komuta altında yenilmez bir güce dönüştüren, bü-
yük askeri deha Mustafa Kemal ve silah arkadaşları da, halkımızın bü-
yük bir şansı olmuştu o günlerde.

Ve halkımız, dünyada ilk kez Antiemperyalist bir Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmıştır. Ezilen ve sömürülen tüm dünya 
halklarına da ışık olmuştur, moral olmuştur, yol gösterici olmuştur bi-
zim bu büyük zaferimiz.

Anlaşılan yine öyle olacak...
Fakat, bugün 19 Mayıs 1919’ların Türkiye’sinden daha karanlık ve 

daha zor şartlar içindeyiz. Çünkü o günlerde Türk ve Kürt Halkı yek-
vücuttu. Aynı düşmana karşı, aynı komutanlık altında, aynı ordu içinde 
savaş veriyordu. 

Bugünse iki halk birbirine karşı düşmanlaştırılmış bulunmaktadır, 
büyük oranda...

Bizim bu felaket öngörüsü denebilecek öngörümüzü nihayet aklı 
eren, az da olsa bazı askerlerimiz de görüp kavramaya başlamış du-
rumdadır. İşte Emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün değişik zamanlarda 
yazdıkları:

***
Ülkemizin esenliğe çıkabilme şansı milyonda bir bile değil
Oskar Kusch; hali vakti iyi bir ailenin çocuğu olarak, 6 Nisan 

1918’de Berlin’de doğar. Eğitimini tamamlamasını müteakip, 19 yaşın-
da Alman Deniz Kuvvetleri’ne katılır ve denizaltıcı olur. Daha başlan-
gıçtan itibaren, mesleki yaşantısı sıra dışı başarılarla doludur. II. Dünya 
Savaşı’nın (1939-1945) içinde, 1943’de,tam tamına 25 yaşında iken 
Denizaltı U-154’ün komutanlığına atanır.

Denizaltı komutanı olarak da çok başarılıdır. Güney Atlantik’te, 23 
bin ton ağırlığında üç gemi batırır. Kişisel kayıtlarında; yakışıklı, atletik 
yapılı, çok zeki, arkadaşları ve meslektaşları arasında çok popüler ve 
açık sözlü birisi olarak geçer.

HİTLER DÖNEMİ
Meslek yaşamı başarılarla dolu olmasına rağmen; 12 Mayıs 1944’te, 

Kiel’de kurşuna dizilerek idam edilir. Dönem; sadece ülkesini değil, 
tüm dünyayı felakete sürüklemiş olan Hitler dönemidir. Özgürlükler-
den, hukuktan, adaletten ve bağımsız yargının zerresinden bile söz edi-
lemez bu dönemde.

Oskar Kusch’un idam edilmesinin nedeni; komutanı olduğu 
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U-154’ün subay salonunda asılı bulunan Hitler’in resmini indirmek ve 
yerine yağlıboya bir yelkenli resmi astırmak. Kusch, Hitler faşist dikta-
törlüğünün askeri mahkemesinde yargılanır. Mesleğinde hiçbir başarısı 
olmayan ama düzene yaranarak, belli yerlere gelmeye çalışan bazı mes-
lektaşlarının aleyhine verdiği ifadelerle mahkum olur.

TEK LİDER
Yargılama sırasında, Oskar Kusch’un mesleki başarısının hiç öne-

mi yoktur. Mahkeme adeta Ergenekon ve Balyoz mahkemeleri gibidir, 
arkasındaki siyasi irade de aynısı! Önce, bir yıl hapse mahkum eder-
ler ve af dilemesini isterler. Oskar Kusch onurlu bir subaydır; “yanlış 
bir şey yapmadım” der ve af dilemez. Yargılama sırasında; Kusch’un 
gençliğinde, 17 yaşına gelen her Alman gencinin neredeyse katılma-
sının zorunlu olduğu Hitler Gençlik Teşkilatı’ndan, bağımsız kişilik 
yapısına sahip olduğu için ayrılması bile, kendisine karşı suçlayıcı delil 
olarak kullanılır.

Bugün Kiel’de, kanalın yakınında, kurşuna dizildiği yerin yanı ba-
şında Oskar Kusch’un anıtı var ve caddeye de ismi verilmiş. Ama Hit-
ler’in mezarı bile yok. Kim derdi; 1943’de yalnız Almanya’yı değil, 
tüm Avrupa’yı titreten Hitler’in yatağında huzur içinde ölmesinin 
mümkün olamayacağını ve yok olup gideceğini? Tüm diktatörlerin 
ortak kaderidir bu, bundan kaçınılamaz. Neredeydi; Hitler yok olup 
giderken onu Nazi Selamı ile selamlayanlar, “führer” (lider) olarak 
haykıranlar ve “tek halk, tek imparatorluk, tek lider” (einVolk, ein 
Reich, ein Führer) diye sloganlar atan kalabalıklar?

DEMOKRASİ TRAMVAYI
Oskar Kusch’un hikayesini; geçen hafta Cumhuriyet Bayra-

mı etkinliklerine katılmak ve konuşma yapmak için Vatansever Bir-
liği’nin davetlisi olarak gittiğim, Almanya’da öğrendim. Etkinlik 
sonrası, boş günümde Almanya’nın en kuzeyinde, Hollanda sınırında 
ve Kuzey Denizi kıyısında bulunan Emden liman şehrine gezmek için 
gitmiştim. Burada bulunan şehir müzesini gezerken dikkatimi çekti Os-
kar Kusch. Bu; Almanya’nın Hitler yönetiminde yaşadığı karanlık ve 
acılı döneminin, ibret dolu hikayelerinden sadece biriydi.

Bildiğiniz gibi Hitler; Almanya’da demokrasi tramvayını kullana-
rak, 1934’de iktidara geldi. Biraz güçlenince gerçek yüzünü gösterdi; 
basını ve muhalefeti her türlü yola başvurarak susturdu ve otoriter bir 
yönetim kurdu. Ülkesini, Avrupa’yı, hatta dünyayı felakete sürükle-
di. Hitler; 30 Nisan 1945’de intihar etti ve iktidarı son buldu. Son bul-
du bulmasına ama; 50 milyondan fazla insan yaşamını kaybetti. Em-
den’de öğrendiğime göre; 1945’te, şehirde bombalanmamış ve yıkıla-
rak enkaz haline gelmemiş bir tek bina bile kalmamış.

GAYRİ ANAYASAL FİİLİ İRADE
Eğer Hitler’in iktidara gelişi engellenebilseydi veya geldikten son-
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ra iktidardan düşürülebilseydi; Almanya, Avrupa ve dünya, acı ve yı-
kım dolu faturayı ödemeyecekti.

Bugün Türkiye’de; gayri anayasal biçimde fiili olarak iktidarı elin-
de tutan irade, bizi ve ülkemizi felakete doğru sürüklemektedir. Halen 
yaşadığımız sürecin, ülkemizi esenliğe çıkarabilme şansı bir milyonda 
bir bile yoktur.

Türker Ertürk
Odatv. Com”[104]

***
Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar; Türker Ertürk Türkiye’nin kurtu-

luşa ulaşmasına milyonda bir ihtimal dahi vermiyor.
İsterseniz, aynı Amiralin bir de bugün yayımlanan yazısından bir 

bölüm aktaralım:
“Türkiye, ne yazık ki felakete doğru hızla yol alıyor. Artık bu 

işten zararsız, yara almadan sıyrıklarla kurtulmak imkânsız gibi. 
Umarım yanılırım ama bugüne kadar yaptığımız analizlere ve ger-
çekleşme oranına bakıyorum da yanılmamız olanaksız gözüküyor. 
Herkes ama herkes, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm 
kurum ve kuruluşlar ülkemizi asgari zararla bu badireden nasıl 
kurtarabiliriz, hiç değilse onun hesabını ve alternatif planlarını zi-
hinsel olarak yapmak zorunda.

“Türkiye, çok süratli olarak ötekileşiyor ve ötekileştiriliyor! 
Hukukun ayaklar altına alındığı, demokrasinin olmazsa olmazı 
olan laikliğin ve kuvvetler ayrılığının yok edildiği, insan hak ve öz-
gürlüklerinin katledildiği, basın ve ifade özgürlüğünün iktidarın 
müsaadesine tabi olduğu ve muhaliflerin FETÖ bahanesi ile içeri 
atıldığı algısı dünya kamuoyunda yaygın durumda.

“FETÖ BAHANE!
“Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarında; FETÖ ile kararlı 

mücadele ve TSK’yı FETÖ’den temizlerken, ulusalcılara teslim 
etmeme olarak iki kriterin ağır bastığını yazmış, sırtını saraya da-
yamış yalaka birisi!

“FETÖ’ye yardım ve yataklık yapan siyasiler hala elini kolu-
nu sallayarak ortada dolaşırken ve sorumlu siyasi mevkileri işgal 
ederken, bu kriterden bahsetmek adamlık değildir. Şüphelendiği-
niz ismi ve yanına Fethullah Gülen’in ismini internette bir arama 
motoruna yazarak aratın ve çıkan videolara bakın. Bu çıkacak 
isimler hakkında soruşturma yapılmadıysa, FETÖ soruşturmaları 
ve yargılamaları yalandır; amaç bu bahane üzerinden rejim deği-

[104] http://odatv.com/ulkemizi-esenlige-cikarabilme-sansi-milyonda-bir-bile-de-
gil-0611161200.html.
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şikliği yaparak, din devleti kurmak ve “Tek Adam” yönetimi inşa 
etmektir. Gerisi ise lafügüzaftır!”[105]

***
Şimdi de, 15 Temmuz sonrası aylar boyu doğrudan olmasa da do-

laylı yoldan Tayyip savunuculuğu yapan, Ergenekon Davası adlı CIA 
Operasyonun mağdurlarından Emekli Jandarma Kurmay Albay Mus-
tafa Önsel’in birkaç gün önce yayımlanan, bu konuya ilişkin yazısını 
aktaralım:

***
Bölgemizde ve ülkemizdeki gelişmeler kaygı verici biçimde devam 

ediyor…
Özellikle bizi yakından ilgilendiren Suriye ve Irak’taki gelişmeler, 

ileride çok daha sıcak bir gündemin bizi beklediğine işaret ediyor.
Belli ki, ordumuza her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyula-

cak önümüzdeki süreçte.
Ordumuzun her zamankinden daha güçlü olması kaçınılmaz o za-

man, değil mi?
Ordunun gücü, komuta heyetinin ehliyetiyle doğru orantılıdır. Ordu 

için komutan her şey demektir. Özellikle Türk ordusu için komutanın 
becerisi, cesareti, feraseti astlarını direkt etkiler. Komutanın karakteri 
neyse birliği de aynı karaktere bürünür.

Bu girişten sonra komuta kademesinin belirlendiği son Şura toplan-
tısında yapılan terfiler, emekli edilenler ve atamaları değerlendirelim.

YENİ BAKAN VE ŞURA
Hemen ifade edeyim ki, jandarmadaki terfi ve atamaları görünce 

Şüra’da da aynısı olursa Türk ordusu belini kolay kolay düzeltmez diye 
düşünmüştüm.

Ve Şüra yapıldı. Gerçi başlangıçta bir gariplik vardı. Şüra çalışması-
nı yapan Milli Savunma Bakanlığı gözüküyordu. Ancak bakan Şüra’dan 
kısa bir süre önce değişmişti. Yeni bakan ise atanır atanmaz yurt dışına 
gitmişti. Şüra’dan birkaç gün önce yurda dönmüştü. Bırakın Şüra’yı, 
bakanlığın genel işleyişini bile öğrenemeden Şüra toplantısı başladı.

Zaten 9 Ağustos diye söylenen Şüra toplantısı, Akıncılar davasının 
başlamasından sadece bir gün sonraya alındı nedense…

Neyse, diyerek devam edelim…
İLK BAKIŞTA...
Terfileri ilk gördüğümde, hiç de umduğum gibi olmadığını düşün-

[105] http://odatv.com/yazar/turker-erturk/ulusalci-olmayan-subay-haindir-2408171200.
html.
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düm.
Olması gereken olmuş, liyakat öne çıkartılmıştı. Hatta özellikle De-

niz Kuvvetleri başta olmak üzere bütün kuvvetlerde, isimli davalarda 
yargılanmış birçok başarılı kişi albaylıktan generalliğe yükselmişti.

Hava Kuvvetlerinde Fetullahçı çetenin kumpaslarıyla sistemden ay-
rılmak zorunda kalan ve sivil havacılık sektöründe çalışmaya başlayan, 
15 Temmuz sonrası talep üzerine geri dönen Yaşar Kadıoğlu ve Fidan 
Yüksel isimli kurmay albaylar terfi etmişlerdi.

Türk ordusu adına oldukça olumlu gelişmeydi bunlar…  
Tuhaf olan bir şeyler olduğunu terfileri ayrıntılı inceleyince anla-

dım…
KARA’DA ACAYİPLİK
Terfilerin hemen hemen hepsi, birkaç istisna ile albaylıktan tuğge-

neralliğe geçişi kapsıyordu. Kara Kuvvetleri’nde başka general terfisi 
yoktu. Bu tarihte bir ilkti.

Deniz’de sadece iki tuğamiral, Hava’da ise bir kor, bir tüm, bir tuğ 
üst rütbeye terfi etmişlerdi. Diğer terfilerin hepsi albaylıktan tuğgene-
ralliğe terfileriydi.

Deniz ve Hava’da çok sorun gözükmüyordu ama Kara Kuvvetle-
ri’nde gerçekten “acayip” bir durum söz konusuydu.

Kara Kuvvetleri’nde “Her halde tuğgeneralliğin üzerindeki rüt-
belerin görev süresini uzatmışlar, onun için ara rütbelerde terfi 
yapmamışlar” diye düşündüm.

Ama emekli edilenlerin listesini görünce benim için vahim bir tab-
lonun varlığı söz konusuydu.

18 GENERALİN HEMEN HEPSİ...
Kuvvet komutanları dışında 20 general emekli edilmişti. İkisi nor-

maldi. Biri AYİM (Askeri Yüksek İdari Mahkemesi) başkanıydı. AYİM 
kapandığı için zorunlu olarak emekli olmuştu. Diğeri de ayrılmak için 
dilekçe vermişti.

Geriye kalan 18 kişiyi incelediğimizde Şüra’daki tablonun gerçek 
resmini çekmek olasıydı.

Görülen oydu ki, 18 kişiden 14’ü 15 Temmuz’da kalkışma yapan 
Fetullahçı çetenin listelerinde görevlerinden el çektireceklerden oluşu-
yordu. Ki, bunlardan birisi Fetullahçı çete ile mücadelenin simge isim-
lerindendi.

Geriye kalan dördüne de söz konusu listelerde “görevine de-
vam” yazılmıştı, ama dikkat edildiğinde bunların tamamının güney-
doğudaki birliklerde, PKK’ya karşı mücadele veren komutanlar olduğu 
görülecekti. Belli ki, o süreçte yerlerinden almaya gerek görmedikleri 
adamlardı bunlar.
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Fetullahçı çeteyle bağlantılarının olmadığı herkesçe bilinen komu-
tanlardı.

Kısaca, emekli edilen 18 generalin hemen hepsi Fetullahçı örgüt 
karşıtı ve tecrübeli komutanlardan oluşuyordu.

“Fetullahçı çete ile mücadele hız kesmeden devam ediyor” deni-
len bir zamanda çok garip değil mi?

SANKİ BİRİLERİ...
Ordu’da bütün parçalar önemlidir. Ama harekât bu parçaların en 

önemlisidir. İstihbarat, personel, lojistik ve muhabere ona yardımcı 
parçalardır.

Bu emekli edilenlerin içinde, hayatı harekâtçılıkta geçmiş diyeceği-
miz, bu konuda çok tecrübeli 4 general vardı ki, onların eksikliği sanı-
rım önümüzdeki süreçte çok hissedilecek ve onları sistem dışına itenler 
daha çok sorgulanacaklar.

Bunlardan birisi Genelkurmay’ın Harekât Başkanı olup, o göreve 
15 Temmuz sonrası atanmış Tümgeneral Mehmet Okkan’dı.

Bu kabul edilecek bir durum değildi. Sanki birileri Türk Ordusunun 
içini boşaltıyordu.

Bu vahim tabloyu tespit edince bir yazı kaleme alayım dedim, ama 
atamaları beklemenin daha uygun olacağını, atamalara göre yapılacak 
bir değerlendirmenin büyük resmi görme açısından daha uygun oldu-
ğunu düşünerek bekledim.

Ancak birkaç gün önce yapılan atamaları görünce şok olmamak 
mümkün değildi.

Aslında benim için sürpriz miydi? Elbette değil!
Çünkü birkaç ay öncesinden yapılan yaygın söylentileri biliyor, ger-

çekleşmeyeceğini umuyordum.
Mesela Genelkurmay Başkanının, Harekât Başkanını ve İstihbarat 

Başkanını istemediğini, onları karargâhtan göndermeyi arzu ettiği söy-
leniyordu. Tabii ki Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakalllı’yı da.

Yukarıda belirttiğim gibi Harekât Başkanı Şüra’da emekli edilmişti. 
Atamalarda İstihbarat Başkanı da tıpkı harekât başkanı gibi bir yıl önce 
geldiği görevden alınarak, 8. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştı.

Böylece iki önemli başkan, Genelkurmay karargâhından uzaklaştı-
rılmış oluyordu.

İstihbarat Başkanını tanıyanlar Fetullahçı çete ile nasıl mücadele 
ettiğini, o süreçte ne tehditler aldığını bilir…

Bu arada 15 Temmuz’un hemen ertesinde Genelkurmay Başka-
nı’nın “Akın Öztürk’ün helikopterle köşke getirilmesi” konusunda 
verdiği emrine direndiği ve bu emri yerine getirmediği ifade edilen 
Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nihat Kökmen’in de bu 
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etkin görevden alınıp Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı görevine 
atandığını ifade edelim…  

BU KANLI DARBECİ ATAMAYI ÖNCEDEN NASIL BİLE-
BİLİR?

Ya Zekai Aksakallı?
Herhalde kamuoyunun en fazla dikkatini çeken atama budur. 15 

Temmuz gecesinin en özel adamlarından ve Suriye’deki mücadelenin 
bütün yükünü çekmiş olan bir komutan. Özel Kuvvetler gibi bir birliğin 
başından alınıp, Ankara dışında bir kolorduya atanıyorsa bunun adına 
biz “operasyon” deriz.

Ama mutlaka kılıf bulunmuş, onay makamlarını ikna edici gerekçe-
ler sunulmuştur. Aldatmak, kandırılmak son yıllarda en fazla kullanılan 
kelimeler oldu malum.

15 Temmuz’un kaderini değiştiren insanlardan biri kim? Bugün Fe-
tullahçı sosyal medya hesaplarında en fazla saldırılan adamlardan biri 
kim? 15 Temmuz’u gerçekleştiren katillerin duruşmalarda söyledikleri-
ne bakın, onların en büyük düşmanları kim? Amerikalıların en sevme-
diği, özellikle Suriye operasyonun da en fazla karşı karşıya geldikleri 
komutan kim?

Mahkemede verdiği tanık ifadesinde açıkça ve yüreklice bir gerçe-
ğin ifadesi olarak; “TSK’da olağanüstü durumlarda ilk yapılacak şey, 
‘personel kışlayı terk etmesin, mesaiye devam etsin’ emrini vermektir. 
Bu her zaman uygulanan basit bir kuraldır. Bu kural 15 Temmuz’da 
ilk haber alındığında uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkar-
dı” diyecek kadar doğru yerde duran asker kim? 

Bu isim Aksakallı’dan başkası değil.
Siz ona kamuoyunca operasyon kabul edilecek böylesi bir atama ile 

ne yapmak istediniz? Kimlerin arzularını tatmin ettiniz?
Ne diyordu 10 gün önce Akıncılar davasında yargılanan Muzaffer 

Düzenli ismindeki bir eski sözde albay; “ … Zaten göreceksiniz, ya-
kında bu Zekai Aksakallı’yı görevinden uzaklaştırmak için Kıb-
rıs’a kolordu komutanı olarak atayacaklar.” Duyduğumda “Emrin 
olur!” demiştim.

Kıbrıs tutmadı ama Gelibolu oldu. Ufak bir sapma, anlayacağınız.
Bu kanlı darbeci atamayı önceden nasıl bilebilir?
Yoksa birileri “Emredersin mi?” dedi.
Bunları yazarken, geçmişte “kalbim ve yüreğim” dediği iki gene-

ralin kanlı kalkışmanın planlayıcılarından olduğu anlaşılan Genelkur-
may Başkanı’na, Genelkurmay çatı davasında 1 Ağustos’a kadar veril-
diği öne sürülen süre aklıma geldi nedense.

“Ne yapacak acaba?” demiştim…
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Akıncılar davasında değişen bir şey olmadı. Kimse, sanıkların sürp-
riz bir şey söylendiğine tanık olmadı.

Verilen süre dolduğuna göre…
“Neden?” diye sormak ve düşünmek hakkımız sanırım…
Bitirmeden ifade edelim ki, Fetullahçı çete ile Türk Ordusu içinde 

en korkusuz mücadeleyi yapanlardan birkaçının, gördükleri vahim tab-
lo karşısında emeklilik dilekçelerini hazırladıklarını biliyorum.

***
Sonuç olarak;
Bu atama ve emekli edilenleri görünce, en çok kim sevinmiştir?
Kimler seviniyorsa bilin ki, her konuda ortaktırlar…
Oyun büyük, ama buradan ancak bu kadar…
Artık kuldan ümit kalmadı, Allah ülkemi korusun!
Mustafa Önsel
Odatv.com[106]

***

15 Temmuz’un asıl amacı
Türk Ordusu’na öldürücü son darbeyi vurmaktır

Açıkça görüldüğü gibi, Kurmay Albay Mustafa Önsel de artık Tay-
yip ve şürekâsının içyüzünü netçe görmiş.

Ne diyoruz biz?
Tayyip Feto’dur, Feto da Tayyip...
Ruh ikizidir bunlar, Amerikancı ruh ikizleri...
Görevleriyse BOP’ta taşeronluk etmek...
“Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonunu omuz omuza vererek 

gerçekleştirdiler. O, CIA’ca hazırlanan ihanet oyununun ilk perdesiydi. 
O perdede kardeşti bunlar.

İkinci perdede ise düşmanlaştırıldılar, yine CIA tarafından. Birbirle-
rine düşürüldüler, Laik Cumhuriyet’in Ganimetinin Paylaşım Savaşına 
kışkırtıldılar.

15 Temmuz 2016 Kanlı Hesaplaşmasında da, birinci perdedeki iha-
netle iyice yıpratılmış olan Türk Ordusu’na ölüm vuruşunu indirdiler...

Harekâtın kurgusu gereği, Feto’nun askerleri hezimete uğratıldı. 
Tayyipgiller kazandırıldı. CIA adı gibi biliyordu ki, Mustafa Kemalci 

[106] http://odatv.com/yazar/mustafa-onsel/tskdaki-atamalarin-ve-tasfiyelerin-sifrele-
ri-2108171200.html.
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Ordudan arda kalmış, iyice zayıflatılmış olmakla birlikte son diri un-
surlara da Tayyip vuracaktır artık. Onların işini de Tayyip bitirecektir, 
aynen de öyle oldu...

15 Temmuz 2016’dan bu yana Tayyip sürekli vurmaktadır Türk Or-
dusu’nun bu kesimine. İşte en ağır ve indirici darbeyi de bu 30 Ağustos 
terfi ve atamaları sürecinde vurmuştur.

Mustafa Önsel, içinden geldiği için, çok güzel açıklamıştır bu süre-
ci. Çok iyi görüp, kavramış ve açıklamıştır.

Demek ki amaç Yeni Sevr’in yani BOP’un önünde en büyük engeli 
oluşturan Türk Ordusu’nun işini bitirmekmiş.

İşte CIA, Pentagon ve Washington, 2007’den bu yana bu alçakça işi 
gerçekleştirmekle meşguldüler. Nihayet amaçlarına da ulaştılar...

Laik Cumhuriyet nasıl yıkıldıysa, Türk Ordusu’nu da öylece yıkıp 
çökerttiler. 

Tayyip kendi parti ordusunu kurma uğraşındadır gayrı. Ama o or-
dunun Suudi ve benzeri dinci devletler ordularından pek de bir farkı 
kalmaz. BOP’un önünde de bir engel teşkil etmez...

Tayyip öylesine acımasız ve haşin saldırmıştır ki Türk Ordusu’na 
disiplin ve savaşkanlığın en önde gelen şartlarından olan kıdem ve liya-
katı hiçe sayıp ayaklar altına almıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, 
rektör atamalarında olduğu gibi bir Koramirali atamıştır. 

Düşünebiliyor musunuz?
Oramiraller kendinden daha alt rütbedeki Koramiral karşısında Ko-

mutan diye selam durup esas duruşa geçeceklerdir.
Böyle bir orduda özgüven, gurur, savaşkanlık kalitesi kalabilir mi?
Hani 15 Temmuz sonrasında da kışlaların önüne çöp kamyonları ve 

iş makineleri, hafriyat kamyonları dizmişti Tayyip. Elektriklerini, su-
larını, iaşelerini kesmişti ordunun. Hayvanlara bile reva görülmeyecek 
hakaret ve zulümde bulunmuştu orduya.

Malum; Ordu’nun Askeri Liselerini, Harp Okullarını, Hastanelerini, 
Askeri Mahkemelerini, Askeri İstihbarat Birimlerini kapattı. Neredeyse 
Ordu’yu Kaçak Saray’ın polislerden oluşan koruma ordusu durumuna 
düşürdü.

Tabiî Tayyip düşürdü, diyoruz da; aslında bu işleri planlayan, prati-
ğe uygulatan ve yöneten CIA’dır, Pentagon’dur, Washington’dur. 

Tayyip de bir emir kuludur nihayetinde. O ve onlar da ruhlarını ve 
iradelerini koltuk, makam, ün, poz ve küp doldurma karşılığında sat-
mışlardır ABD’ye.
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Sadece AKP’giller mi böyledir?
Keşke sadece onlar olsa...
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’yi oluşturan burjuva partilerinin 

tamamı aynı kategoridendir. Hepsi de ruhunu ve iradesini koltuk uğru-
na teslim etmiştir ABD Emperyalist Haydutlarına. Ve hepsi de ABD’nin 
BOP’unun taşeronluğunu yürütmektedirler. Hem de öylesine bir heves-
kârlıkla ki, bu ihanet koşusunda birbirleriyle yarış halindedirler.

İşte bu bakımlardan, ülkemizin selamete çıkma olasılığı yok dene-
cek kadar azdır. Tabiî kısa dönemde...

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ne yazık ki, Mondros günlerini-Mü-
tareke günlerini, Sevr günlerini yaşayacağız bir kez daha. Ancak ondan 
sonra uyanıp dünyada ve ülkemizde neler olup bittiğini görmeye, anla-
maya başlayacağız. Ancak ondan sonra kurtuluşa giden yolların nere-
den geçtiğini bulmaya çalışacağız...

Sözü fazla uzattık herhalde yine. Hani ne der halkımız?
“Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az...”
İşte o hesap...
Öyleyse biz de burada keselim sözü...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Ağustos 2017



Ayrım
Kırk Sekiz
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Suçun kallavisi, Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’inde olmak 
üzere; Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çete, Türkiye’yi öylesine 
korkunç bir girdaba sürüklemiştir ki, buradan ancak bir Demokratik 
Halk Devriminin zaferiyle çıkılabilir.

Başka türlü kurtuluşun mümkünatı yoktur.
Halkımızın en büyük yanılgısı, dolayısıyla da felaketi, Meclisteki 

bu Amerikancı Dörtlü Çete’nin aynı merkez tarafından devşirildiğini, 
örgütlendiğini, projelendirildiğini ve ceylan derisiyle kaplı o koltuk-
lara oturtulduğunu görememesi, anlayamaması, kavrayamamasıdır.

Sanmaktadır ki, Mecliste bir iktidar, bir de muhalefet bulunmak-
tadır. 

Hayır, kesinlikle hayır!
Bunların tamamı, Washington’un, Pentagon’un, CIA’nın “Küre-

ler Teorisi”nin farklı elemanlarından ibarettir.
Yani aynı Küreyi oluşturan değişik unsurlardır bunlar. Ve aslında 

da, senaryosu CIA tarafından yazılan bir oyun oynamaktadırlar: İha-
net oyunu, BOP oyunu, Yeni Sevr oyunu...

Hepsi de Türkiye’yi bölüp, parçalayıp, çökertmekle görevlendiril-
mişlerdir.  

Farklı tellerden çalarak, hepsi aynı melodiyi oluşturmaktadır, 
aynı görevi yapmaktadır.

Yani demek istediğimiz, kardeşler; CIA sadece iktidarı devşirip, 
oluşturup yönetmemektedir. Aynı şekilde muhalefeti de belirlemekte ve 
yönetmektedir.

İşte, on yıllardır satılmışlar medyasının, sözde biliminsanı ajan pro-
fesörlerin ve Parababalarının ve hain siyasilerin psikolojik harekâtı, 
insanlarımızın zihninde ağır bir yıkıma sebep olmuştur. Sonuç olarak, 
zihin hasarlı bir topluma dönüştürüldük. Dünyanın, ülkemizin, böl-
gemizin gerçeklerine, yürek dağlayıcı gerçeklerine karşı, kör ve sağır 
edildik.

Sözde en muhalifi oynayan gazeteci savunma yapıyor mahkemede, 
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ABD ve AB Emperyalist Çakallarının, bırakalım ülkemize, Ortado-
ğu Müslüman Halklarına ve dünyanın tüm mazlum halklarına yaptığı 
hayâsızca zulümlerden söz etmeyi; bu emperyalist çakalların adını dahi 
anmıyor.

Yine kimseleri beğenmeyen, gazeteciliğin ne olduğu hakkında ki-
taplar yazan, kendince “usta gazeteci”, röportaj veriyor; o da ABD ve 
AB Haydutlarından bir kerecik olsun söz etmiyor.

Sanki emperyalizm ve emperyalist haydutlar, uzaya çekilip yok olup 
gitmişler yeryüzünden. 

Yine kimseleri beğenmeyen, keçi sakalı, köstekli saati ve afilli fu-
larıyla eksantrik görünmeyi entelliğin vazgeçilmezi sayan sevimli pro-
fesör köşe yazıları döktürüyor, televizyonlarda söylevler çekiyor; o da 
gazetecilerle aynı havada...

Demek ki, ABD ve AB Haydutu, tümden boşaltmış insanların zihni-
ni ülkemizde. Ve yapmış yapacağını... İnmelendirmiş beyinleri...

 Bunları uyandırmak ne mümkün...
Onca yıldır yazıyoruz, söylüyoruz, sanki bunlar için başka bir geze-

genin canlılarının dilinden konuşmuş oluyoruz.
En aydın ve sözde bilgin geçinenlerin bile durumu bu olunca, geçim 

derdindeki, tüm gününü yaşama kavgası vererek geçiren cahil ve yok-
sul insanlarımız nereden görüp anlayabilsinler sosyal gerçekleri?..

Ülkemizi ve kendilerini bekleyen ve günbegün yaklaşmakta olan 
korkunç felaketi...

Bu insanlarımızı ancak cehennem ateşi uyandırıp kendilerine geti-
rebilir. Yani, ABD Emperyalist Haydutları düşürecek Türkiye’yi BOP 
cehennemine, en az bölecek üç parçaya ve ölüm tarlalarına dönecek 
ülkemiz; işte o zaman kendilerine gelip akıllarını başlarına devşirebilir 
insanlarımız.

İşte ancak o zaman bizi görüp, duyup, hemencecik anlayabilirler...
Ve biricik Gerçek Devrimci İdeolojimizin, hayatın gerçekleri üzeri-

ne düşürdüğü ışığın aydınlığında, Partimizin etrafında birleşip, örgütle-
nip, ordulaşabilirler. 

Ve işte hep birlikte ancak o zaman kurtuluşun yolunda hızla ilerleriz 
ve ağır bedeller ödesek ve büyük acılar çeksek, fedakârlıklarda bulun-
sak da, sonunda mutlaka zafere ulaşırız.

Tıpkı Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu 
gibi...

Artık şurası kesinleşmiş bir gerçek ki; Tarih Türkiye’ye ve Türkiye 
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Halkına İkinci bir Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı daha vermek 
mecburiyetini getirip dayatmıştır...

Bu gerçeğe gözlerimizi kapadığımız sürece, kurtuluşumuz gecikir 
ve ödememiz gereken bedel ağırlaşır. Ne kadar önce bu can alıcı temel 
gerçeğimizi görüp kavrarsak, o kadar iyidir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Ağustos 2017



Ayrım
Kırk Dokuz
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Kaçak ve de Haram Saraylı Tayyip’in, “Reis” diyerek peşine takı-
lan, Allah’la aldatılmış gariban kardeşler!

Biz yıllardan bu yana söylüyoruz; AKP’giller’i, ABD, İngiltere ve 
İsrail kurdurdu, onlara Türkiye’yi en az üç parçaya bölüp parçalaya-
rak çökertme görevi verdi. 

Tayyipgiller, işte bu sebeple 2002’den beri kendilerine verilen bu 
görevi gerçekleştirmek için çalışmaktadır, diye...

Büyük çoğunluğunuz inanmıyor bize. Oysa bunun pek çok canlı tanı-
ğını dinlettik size. Bu ihanet projesinde ABD’yle, İsrail’le, İngiltere’yle 
Tayyipgiller’in anlaşmasının görgü tanıklarını dinlettik. Bütün bunlara 
rağmen bize bir türlü inanamadınız. 

Alın size bir kallavi tanık daha: Hepinizin “Erbakan Hoca’mız” 
diyerek saygıda ve sevgide kusur etmediğiniz Molla Necmettin. 

Bilindiği gibi, Tayyipgiller’in tamamını bu yetiştirmiştir, onlara bu 
hocalık etmiştir. Dolayısıyla da, onları bilir. 

Bakın ne diyor, rahmetli Necmettin Erbakan:
 “(...) Düşününüz, bütün Güney Anadolu’daki hududumuz, Su-

riye ve Irak hududumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail’in 
olacak. Yahudiyle hudut olacaksın. O Yahudi de İran’la savaşacak. 
Ve sana diyecek ki; sen de benimle beraber ol.

“Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber İran’la savaşmaya da 
kalkarlar. Böylece İslam âlemini darmadağın ederler, insanlığı 
mahvederler. 

“Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye’dir. Türkiye’ye hü-
cum edecekler, Türkiye’ye Sevr’i uygulayacaklar. Güneydoğu’yu 
alacaklar, İsrail’e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus’u ge-
tirecekler. Ne yapacakları belli... Zaten de onlar hazırlıklarını şim-
diden yapıyorlar, adım adım...

“Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olayların hepsi 
bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı-Selçuklu 
dönemimizin tarihine aykırı. Bulunduğumuz cepheye aykırı. Biz 
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hep mazlumlardan yana olduk. Hiç bebek katillerini şimdiye ka-
dar desteklemedik. Onlara maşalık yapmadık. Bebeği tutup da “al 
şunu öldür” demedi bu millet, tarihi boyunca. İlk defa bunların 
döneminde söylüyor.

“(...) Bu ne büyük vahşet... Bunun elbette dünyada da hesabını 
veremezler, ahirette de hesabını hiç veremezler!

“Şimdi ülkenin gidişatı maalesef böyle bir istikamete doğru gi-
diyor. Öbür taraftan millet eziliyor. 

“(...)
“(Batılı emperyalistler ve Siyonist İsrail) 80 senedir şimdi bu-

nun için uğraşıyorlar. Bizi işsiz bırakmak, aç bırakmak, borca esir 
etmek ve dinimizden uzaklaştırmak için.

“En uygun yönetim olarak da bu AKP yöneticilerini buldular. 
Çağırdılar; dediler ki “Bak bizim planımız bu. Artık Büyük İsra-
il’in kurulması vakti geldi. Bir an evvel bunları yapacağız. Size bu 
sandalyeleri vereceğiz ama siz de emirlerimizi yerine getireceksi-
niz.”

“Bunları işbaşına getirdiler. Şimdi emirlerini bir bir uygulattı-
rıyorlar. Geçen sefer tezkereyi Meclis reddettiği için bunlara büyük 
azar geldi:

“Biz sizi bunun için mi koyduk!
“Efendim ne yapalım, Meclis reddetti.”
“Höt! Becereceksiniz... Emrimizi harfiyen vaktinde yerine geti-

receksiniz. Beceremezseniz sizin yerinize becereni getiririz.”[107]

Evet, arkadaşlar...
İşte acı ve katı gerçek budur. Her ne kadar kabullenmekte zorlansa-

nız da, gerçek, gerçek olmaktan çıkmaz. 
Ünlü özdeyişte dendiği gibi; “Gerçekler inatçıdır.” Sizin onları yok 

saymanızla onlar yok olmazlar. Sadece siz kendinizi kandırmış olmakla 
kalırsınız. Kendinize bu kötülüğü yapmayın... Üstelik sadece kendinize 
de değil. Vatanımıza, milletimize, halklarımıza da kötülük etmiş olu-
yorsunuz, farkına varmadan, bilmeden, istemeden...

Profesör Abdurrahim Karslı’nın, Abdurrahman Dilipak’ın, Barış 
Yarkadaş’ın söyledikleriyle Necmettin Erbakan’ın Tayyipgiller hakkın-
da bu söyledikleri bire bir çakışmaktadır. 

Kaldı ki, Tayyipgiller’in böylesine bir ihanet projesi olduğunu, CIA 
projesi olduğunu ve Tayyip’in tâ Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı 
döneminde ABD’nin Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz tarafın-
dan keşfedilip devşirildiğini anlatan yığınla kitap yazılmıştır, araştırma-
cı gazeteciler tarafından. Bunların tamamı aynı noktada birleşmektedir: 

[107] https://www.youtube.com/watch?v=s2Z84Onr0os.
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Tayyipgiller, ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail işbirlikçisidir, onlar ta-
rafından projelendirilip iktidara getirilmiştir ve 15 yıldan bu yana da 
onlara hizmet etmektedirler. BOP’u yani Yeni Sevr’i hayata geçirmek 
için çabalamaktadırlar.

Koltuk, ün, poz, makam ve küplerini doldurma karşılığında satmış-
lardır ruhlarını bu emperyalist haydutlara ve Siyonist İsrail’e.

Meclisteki diğer Amerikancı, muhalefet rolünü oynayan üç parti de 
bunların destekçileri, yardımcıları konumundadır. Yani hepsi de aynı 
ihanet yolunun yolcusudur. Bunlar farklı söylemlere sahip olsalar da, 
farklı tellerden çalıp farklı yollar izler görünseler de; hepsinin Kâbesi 
Washington’dur, White House’dur. 

Tek kelimeyle de hepsi BOP-Yeni Sevr görevlisidir.
Ve tabiî, elbette bu ihanetlerinin hesabını da vereceklerdir bir gün...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Ağustos 2017 



Ayrım
Elli
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Hem Mustafa Kemal’i Ermeni, Pontus, Süryani ve Dersim 
Soykırımcılığıyla suçlayan, ABD-AB Emperyalistlerinin uşağı ve aja-
nı TR-705, Selina Doğan, Mehmet Bekaroğlu gibi Mustafa Kemal, 
Birinci Kuvayimilliye, Laik Cumhuriyet ve Türk düşmanlığıyla ka-
fayı bozmuş şahısları dolduracaksın Yeni CHP’ye, taşıyacaksın mil-
letvekili seçtirerek Meclise ve parti yönetimlerine; üstelik tek bir oy 
getirisine sahip olmamalarına rağmen, ömür boyu CHP’ye bir kez 
olsun oy vermemiş olmalarına rağmen...

Hem de Mustafa Kemal’in eşsiz askeri dehası, sarsılmaz çelik 
iradesi ve gerçek kahramanlara özgü cesareti sayesinde kazanılan, 
Tarihin en büyük askeri zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 
rantını sömüreceksin, orada “Adalet Kurultay”ları yaparak...

Bu, ne İblisçe bir oyundur, ne utanmazca bir madrabazlıktır be!
Ayrıca, sizin gibi emperyalizmin uşakları, adaletten ne anlar?
Sizin adalet savunuculuğunuz, ağababanız ABD ve AB Emperyalist 

Çakallarının “demokrasi götürmeleri”ne benzer. 
Burada soruyoruz CHP’ye gönül vermiş içtenlikli kardeşlere:
İçinizden bir tek kişi çıkmayacak mı Mustafa Kemal’e “Kefere 

Kemal” diye ahlâksızca saldıran Bekaroğlu’nun ne işi var bu partide ve 
parti yönetiminde diye soru sorabilen?

Selina Doğan gibi Ermeni Soykırım Yalanı savunuculuğuyla ve 
Türk düşmanlığıyla kafayı bozmuş, üstelik Mustafa Kemal’i de soykı-
rımcı olarak suçlayan bir emperyalist uşağının, bir Türkiye düşmanının 
ne işi var bu partide ve CHP kontenjanından Mecliste, diye?

TR-705 gibi tescilli CIA ajanlarının ne işi var bu partinin yönetim 
kademelerinde, diye?

Ve, “Ekmek için Ekmeleddin” faciasını hangi akla hizmet ederek 
yaşattın bu partiye, ey Kılıçdaroğlu, diye?

Eğer bu soruları sorabilecek bir tek kişi çıkmıyorsa ve Sorosdaroğlu 



466

Kemal o partinin tepesinde hâlâ kendini namusluyum diye satabiliyor-
sa, yazıklar olsun bu Yeni CHP’lilere...

Eğer bu durumlara düşmeyi içinize sindirebiliyorsanız, onurunuza 
yediriyorsanız; biliniz ki Tayyip’in “hülooğğ”cularından bir gömlek 
bile farklılığınız, üstünlüğünüz yoktur...

Saygıdeğer Halkımız; 
Hep diyoruz ya; Türkiye’de sadece iktidar faciası yoktur. Muhalefet 

faciası da vardır. Ve ne yazık ki, iktidarıyla, muhalefetiyle Meclisi dol-
duran ve BOP adlı ihanet oyununda ABD tarafından kendilerine verilen 
rolü başarıyla oynayan bu Amerikan uşaklarının birbirleriyle en küçük 
bir anlaşmazlığı yoktur. Onlar uyum içinde, efendilerine hizmetlerini 
sürdürmektedirler.

Ve işte bu sebepten, ülkemiz günbegün daha koyu karanlıklara gö-
mülmektedir. Ortaçağ’a doğru hızla yol almaktadır.

Saygıdeğer Halkımız; 
Uyanmamakta, önyargılarını kırmamakta ve gerçekleri inatla gör-

memekte daha ne kadar ısrar edeceksin?
Bak ülken elden gidiyor, vatanın parçalanıyor. Varlığın tehlikede. 
Uyan gaflet uykusundan...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Ağustos 2017 



Ayrım
Elli Bir
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İçtenlikli CHP’li kardeş;
Dikkatini çekerim...
Mustafa Kemal’in, Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş 

Savaşı’mızın ilkeleri ve zaferi üzerine inşa ettiği Gerçek CHP, 
Emperyalist Batı Dünyasına düşman, Mazlum Doğu Dünyasına ise 
dosttu.

Sorosçu Kemal’in ve avanesinin iyice zıvanadan çıkardıkları Yeni 
CHP ise, tam tersidir. Yani Emperyalist Batı’nın (ABD ve AB’nin) 
hizmetkârı, onun emir ve komutasıyla oynayan, Mazlum Doğu 
Dünyasına ve halklarına karşı ise düşmanlık besleyen bir harekettir...

Sorosdaroğlu Kemal ve amigoları, Türk ve Türkiye dostu Şehit 
Muammer Kaddafi’ye, onun Libya’sına ve aynı özelliklere sahip Beşşar 
Esad’a ve onun Suriye’sine, Latin Amerika’da ise Bolivarcı Devrim’in 
yiğit önderleri Fidel’in, Che’nin Küba’sına, Chavez’in, Maduro’nun 
Venezuela’sına, Evo Morales’in Bolivya’sına düşmandırlar.

Ve bunlara ilaveten, insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalist 
Çakalına karşı Mazlum Dünya Halklarının kılıcı olarak ve sözcüsü 
olarak yiğitçe direnen ve pervasızca meydan okuyan Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti’nin sevimli, yürekli önderi Kim Jong Un’a ve ülke-
sine düşmandırlar.

Özetçe; Sorosdaroğlu Kemal ve amigoları, emperyalist efendileri 
kime düşman ise, ona düşmandırlar... Kime dost ise, ona dostturlar.

Özetçe bunlar; tam anlamıyla “sahibinin sesi”dirler. 
Dikkat edersek kardeşler; Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş 

Savaşı’mızın zaferi, emperyalistlerin sömürgesi-yarısömürgesi ve ba-
ğımlı ülkesi biçiminde tutsak edilmiş, işgal edilmiş, yağmalanmış, zu-
lüm altında inleyen Mazlum Doğu Dünyasına ışık olmuştur, umut ol-
muştur, moral olmuştur...

Dünyanın dev emperyalist ordularının bile Mazlum Ülkelerce yeni-
lebileceğinin, hezimete uğratılabileceğinin somut örneği olmuştur.
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Ve sonrasında art arda Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşları 
patlak vermiştir bu Mazlum Ülkelerde. Siyah Afrika’dan Ortadoğu’ya, 
Afganistan’dan Hindistan’a, tâ Uzak Doğu’nun Çin’ine kadar...

Mustafa Kemal ve Zaferimiz, bayrağı olmuştur Mazlum Ülkelerin. 
Çin Devrimi’nin Önderi Başkan Mao, 1925’ten itibaren Kurtarılmış 
Bölgelerdeki okullarda bizim Kurtuluş Savaşı’mızı ve Önderimiz 
Mustafa Kemal’i ders kitaplarına koymuştur. Öğrensinler genç nesiller, 
yürekleri umutla dolsun diye...

İşte o savaşın ve o önderin Gerçek CHP’sini, ABD devşirmesi 
Sorosdaroğlu ve tayfası tam tersine çevirmiştir. Geriye sadece adı kal-
mıştır, Gerçek CHP’nin. 

Bir koltuk pekiştirme serüveni olan
“Adalet Kurultayı”ndan “adalet” ummak…

Çanakkale’de Sorosçu Kemal’in koltuk pekiştirme eyleminden baş-
ka hiçbir şey olmayan “Adalet Kurultayı”na bir gündem de biz önere-
lim. Hem de Gerçek CHP’ye yakışan bir gündem...

Durduk yerde, Türkiye ve Türk dostu Muammer Kaddafi’ye ve onun 
Libya’sına saldırıyı öngören Tezkere’nin altına neden biz de ABD ve 
AB istedi diye imza attık da, o ülkede katledilen 100 bin civarında dost 
ve kardeş Müslüman Halkın ve Liderleri Şehit Muammer Kaddafi’nin 
canına kıyılmasında suç ortaklığı ettik?

Ellerimiz bunca masum Müslümanın kanına niye bulandı? diye sor-
sunlar ve tartışsınlar bu emperyalist işbirlikçiliğini...

Ve ayrıca da, 6 yıldan bu yana yine dost ve kardeş Suriye’yle ve 
onun lideri Beşşar Esad’la BAAS Yönetimiyle niye uğraşıyoruz, niye 
onlara karşı düşmanlık politikası güdüyoruz, ABD böyle emretti diye?

Bizim bu yaptığımız hangi “Adalet”e uyar? 
Ve hatta insanlığa bile uyar mı hiç? 
Biz nasıl bu hallere düşmüşüz?
Biz kimin hizmetkârıyız? diye sorsunlar, tartışsınlar. Vicdan muha-

sebesi yapıp nedamet getirmeye çağırsınlar, Sorosçu ve avanesini...
Gerçi onlar iflah olmaz. Onlar, “bilerek yoldan çıkmış”lardır. 
Ancak bu gündemli bir tartışma, ülkemize ve halkımıza bir nebze de 

olsa fayda sağlar. 
Yoksa, Sorosçu’nun ve tayfasının belirlemiş olduğu tartışma konu-

ları ve tartışmacılar, sunucular, sadece boş teneke gürültüsü çıkarmış 
olacaklardır. Geyik çevirmiş olacaklardır. Ve Çanakkale’ye giden 10 
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binlerce içtenlikli, saf, ama o oranda gerçekleri görmekten alıkonmuş 
olan CHP’li kardeşlerimizin aldatılmasına ve oyuna getirilmesine vesi-
le olmuş olacaktır...

Meclisteki, başta Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i olmak üzere 
Dört Amerikancı Burjuva Partisi de tepeden tırnağa ihanete batmışlar-
dır, suça batmışlardır. Bunlar en sonunda kendilerini halkın adaletinin 
karşısında bulacaklardır. Yani, hukuka ve vicdanına bağlı, başka kimse-
den emir almayan gerçek mahkemelerin karşısında bulacaklardır ken-
dilerini...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Ağustos 2017 



Ayrım
Elli İki
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Zülfü Livaneli fırıldak çeviriyor
Bir yandan hain, alçak, dönek, şerefsiz, ABD uşağı, CIA işbirlikçisi 

Elia Kazan’ı parlatırken; diğer yandan da kendi dönekliğini meşrulaş-
tırmaya çabalıyor.

Hatırlanacağı gibi; Livaneli, “Bülo’nun erkeklik”, “Bilal’in asker-
lik” süreleri gibi “kısa dönem” devrimcilik de yapmıştı. Fakat, 12 Eylül 
Faşist Darbesinin küçükburjuva devrimcilerinde yol açtığı korku ve pa-
nik, Livaneli’yi de savurup attı. 

O, CHP saflarında karar kıldı. Diğer dönekler gibi paçavralaşmadı. 
Yani Şems Ethem, Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Hadi Uluengin, 
Halil Berktay, Gülay Göktürk, Oya Baydar, Oral Çalışlar, Altan 
Family vb. gibi iğrençleşmedi...

Psikopatlık gibi döneklik de geniş bir yelpaze oluşturur. Hani bazı 
psikopatların şiddete bulaşmamış olması gibi, Livaneli’nin dönekliği 
de belli sınırlar içinde kaldı. Antikomünizm ve sosyalizm düşmanlığına 
varmadı.

Bu tür dönekler de pek çok, şu anki siyasi ortamda. Mesela, Yeni 
CHP’nin Sorosdaroğlu Kemal’inin etrafında yer alan ve devamlı gün-
demde kalan kadronun önemli bir kısmı Livaneli türünden döneklerden 
oluşmaktadır.

Fakat biz, dönekliğin her türüne karşıyız. Ve daha önce de belirtti-
ğimiz gibi, hiçbir şey bize dönekler kadar itici gelmez. Midemiz bu-
lanır, bunların suretlerini gördüğümüzde, seslerini duyduğumuzda. 
Döneklik, insanın ruhunu satması demek. O bakımdan, çok aşağılık bir 
iştir... Neyse...

Fakat, Livaneli geçenlerde “Elia İle Yolculuk” adlı bir kitap yaz-
mış. Ben, yukarıda da belirttiğim gibi, döneklerden bir şey okuyamam. 
Onların kitapları bile ele alınmayacak kertede kirli gelir bana. Bu ba-
kımdan pek de ilgilenmedim. Fakat, birkaç gün önce bu kitabıyla ilgi-
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li bir röportaj vermiş. Bir okuyayım, bakayım şuna, dedim. Sabredip 
okudum...

Gördüm ki, Elia Kazan adlı alçağı sevimlileştirmeye, hatta mağdur-
laştırmaya çalışmış kitabında, röportajdaki anlatımına göre. Birkaç bö-
lüm aktaralım isterseniz.

Röportajın başlığı şu: 
“Bir zayıflık anının, insan hayatını nasıl kararttığını anladım”
Aslında, röportajın özlü bir özeti anlamındadır bu başlık. İki şey 

söylüyor, gördüğümüz gibi:
Birincisi, Elia Kazan “bir zayıflık anının” yol açtığı bir yanlış yap-

mış.
Söylediği ikinci şeyse şudur: Bu bir anlık yanlış, “insan hayatını 

karart”mış.
Oysa, bu her iki düşünce de külliyen yalandır, yanlıştır. Bu, tama-

men Livaneli’nin bir fırıldak çevirmesidir. Elia Kazan’ı, acınması ge-
reken bir mağdur, yaptığı bir anlık yanlıştan dolayı bir ömrü kararmış, 
sevimli bir insan olarak pazarlama sahtekârlığına kalkmasından başka 
hiçbir şey değildir bu.

İsterseniz, Elia Kazan’ın 1947’de başlayıp 1950’lerde devam eden 
“McCarthy Dönemi” diye adlandırılan Antikomünist Cadı Avı 
Döneminde, tamamı da CIA, Pentagon, Washington ajanlarından olu-
şan “Amerika’ya Karşı Çalışmaları Araştırma Komitesi” adlı sözde 
kurul karşısında vermiş olduğu ifadesini, virgülüne dokunmadan ak-
taralım. Fakat, isterseniz, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Ülkü 
Tamer’in dilimize çevirdiği “İhanet Yılları” adıyla yayımlanan der-
lemenin Önsöz’ünü okuyalım önce bir. Sonrasında da, Elia Kazan’ın 
gönüllü olarak gelip ihanetini katmerlendirmek üzere kurul karşısında 
verdiği ifadesini okuyalım:

***
İhanet Yılları Kitabının Önsöz’ü
Amerika’da  “Komünizm korkusu”,  1917 Sovyet Devrimi’nden 

sonra başladı. “Dünyayı sarsan on gün”, kapitalizmin yıkılabileceği-
ni göstermişti. Bu düzenin savunucuları, duydukları korkuyu kısa za-
manda bir “ulusal korku”ya dönüştürmeyi amaçladılar. Başsavcı A. 
Mitchell Palmer’in önderliğinde “solcu avı”na giriştiler. Hükümet de, 
“ülkeyi Ruslara satmak isteyenlerin kimler olduğunu ortaya çıkarmak 
amacıyla” 1919’da geniş çapta bir soruşturma açtırdı.

Bu alanda çalışmalar yapmak üzere, Temsilciler Meclisi’ne bağlı 
ilk komite, 1930’da kuruldu. Hamilton Fish Komitesi’ydi bu. Başkanı 
Hamilton Fish , “Komitenin sadece Komünistlerin peşinde olduğunu” 
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belirtti. Meclis üyelerinden Samuel Dickstein, ülke için Nazizmin de 
büyük bir tehlike olduğunu ileri sürdü, bu konuda da araştırma yapıl-
masını istedi. Dickstein’e aldıran çıkmadı. 1938’de Amerika’ya Karşı 
Çalışmaları Araştırma Komitesi kurulduğunda, Dickstein komiteye 
alınmayacak, ilk başkan Martin Dies, sadece Komünizm tehlikesini 
araştıracaklarını, başka eylem ve eğilimlerle ilgilenmeyeceklerini söy-
leyecekti.

1929-1931 yıllarında bu korku daha da arttı. Kapitalizmin temelleri 
sarsılmaya başlamıştı. Ekonomi çökmek üzereydi. Kapitalist düzenin 
temsilcileri, bir baskı ve propaganda kampanyasına giriştiler. Ortaya 
“Hayat, Sovyet Rusya’yla bir savaştır” gibi sloganlar atıldı; Sovyetler 
Birliği’nin Amerika’yı ele geçirmek isteyen, bu amaçla geniş bir “ca-
susluk şebekesi” kuran bir devlet olduğu kanısı yerleştirilmeye çalı-
şıldı. Her Komünist, Sovyet Rusya’nın ajanıydı. “Dünyanın en büyük 
gösterisi” olarak nitelendirilebilecek bir “Komünist avı”  düzenlendi.

Bu arada İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Amerika “büyük düşma-
nı” Sovyet Rusya’yla birlik oldu! Ama bu düşmanlık, savaş sırasında da 
sürdü. MacArthur, 1945’de, “Rusların Nazilerden de büyük bir tehlike” 
olduğunu ileri sürmekten kaçınmadı. Bazı yorumcular, Amerika’nın 
Japonya’ya atom bombası atmasına bu görüşün yol açtığını söylediler. 
Avrupa’da savaş sona ermişti; Sovyetler Amerika’ya Doğu’da yardım 
edebilirler, zaferi paylaşabilirlerdi. Atom bombası buna engel olmak 
için atılmış, iki yüz bin kişi öldürülerek “Kızıl Ordu’nun pençesinden 
kurtarılmıştı”!

Savaştan sonra, Amerika’ya Karşı Çalışmaları Araştırma Komitesi, 
sendikalardaki, üniversitelerdeki, sinema-tiyatro endüstrisindeki 
Komünistleri ortaya çıkarmak için geniş çapta bir soruşturma açtı. Bu 
soruşturmalarda “suçlu bulunanlar” kara listeye alındılar, işsiz kaldılar, 
yoksulluk çekmeye mahkûm edildiler. Anayasanın kendilerine sağla-
dığı hakka dayanarak tanıklık etmemekte direnenler, “Komiteyi aşa-
ğılamak” suçuyla hapse atıldılar. Whittaker Chambers ile Richard M. 
Nixon’un casuslukla suçladıkları Alger Hiss, idam cezasına çarptırıldı.

Bu arada yeni bir “önder” belirdi: Senatör McCarthy. McCarthy, 
Komünistlerin devlet dairelerine bile sızdığını ileri sürerek yeni bir 
kampanya açtı, “cadı avı”nı hızlandırdı; Kore Savaşı’nın başlamasın-
dan Komünistleri sorumlu tuttu. I. F. Stone gibi birkaç gazeteci, Kore 
Savaşı’na Komünistlerin değil, Güneydoğu Asya’yı denetim altında 
tutmak isteyen Amerkikan emperyalizminin yol açtığını söylediler, ama 
Rosenberg’lerin cadı kazanında öldürülmelerine engel olamadılar.

Amerika’ya Karşı Çalışmaları Araştırma Komitesi’nin on binlerce 
sayfayı bulan tutanaklarından derlenmiş bu kitap, yukarıdaki kısa girişi 
bile gereksiz kılacak niteliktedir; Amerika’da “ihanet yılları” olarak ad-
landırılan bir dönemi, bütün genişliğiyle, bütün derinliğiyle yansıtmak-
tadır. Yaratılan “Komünizm korkusu”nun birtakım çıkarlar uğruna nasıl 
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sömürüldüğünü, yurtsever kimselerin nasıl baskı altında tutulduğunu 
belgelerden iyi ne verebilir?

***
Elia Kazan’ın ifadesi
Elia Kazan, ilk olarak 14 Ocak 1952’de bir gizli oturumda tanıklık 

etti. Oturumun tutanakları hiçbir zaman açıklanmadı. Kazan, 10 Nisan 
1952’de yine bir gizli oturumda komitenin karşısına çıktı. Kısa süren 
bu oturumun tutanakları ise ertesi gün yayımlandı.

***
TAVENNER: Mr. Kazan, 14 Ocak 1952’de bir gizli oturumda tanık-

lık etmiştiniz, değil mi?
KAZAN: Evet. 
TAVENNER: Ama başkalarının çalışmaları konusunda bilgi verme-

miştiniz.
KAZAN: Bazı adlar vermiştim.
TAVENNER: Komiteye başvurdunuz, bir kere daha tanıklık etmek 

istediğinizi belirttiniz, başka Komünist Parti üyelerinin çalışmaları ko-
nusunda bilgi vereceğinizi söylediniz.

KAZAN: Evet, Bildiğim her şeyi açıklamak istiyorum. İzin verir-
seniz, Komitenize mektubumu ve mektubuma iliştirdiğim notu okuya-
yım:

Amerika’ya Karşı Çalışmaları Araştırma 
Komitesi Washington, D.C.
Sayın Baylar,
14 Ocak 1952 tarihinde vermiş olduğum ifademe bazı eklerde bu-

lunmak amacıyla bu mektubumu yazıyorum.
İlişikte yeminli ifademde, o duruşmada cevap vermediğim bir soru-

nun karşılığını bulacak ve 1934-1936 yılları arasında Komünist Parti’de 
kimleri tanıdığımı, kimlerle ilişkide bulunduğumu öğreneceksiniz.

Bu adları daha önce açıklamamakla doğru bir davranışta bulunma-
dığım sonucuna vardım; gizlilik, Komünistlerin işine yarar, onların is-
tediği de budur. Amerikan halkı, Komünizmle savaşabilmek için bütün 
gerçekleri öğrenmelidir. Bir yurttaş olarak, bildiklerimi açıklamayı gö-
rev sayıyorum.

Gerçi bana sorulan öteki soruların hepsini cevaplandırmıştım; ama 
bu fırsattan yararlanarak, kendi çalışmalarım ve Parti çalışmalarım ko-
nusunda ayrıntılı bazı bilgiler de vermek istiyorum. Böylece, daha önce 
belirtmeyi unuttuğum bazı gerçeklerin günışığına çıkmasını sağlamış 
olacağım.

Yeminli ifademin ikinci bölümünde, Parti’den ayrıldıktan sonraki 
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16 yıl içinde ne gibi siyasal çalışmalarda bulunduğumu belirttim.
Saygılarımla,
Elia Kazan  
Elia Kazan’ın yeminli ifadesidir:
1934-1936 yılları arasında Komünist Parti’ye üye olduğumu 14 

Ocak 1952 tarihinde verdiğim ifademde belirtmiştim.
O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’yle Sovyet Rusya arasın-

da ulusal çıkarlar bakımından bir çekişme olduğunu sanmıyordum. 
Amerikan Komünist Partisi’nin Kremlin’den buyruk aldığını ve bu ül-
kede bir Rus temsilcisi olarak görev yaptığını bilmiyordum. Parti’nin, 
sokaklarda gördüğüm yoksul ve işsiz insanları korumak amacını güt-
tüğüne inanıyordum. Parti’ye katılmakla insanlara yardım edeceğimi, 
Hitler’e karşı verilen savaşa katkıda bulunacağımı, Amerikan halkının 
çıkarlarını daha iyi koruyacağımı sanıyordum.

Üyeliğim aşağı yukarı on dokuz ay sürdü; bu süre içinde, Group 
Theatre’da çalışan kimselerin bulunduğu bir hücrede görevlendiril-
dim. Bu kimseler şunlardı:

Lewis Leverett. Hücrenin iki önderinden biri.
J. Edward Bromberg. Hücrenin öteki önderi. Hayatta değil.
Phoebe Brand (sonradan Morris Carnovsky ile evlendi). Parti’ye 

girmesini ben önermiştim.
Morris Carnovsky.
Tonny Kraber. Parti’ye girmemi Wellman ile Kraber sağlamışlardı.
Paula Miller (sonradan Lee Strasberg ile evlendi). Yakın arkadaş-

lığımızı sürdürmekteyiz. Parti’den uzun süre önce ayrılmıştı. Zaten 
Parti’de kalamayacak kadar duygulu, dengeli bir insandır.

Clifford Odets. Parti’den benimle aynı zamanda ayrıldığını belirt-
mişti.

Art Smith.
Hücremizde sadece bu kimseler vardı. Adını vermeyi unuttuğum 

kimse olduğunu sanmıyorum.
Daha önceki ifademde, Michael Gordon’un da hücrede olduğunu 

söylemiştim. Sonradan bu konu üzerinde düşününce, onunla birlikte 
hiçbir toplantıya katılmadığımı hatırladım.

Daha önce belirttiğim gibi, biz yeni üyelere Parti’nin görüşleri-
ni, amaçlarını açıklayanlar, V. J. Jerome, Andrew Overgaard ve Ted 
Wellman’dı. Ted Wellman, Sid Benson adını da kullanırdı.

Bizden alınan ödenti ve bağışlar çok azdı. Düşük ücretlerle çalışan, 
sık sık işsiz kalan oyunculardık.

Bizden dört şey istediler:
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(1) Kendimizi eğitmemizi;
(2) Oyuncu birliklerine sızmamızı;
(3) Parti’nin işbirliği ettiği örgütleri desteklememizi;
(4) Group Theatre’e ele geçirip Komünist bir topluluk haline ge-

tirmemizi,

Bu konulardaki çalışmalar şöyle yürütüldü:
(1) Kendimizi eğitmemiz için bize kitap ve broşürler satarak onları 

dikkatle okumamızı istiyorlardı. Zaman zaman tartışmalar da açılıyor-
du. Parti’nin totaliter yönetimini ilk olarak bu tartışmalarda gördüm. 
Bize görüşlerimizi açıklama olanağını vermiyorlar, her söyleneni ka-
bullenmemizi istiyorlardı.

(2) Oyuncu birliklerine sızmamız konusunda çalışmaları Robert 
Callie yönetiyordu. Callie zaman zaman Bob Reed adını kullanmaktay-
dı. Kendisi şimdi hayatta değildir.

İlk olarak, oyuncuların prova dönemlerinde da para almalarını sağ-
ladık. Asıl amaç, bu gibi başarılarla oyuncuların güvenini, desteğini ka-
zanmaktı; ama birliklerin yönetimini ele geçiremedik.

(3) Düzenlediğimiz eğlencelerle Parti’nin işbirliği ettiği örgütleri 
destekledik. Bu eğlenceler de bol bol propaganda yapılıyordu.

Art Smith’le birlikte yazdığımız Dimitrof adlı oyunu, bu örgütler-
den biri olan İşçi Tiyatroları Birliği yararına oynadık. Yine aynı örgütte 
oyunculuk ve yönetmenlik dersleri verdim. Bu örgütü yönetenler şu 
kimselerdi:

Herry Elion (Başkan)
John Bonn
Alice Evans (sonradan V. J. Jerome ile evlendi).
Anno Howe
1936’da Frontier Films’le ilişki kurdum. Bu ilişkimin Parti’yle il-

gisi yoktu. Örgütte Paul Strand, Leo Hurwitz ve Ralph Steiner bulu-
nuyordu. Steiner’le uzun süren arkadaşlığım sonunda Anti-Komünist 
olduğunu öğrendim. Ötekilerin eğitimlerini bilmiyorum. Beni de yöne-
tim kuruluna aldılar; ama pek az toplantıya katıldım. Ralph Steiner ile 
birlikte 1937’de Cumberlands Halkı adlı kısa bir belgesel film yaptık.

(1) Komünistlerin Group Theatre’yi ele geçirme çabaları başarısız-
lıkla sonuçlandı. Topluluğun başındaki üç yönetici ( Harold Clurman, 
Lee Strasberg ve Chery Crawford), anti-Komünist kimselerdi.

Ben de, Komünistlerin bu tiyatroyu ele geçirmelerini elimden geldi-
ği kadar önlemeye çalıştım. Oyunculardan meydana gelen danışma ku-
rulundaydım. Danışma kurulu, tiyatro yönetiminde söz sahibi değildi. 
Parti, topluluğun demokratik bir biçimde yönetilmesini istiyordu. Asıl 
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amaçları bu değildi tabiî, tiyatroyu ele geçirmekti. Yöneticilerin böyle 
bir oyuna gelmeyeceklerini biliyor, biz oyuncuları kullanarak denetimi 
ele almak amacını güdüyorlardı.

Parti’den ayrılmamın nedenlerinden biri de budur. Direndim. 
Direnince beni çağırdılar, hizaya gelmemi istediler. O gece Parti’den 
ayrıldım. Bu kimselerin iğrenç işlerine karışmaktansa Amerikan halkı-
nın çıkarları için dürüstçe çalışmayı uygun buluyordum.

O geceden sonra Parti’yle ilişiğim kalmadı.
1936’da Parti’den ayrıldıktan sonra, yıkıcı çalışmalarda bulunan 

hiçbir örgütte görev almadım.
Birçok örgüte katılmam istendi; ama o örgütlerin Komünist Parti’ye 

ilişkilerini sezince hepsinden uzak durdum.
Bazı durumlarda, bana getirilen bildirileri imzalamadan edemedim. 

Komünistlerden tiksiniyorum; bu konuda onları değil haklı oldukları 
davayı destekliyorum, diye düşünüyordum. Yanılmışım. Bugün önüme 
getirseler o bildirilere imza koymam.

Bu arada, katılmadığım çalışmaları belirtmek isterim.
1944’de Hollywood’a gittiğimden beri, Komünist Parti’yle ilişkisi 

olan hiçbir örgüte yardımcı olmadım, bağışta bulunmadım.
Stockholm barış çağrısını imzalamadım. Komünistlerin barış sö-

zünden ne anladıklarını biliyordum.
Waldorf Barış Konferası’na katıldım,
Başkanlık seçiminde Henry Wallace’ı desteklemedim.
Bugüne kadar yönettiğim oyun ve filmlerin listesini sunuyorum:
Casey Jones. Yazan: Robert Ardrey. 1938. Bir demiryolu mühendi-

sinin öyküsü. Havasıyla, kişileriyle, özüyle gerçek bir Amerikan eseri.
Gökgürültüsü Kayası. Yazan: Robert Ardrey. 1939. Demokrasi ko-

nusunda kötümser olunduğu bir dönemde yazılmış, demokratik, iyim-
ser bir eser. New York’ta tutulmadı; ama savaş yıllarında Londra’da 
büyük başarı kazandı.

Cafe Crown. Yazan: Hy. Craft. 1942. New York’taki Yahudi oyun-
cuları anlatan bir eser. Siyasal yanı yok.

Çalgılar Akortsuz Tanrım. Yazan: Paul Vincent Caroll. 1942. 
Konusu savaş yıllarında geçen, siyasetle ilgisi olmayan bir oyun. 
İnsanların, özellikle bir rahibin cesaretini dile getiriyor.

Ramak Kaldı. Yazan: Thornton Wildöer. 1942. Yönetmenliğini 
yapmakla en çok övündüğüm oyunlardan biri. İnsanoğlunun ölmezli-
ğini anlatan bir eser.

Harriet. Yazanlar: Florence Ryerson ve Colin Clements. 1943. 
Tom Amca’nın Kulübesi’nin yazarı Harriet Recher Stowe’un hayat 
öyküsünü anlatan bir eser.
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Venüs’ün Bir Dokunuşu. Yazanlar: S. J. Perelman ve Ogien Nash. 
Müzik: Kurt Weil. 1943. Tanrıça Venüs’ün bir berbere tutulmasını an-
latan müzikal komedi.

Albay ve Ben. Yazan: S. N. Behrman. 1942. Nazilerden kaçan bir 
Yahudi ile Polonyalı bir albayın öyküsü, siyasal yanı yok.

Bir Genç Kız Yetişiyor (ilk filmim). 1944. Brookyn’li bir kızın öy-
küsü. Amerika’yı manevi bakımdan yücelten bir eser.

Söyle Sevgili Yurdum. Yazanlar: Jean ve Walter Kerr. 1944. 
Amerikan şarkılarının çevresinde kurulmuş bir oyun.

Kökler Derinlerdedir. Yazanlar: Arnaud d’Usseau ve James 
Gow. 1945. Zencilerle beyazlar arasındaki ilişkilere değinen bir oyun. 
Birtakım kişiler hiç beğenmediler; ama seyirciler de eleştirmenler de 
oyunu çok tuttular.

Dunnigan’ın Kızı. Yazan:  S. N. Behrman. 1945. Kocasının ilgilen-
mediği genç bir kadının öyküsü.

Çimen Denizi (Film). 1946. Başsavcı Homer Cummings’in öykü-
sü. Komünist yalanlarını ortaya koyan bir film.

Bütün Oğullarım. Yazan: Arthur Miller.1947. Savaş sırasında uçak 
parçaları yapan bir fabrikatörün öyküsü. Bazıları bu oyunda propagan-
da olduğunu ileri sürdüler. Bana kalırsa eserde sorumluluk sorunu iş-
lenmektedir; propanda yoktur.

Centilmenler Anlaşması (film). 1947. Ünlü romanın filmi. Oscar 
ödülü kazandı.

İhtiras Tramvayı. Yazan: Tennesse Williams, 1947. Siyasetle ilgisi 
olmayan insancıl bir oyun.

Günbatımı Kumsalı. Yazan: Bessie Breuer, 1948. Florida’da bir 
hastanede genç havacılar arasında geçen bir öykü. Siyasal yanı yok.

Aşk Hayatı. Yazan: Alan Jay Lerner. Müzik: Kurt Weill. 1948. Evli 
bir çiftin öyküsünü anlatan bir müzikal komedi.

Satıcının Ölümü. Yazan: Arthur Miller, 1949. Materyalist değer öl-
çülerini eleştiren ünlü bir oyun.

Pinky (film).1949. Komünistlerden başka herkesin beğendiği bir 
film. Zenci bir kızın öyküsü.

Sokaklarda Panik (film).1950. Bir salgının öyküsü. Filmin kahra-
manı, Amerikan Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden birinde çalı-
şan doktordur.

İhtiras Tramvayı (film): Yukarıda adı geçen oyunun filmi.
Viva Zapata (film): Anti-Komünist bir film. Bu konuda Saturday 

Review dergisine bir da yazı yazdım. Yazının kopyası, Komite üyele-
rinden Mr. Nixon’a sunulmuştur.

Mısır’a Kaçış. Yazan: Gerge Tabori.1952 Amerika’ya kaçmak üze-
re Kahire’de bekleyenlerin öyküsü.
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Komünistlerle ilişki kurmanın, onları tanımak bakımından, ya-
rarlı olduğuna inanıyorum. Bugün bütün dünya savaştan korkuyor, 
Komünistler de bu korkuyu sömürerek barış istediklerini söylüyorlar. 
Barıştan ne anladıklarını biliyoruz. Yarın herhalde başka bir slogan bu-
lacaklardır.

Komünist Felesefe’den, Komünist yöntemlerden tiksiniyorum. 
Düşünce özgürlüğünden, çalışma özgürlüğünden, birey haklarından 
yanayım. Bunları elde etmek için bütün gücümüzle çalışmalıyız.

Yönettiğim oyun ve filmlerde hep bu amacı güttüm.
Bu yeminli ifademin bir kopyası Twentieth Century-Fox Başkanı 

Mr. Spyros P. Skouras’a verilmiştir…
Elia Kazan

TAVENNER: Mr. Kazan, Komitemiz ileride yine bilginize başvur-
mak isteyebilir.

KAZAN: Ne zaman isterseniz gelirim. Gerekli gördüğünüz bilgileri 
vermeye hazırım.

BAŞKAN: Sizin gibilerin yardımları olmasa, Komünistlerin ihanet 
mekanizmasını kolay kolay ortaya çıkaramazdık. Çok teşekkür ederiz 
Mr. Kazan.

***
Elia Kazan bu kadarla yetinmedi; ertesi gün New York Times gaze-

tesine büyük bir ilan vererek, yeminli ifadesinde belirttiği anti-Komü-
nist görüşleri kamuoyuna da açıkladı.[108]

***

Livaneli, Elia’nın ihanetini savunurken kendi 
dönekliğini meşrulaştırmak istiyor

Çok açık ve kesin biçimde görüldüğü gibi, Elia Kazan tam bir insan 
sefaletidir, tam bir paçavradır.

Bizdeki benzerlerinin bile pek azı bunun kadar çukurlaşabilmiştir.
Elia Kazan, açıkça görüldüğü gibi, “bir anlık” bir ihanette bulunma-

mıştır. Önce kurul kendisini çağırmış, 1952 14 Ocak’ında. Gidip ver-
miş ifadesini. Bu ifadesi hiçbir zaman açıklanmamış. Besbelli ki CIA 
arşivlerinde kalmış. Fakat bununla yetinmemiş Kazan. Aşağı yukarı 3 
ay sonra bu kez kendiliğinden başvurmuş kurula. “İfademi genişletmek 
istiyorum. Sizinle her alanda tam bir işbirliği içinde çalışmak istiyo-

[108] İhanet Yılları, Kavram Yayınları, Ülkü Tamer Çevirisi, s. 108-114.
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rum”, diyerek.
Yani CIA’nın antikomünizm mücadelesinde, onların gönüllü hiz-

metkârı olmuş, Kazan. 
Ve de bu tutumunu, 2003’teki ölümüne kadar aynı çizgide sürdür-

müştür. Hatta 1997’de, İstanbul Film Festivali’nden onur ödülü almaya 
geldiği sırada Cumhuriyet Gazetesi’nden Ahu Antmen’e verdiği bir 
röportajda aynen şu sözlerle savunmuştur ifadesini:

“Doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Özür dilemiyorum. 
Utanmıyorum. Ve beni mutsuz etmiyor.”[109]

Gönüllü ifadesinden 2 yıl sonra da, 1954’te “Rıhtımlar Üzerinde” 
adlı bir film yönetmiş, bu filminde de başrol oynayan Marlon 
Brando’nun deyişiyle “dönekliğini ve ihanetini savun”muştur. 

Brando, Elia Kazan’a duyduğu tepki yüzünden filmde oynamayı 
önce reddetmiş, fakat sonradan araya girenlerin ısrarıyla kabul etmiştir. 

Madem Kazan filmde dönekliğini ve ihanetini savunuyor, o zaman 
niye oynamayı kabul ettiniz böyle bir filmde? sorusuna ise, “Mesleki 
çıkar gereği” anlamına gelecek cümlelerle yanıt vermiştir.

Hatırlanacağı gibi, Brando da bu filmdeki müthiş performansıyla 
Hollywood’un en önde gelen aktörleri arasına girmiş ve hep öyle kal-
mıştır.

Bu film, İşçi Sınıfının ekonomik-sendikal mücadelesine öylesine 
ağır bir darbe indirmiştir ki Amerika’da, sendikalardan muazzam bir 
kaçış olmuştur. Çünkü film, sendikayı tam bir gangster örgütü olarak 
sergilemektedir. Yani, sendikaları mafyatik yapılar olarak anlatmakta-
dır. 

ABD Emperyalistleri, McCarthy öncesi namuslu sendikacıları bile, 
CIA eliyle linç ettirip ya da başka yöntemlerle öldürtmüşlerdir. 

1950’li yıllardan sonra ise namuslu sendikalardan boşalan alanı 
tamamen sarı sendikalar doldurmuştur. Yani Elia Kazan, ihanetini bir 
ömür sürdürmüştür.

Zülfü Livaneli, gördüğümüz gibi, açıkça düzenbazlık yapıyor, fı-
rıldak çeviriyor. Yukarıda da dediğimiz gibi, o, aslında kendini savun-
muş oluyor, Kazan’ı savunmakla. Çünkü kendisi de 1980’den bu yana 
“Elia’nın yolunda”dır. 

Röportajında Livaneli, Elia Kazan’ın pişmanlık duyduğunu ve bun-
dan dolayı hep acı çektiğini iddia ediyor. 

[109] Radikal Gazetesi, 30.09.2003.
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Röportajı yapan Birgün’den Meltem Yılmaz soruyor:
“Kitapta, sürekli, Elia Kazan’ın yaptığı hatanın vicdan azabı ile 

yaşadığını düşünüyoruz. Ancak bu konuda kendisinden bir itiraf-i-
fade duymuyoruz. Size bu konuda bir itirafta bulundu mu yoksa 
onun vicdan azabı sizin çıkarımınız mı, yani biraz da öyle olmasını 
istediğimiz için mi?”[110]

İşte Livaneli’nin cevabı:
“Belki de sizin yorumunuz daha doğru; öyle olmasını istiyoruz. 

Ama Elia’yı elli yıl kovalayan ve onu hüzünden hüzne düşüren bir 
gölgenin varlığını da yadsıyamayız. Savaşçı kişiliği diz çöküp af 
dilemeye elverişli değildi, ölene kadar onurunu korumaya çalıştı. 
Yaşam boyu başarı Oscar’ını alırken de sahnede dimdik durdu, kı-
saca teşekkür etti. “Bob (Robert de Niro) nerede” dedi. Ondan ve 
Scorsese’den kuvvet almak istiyordu. Buradayız dediler. Sahneden 
indi gitti. Ama içindeki derin pişmanlığı ben biliyorum.”[111]

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, aşağılık bir hainden, onlarca arka-
daşını ihbar etmiş, mesleklerinden etmiş, işsizliğe, yoksulluğa, açlığa 
mahkûm etmiş ve Hollywood’taki devrimci, ilerici, namuslu unsurların 
kökünün kazınmasında önemli roller oynamış bir alçaktan, bir şerefsiz-
den melek çıkarmaya çalışıyor, Zülfü Livaneli. 

Yukarıda da defeatle belirttiğimiz gibi, o aslında kendi dönekliğini 
meşrulaştırmak istiyor, bu tutumuyla. 

Hatırlanacağı gibi 1999 yılında, artık bütünüyle CIA denetimine gir-
miş Amerikan Sinema Akademisi, mesleğe katkılarından dolayı onur 
ödülü verir bu döneğe. O ödül töreninde bile, Hollywood’ta kalan tek 
tük demokratlar protesto ederek ayağa kalkmazlar. Ve alkışlamazlar. 
Sadece aşağılayıcı bakışlarla izlemekle yetinirler, döneğin ödül alışını. 

O günlerde Amerikan MSNBC Televizyonu, ödül törenini verme-
den önce bazı sanatçılarla görüşmeler yapar ve onların düşüncesini ak-
tarır. İşte söyledikleri:

“Senarist Abraham Polonski:
“O tam bir alçaktır. Elia Kazan yüzünden kara listeye alınmış 

herkes dehşete kapılmıştır. (Akademi ödülünü ona vermek) Bene-
dict Arnold’a şeref ödülü vermek gibi bir şeydir.

“Senarist Ring Lardner Jr:
“O, tüm insanların, iyi senaristlerin ismini vermişti. Bu, aslında 

[110] http://www.birgun.net/haber-detay/bir-zayiflik-aninin-insan-hayatini-nasil-karartti-
gini-anladim-171171.html.
[111] agy.
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onun kariyerinin başlangıcına yardım etmiş ama ismi verilenlerin 
başını belaya sokmuştu.”[112]

Gördüğümüz gibi, bu sanatçıların hepsi Livaneli’den katbekat daha 
namuslu, daha insan...

Sovyetler’in İnsanlığın baş belası faşizmi yenmesi, 
tüm dünyada sosyalizme sempati kazandırdı

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında Hitler Faşizminin 
yenilmesinde en önemli rolü oynamış ve 20 milyondan fazla insanını 
bu uğurda kaybetmiş Sovyetler Birliği’nin ve komünist sistemin pres-
tiji, saygınlığı tüm dünyada büyük ölçüde artmıştı. İnsanlık sempatiyle 
bakıyordu, komünizmin kalesi Sovyetler Birliği’ne.

Tabiî bu hayranlık ve saygı, sanatın tüm dallarını olduğu gibi sinema 
alanını da etkilemişti. Olayımızda da görüldüğü gibi Hollywood bile 
demokrat, ilerici, solcu, komünist sanatçıların, yönetmenlerin, yapım-
cıların sanat yaptığı bir alan haline gelmişti. 

İtalyan sinemasında “Yeni Gerçekçilik” adı verilen akımın temsil-
cileri hep ilerici filmler yapar olmuştu. 

Hint sinemasını bile etkilemişti ilericilik, sosyalistlik ve Sovyet hay-
ranlığı...

Bizim Yeşilçam bile önemli oranda etkilenmişti bu rüzgârdan. 
Hollwood’da olsun, Avrupa’da olsun, Hindistan’da olsun, Türkiye’de 
olsun ezilenlerin, sömürülenlerin hayatını anlatmak, sinemanın esaslı 
konuları arasına girmişti artık. 

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında, uluslararası emper-
yalizmin dünya çapında jandarmalığı görevini İngiltere’den devralan 
ABD Emperyalist Haydutları, Ekim Devrimi sonrasında başlatmış ol-
dukları antikomünist cadı avını 1945 sonrasında olabildiğince hızlan-
dırdılar. Sanattan, kültürden, ilericiliği, sosyalistliği, komünistliği bütü-
nüyle söküp atma uğraşına hız verdiler.

CIA tüm dünyada olduğu gibi, kendi ülkesinde de FBI vb. örgütlerle 
işbirliği halinde bu antikomünist sürek avını sistemlice sürdürdü ve bu-
gün de hâlâ sürdürmektedir.

İşte McCharty Dönemi diye adlandırılan dönem de bu sürecin en 
azgın bir bölümünü işaret etmektedir ya da anlatmaktadır. 

Elia Kazan da bu dönemin en aşağılık muhbirlerinden, hainlerinden, 

[112] https://www.youtube.com/watch?v=OioSuDcWT5o&feature=youtu.be
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şerefsizlerinden birisidir. 
Zülfü Livaneli, böyle bir insan sefaletini savunmakla, ondan bir 

melek kişiliği çıkarmaya çalışmakla aslında kendi insani sefaletini de 
sergilemiş olmaktadır. 

Yazık... 
Biz, onun Kazan’la arkadaşlığını biliyorduk da, Kazan’ı böylesine 

melekleştirebileceğini, böyle pazarlayabileceğini ve böylesine düşkün-
leşebileceğini, işin doğrusu düşünmemiştik. Her ne kadar dönek de 
olsa, yine de biraz daha üst seviyede olduğunu sanmıştık. Meğer ya-
nılmışız...

Hani hep deriz ya; doğada olsun, toplumda olsun canlılar kendi ben-
zerlerini bulur. Hayvanlar için de böyledir bu, insanlar için de...

Livaneli de bulmuş benzerini. Ne diyelim...
Alsın hayrını görsün...
Elia Kazan’ın diz çökerek paçavralaştığı kurul karşısında yiğitçe 

direnenler de olmuştur. Kurul’la işbirliğine girmeyi reddedenler de 
olmuştur. Bunlarla ilgili olarak da Lillian Hellman’ın adını anmadan 
geçmeyelim. 

Hollywood’un bilinen ve etkin bir senaryo yazarıyken, kurul karşı-
sında direndiği için, Komünist Parti üyesi eşiyle birlikte işsizliğe, yok-
sulluğa mahkûm edilmiştir. Parti üyesi eşi, 3 yıl hapis cezasına çarptı-
rılmış ve hapse atılmıştır, komünistliğinden dolayı.

Bu süreci anlatan, Lillian Hellman’ın “Şarlatanlar Dönemi” adlı 
bir de kitabı vardır. Bu döneme ilişkin daha çok bilgi edinmek isteyen 
arkadaşlar, Türkçeye çevrilmiş olan, Hellman’ın bu kitabını ve yukarı-
da andığımız, Ülkü Tamer tarafından çevrilen “İhanet Yılları” adlı der-
lemeyi okuyabilirler. 

Hep deriz ya; insandan asla umut kesilmez. Alçaklaşanlar, dönekle-
şenler, hainleşenler olduğu gibi, aynı kavgalarda yiğitçe direnenler de, 
namusunu, onurunu korumayı her şeyin üstünde tutanlar da olmuştur 
ve olacaktır. 

Yine deriz ya sık sık; canlılar âleminin en alçakları, en iğrençleri de 
insanlar arasından çıkar. En yüceleri, en şereflileri, en saygıdeğerleri de 
yine insanlar arasından çıkar. 

Ne mutlu direnenlere, onurunu ve insanlığını kararlılıkla savunan-
lara...

31 Ağustos 2017 



Ayrım
Elli Üç
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İşgalci Yunan Çakal anladı, Kaçak Saraylı ve avanesinde yürek 
Selanik olduğunu, geldikçe geliyor üstümüze...

26 Ağustos, yani Malazgirt Zaferi’mizin yıldönümünde, işgal ettiği 
adalarımızda askerleriyle saf tutup Bizans bayrağı açıyor...

Yani demek istiyor ki;
Sen 26 Ağustos 1071’de yener misin Bizans Ordusunu? Bak, işte 

ben işgal ettiğim ada toprağınız üzerinde açtırırım askerlerime Bizans 
bayrağını...

Bizans’ı yavaş yavaş yeniden dirilteceğiz biz... Bunu bilmiş ol!
Bu küstahça meydan okuma karşısında Kaçak Saraylı ne yapıyor?
Hiç...
Gâh topluyor gariban muhtarları Kaçak Saray’ında, onlar karşı-

sında kükrüyor yalandan sağa sola; gâh eline yay alıp bakıyor güle-
rek, “acep bu ne ola ki?” diye...

Gâh Malazgirt’e gidip bindirilmiş “hülooğğ”cuları önünde yine 
her zamanki gibi esip kükrüyor...

Tabiî kimse de bunları ciddiye almıyor...Vah Türkiye’m vah... Bu 
hallere de mi düşecektin...

Yedi Düvele meydan okuyan ve Emperyalist Haçlı Ordusu’nu 
dünyada ilk kez dize getirip onlara hezimetin acısını tattıran ve tüm 
Doğu’nun Mazlum Milletlerine umut ışığı olan Mustafa Kemal’in, İsmet 
İnönü’nün, Birinci Kuvayimilliye’nin yadigârı Türkiye Cumhuriyeti, 
bu hallere de mi düşecektin sen...

Fakat umutsuz olma asla!
Her ne kadar devletin tepesini tutmuş olsalar da, Vahidüddin’lerin, 

Damat Ferit’lerin, Said Molla’ların, Nemrut Mustafa’ların, Filozof 
Rıza’ların torunları…

Bak biz de varız!
Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin, Kuvayimilliye şehitlerinin torun-

ları olan biz de varız!



Öyle görülüyor ki büyük acılar çekeceğiz ve büyük felaketlerle kar-
şılaşacağız. Büyük bedeller ödeyip büyük fedakârlıklarda bulunacağız.

Ama en sonunda tıpkı Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın sonunda olduğu gibi yine biz kazanacağız!

ABD-AB Emperyalist Haydutları, onların maşaları, işgalci Yunan 
Çakalları ve milletimizi Allah’la aldatmış, ABD işbirlikçisi Kaçak 
Saraylı ve avanesi ve Meclisteki diğer 3 ABD hizmetkârı hain partinin 
şefleri, en sonunda yenilecekler, yıkılacaklar ve de “Geldikleri gibi gi-
decekler.”

Tabiî yerli hainler ayrıca hesaba da çekilecekler, hukuka bağlı, taraf-
sız mahkemeler önünde. İhanetlerinin, vatan satıcılıklarının, kamu malı 
hırsızlıklarının ve bilumum zulümlerinin hesabını eksiksiz verecekler.

Adalarımızda bazen Yunan bayrağı, bazen Bizans bayrağı açarak 
bizi sarakaya alan İşgalci Yunan Çakal da yaptığına bin pişman edile-
cek.

Bu da böyle biline!
Dost da düşman da böyle bilsin, bizi ve geleceği!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

1 Eylül 2017 
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Aklını özgürce kullanabilme yeteneğine sahip CHP’li kardeş;
Sorosçu Kemal ve avanesinin “muhalefet” adı altında bütün yapıp 

ettiği, sadece ve sadece pasifikasyon olmuştur.
Laik, Mustafa Kemal’ci geleneğe sahip 10 milyonların, Kaçak 

Saraylı Reis ve onun AKP’giller’inin Ortaçağcı gidişine ve giderek 
bir din devleti inşa edişine karşı duyduğu derin öfke ve hıncın nöt-
ralize edilmesi, etkisizleştirilmesi, halkımızın deyişiyle “gazının alın-
ması”ndan başka hiçbir anlama gelmez, Yeni CHP’nin yaptığı sahte 
muhalefet...

Dedik ya hep; Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çete, CIA tarafın-
dan oynatılmaktadır, görevleri Yeni Sevr’in, BOP’un hayata geçiril-
mesidir. Hepsi de bu hainane işte kendileri için biçilen farklı rolleri 
oynamaktadırlar, diye...

İşte bunların yıllardan bu yana yaptığı, bu ihanet sürecini yürüt-
mektir.

Bundan sonra ne yapacaklardır? derseniz; İsmet Paşa’nın ünlü 
deyişiyle “Bugüne kadar ne yapmışlarsa yine onu...”

Sorosdaroğlu’nun çatırdayan koltuğunu sağlamlaştırmak ve güven-
ceye almak için yaptığı “Adalet Yürüyüşü”, aslında milyonların nasıl 
bir infial halinde olduğunu çok net bir biçimde ortaya koydu. İçtenlikli, 
ama aynı oranda da bilinçsiz, Laiklik ve Mustafa Kemal taraftarı mil-
yonlar, olağanüstü bir ilgi gösterdi ve destek verdi bu yürüyüşe. 

Yürüyüş sonrasında yapılan Maltepe Mitingi de kitlelerin coşkulu 
bir katılımıyla gerçekleşti, bildiğimiz gibi. 1.6 milyon ila 2 milyon ci-
varında insan katılmıştır bu mitinge. 

Ve nihayet, Sorosçu ve avanesinin Çanakkale’deki “Adalet 
Kurultayı” da yine halk kitlelerinin yoğun ilgisi ve desteğiyle gerçek-
leşmiştir. 

Bütün bu olaylar ve gelişmeler neyi göstermektedir?
Aslında toplumun yarıdan fazlasını oluşturan insanların Kaçak 
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Saraylı Tayyip ve AKP’giller’in sahte dindarlığına, CIA-Pentagon 
Dinciliğine, Laik Cumhuriyet’i yıkışına ve hırsızlık ve ihanetlerine kar-
şı kin ve nefretle dolu olduğunu...

Ve onlara karşı kitlesel bir eyleme hazır olduklarını...
Bunalmışlıklarını, neredeyse nefes alamaz hale gelmiş olduklarını 

ve bu ihanet çemberini kırıp parçalamak için bir çıkış yolu aradıkları-
nı...

Güvenecek, tutunacak bir dal aradıklarını, bir hareket, bir önderlik 
aradıklarını...

Biz hep deriz ya; aslında kitleler bizi anladığı anda, benimsememe-
leri ve etrafımızda ordulaşmamaları kesinlikle mümkün değildir, diye...

Bizim bütün isteğimiz, bütün derdimiz anlaşılmaktır, diye...
Kitleler doğru önderlikle buluştuklarında, doğru yolu tuttuklarında, 

onların önünde hiçbir engel barınamaz, tutunamaz. Hiçbir şey o kit-
lelerin isyanını bastıramaz. Ve zafere giden yolda onları durduramaz, 
diye...

İşte hepsi gerçek bu söylediklerimizin...
Tabiî bu gerçeği, hemen hemen tamamı CIA yönetiminde ve deneti-

minde olan Parababalarının satılmışlar medyası da çok iyi bilmektedir. 
O yüzden, biz Gerçek Devrimcilere karşı hayâsızca bir susuş suikastı 
uygulamaktadır. 

Sağlı sollu abluka uygulanmaktadır, bize karşı. Bu ihanet medya-
sında bizim adımız geçmez, eylemlerimiz görülmez. Suretlerimiz gös-
terilmez. Yani biz yokmuşuz gibi davranır o alçaklar. E, onlara verilen 
görev de budur...

AKP’giller’in “Çete Devleti”ne karşı
Sorosçu Yeni CHP sadece mızıldanır

Şu anda Türkiye’de meşru bir Anayasa yoktur. Bu Anayasaya göre 
oluşturulmuş meşru bir devlet ve onun kurumları yoktur. Şu an Türkiye 
bir “Çete Devleti”nin elinde tutsaktır. Bu devletin yöneticileri, baştan 
ayağa binbir suça batmış mücrimler topluluğudur. Eğer hukukun zerresi 
olsa bu ülkede; bunların tamamı yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasına çarptırılmış olarak Silivri, Sincan vb. cezaevlerini dol-
durmuş olurlardı.

En son 16 Nisan sözde referandumu neyi ortaya koydu?
Kaçak Saraylı Tayyip’in yenilgisini...
Bütün kanunsuzluklarına rağmen, yüzde 53 oranındaki oyla “Hayır” 
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seçeneğinin galip geldiğini...
Ama Tayyip ve avanesi, hep yapageldiği gibi, yine kendi hukuk bü-

rosuna döndürdüğü YSK’ye “tam kanunsuzluk” yaptırtarak kaybet-
miş olduğu seçimi kazanmış göstertti.

Dedik ya; adam ülkede ne hukuk bırakmış, ne kanun, ne hak, ne 
adalet. Ne de bağımsız yargı...

“Ben dedim olacak, ben yaptım oldu.”, diyor. Yani “yersen lokanta-
sı” açmış ülkede. 

Peki, buna karşı ne yapıyor, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si, muha-
lefet adına?

Aklınıza bir şey geliyor mu?
Gelmiyor, değil mi?
Çünkü bir şey yapmıyor. Sadece mızıldanıyor, boş laf ediyor, konuş-

muş olmak için konuşuyor. 
Bakın, bu “Adalet Yürüyüşü” yaptı, Maltepe Mitingi yaptı ve en 

sonra da Çanakkale’de 4 gün süren “Adalet Kurultayı” yaptı, değil mi?
Peki, bütün bu süreçlerde, her türden meşruiyetini yitirmiş, bir suç 

örgütüne dönüşmüş AKP’giller’e karşı nasıl bir tutum alınacağına ve 
nasıl bir mücadele hattı izleneceğine dair, şu an aklınıza gelen bir şey 
ortaya koyabildi mi?

Yok...
Çanakkale’deki 4 günde, her kesimden aydın, entel dantel küçük-

burjuva kılkuyruk takımı kürsülere çıktı, konuşmalar yaptı, değil mi?
Bunların bir tekinin olsun yaptığı konuşmalardan aklınızda kalan bir 

cümle var mı?
Yok, değil mi?..
Evet. Yeni CHP’nin Sorosçu Kemal’i ve onun amigoları olsun, 

Çanakkale’de konuşan kürsü ötülgeni burjuva-küçükburjuva aydınları, 
entelleri olsun; bu ülkenin, bu halkın, bu vatanın temel gerçeklerine 
dair, can alıcı sorunlarına dair ve bugün içine düştüğümüz cehennem 
karanlığından nasıl kurtulacağımıza dair hiçbir şey bilmezler.

Onlar sadece boş laf etme, hiçbir şey söylemiş olmamak için konuş-
ma konusunda uzmandırlar, üstattırlar. Zaten bir kısmı da içtenlikten 
yoksun, ajanlaşmış ABD hizmetkârıdırlar. Sorosçu Kemal vb. gibi...

İşte bu sebeplerden dolayı, biz hep diyoruz ya; Türkiye’de yalnızca 
iktidar faciası yoktur. Aynı oranda ve ağırlıkta bir muhalefet faciası 
da vardır, diye...

Yeni CHP, asla gerçek anlamda bir muhalefet ortaya koyamaz. Onun 
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muhalefeti, Kaçak Saraylı Reis’in dindarlığı kadar sahtedir, yalandır, 
kandırmacadır.

Hatırlanacağı gibi, biz bu tespitimizi yıllar öncesinde yapmıştık. Ve 
hep hayat bizi doğruladı. Biz, sadece olaylara önem ve değer veririz. 
Olaylardan yani gerçeklerden daha değerli hiçbir şey yoktur bizim için. 
Onları doğru görürüz. Gerçekte oldukları gibi görürüz, sebep-sonuç 
ilişkileri içinde görürüz. Bağlamları içinde görürüz, değerlendiririz, so-
nuçlar çıkarırız, geleceğe dair yol çizeriz, strateji oluştururuz. Devrimci 
mantık ve metodumuz, bu konuda bize yardımcı olur. 

İşte biz, bu somut gerçeklerin değerlendirilmesi sonucunda, Yeni 
CHP’nin artık bir proje partisine dönüştürülmüş olduğunu ve BOP’un 
yerel elemanlarından biri haline geldiğini söyledik. Tabiî başta 
Tayyipgiller gelmek üzere, diğer burjuva partileri de aynı işle görevli-
dirler: Yani MHP de, HDP de...

Bizim bu tespitimize ne yazık ki CHP’li kitleler pek kulak kabart-
mıyor.  Onlar önyargıları doğrultusunda, düşünmeden ve araştırmadan 
davranmayı rahatlık sayıyor. Yani onlar, akıllarıyla değil, inançlarıy-
la hareket ediyorlar. Böylece de Tayyipgiller’in “hülooğğ”cularından 
farklı bir davranış sergilememiş oluyorlar.

CHP tarafında yarım da olsa tek tük ayıkanlar çıkıyor
Nihayet iki gün önce, Cumhuriyet’ten, benim de yıllardan beri gaze-

tenin en aklı başında yazarı bulduğum Ergin Yıldızoğlu’nun biz yazısı 
çıktı. Yazının başlığı “Anlamak gittikçe zorlaşıyormuş” ibaresini ta-
şıyor. 

Başta iktidarın ihanetlerini ve din devletine doğru gidişini anlatıyor. 
Tabiî bizi tümüyle anlaması olası değil, bu küçükburjuva yazarın da. 
Ama hiç değilse, onda bir ya da biraz daha fazla oranda bizi anlamış 
ve o oranda bize yakın bir yazı ortaya koymuştur. Eh, bu da hiç yoktan 
iyidir...

Okuyalım, isterseniz:
***

Anlamak gittikçe zorlaşıyormuş
Beş yılı aşkın bir süre Avrupa Birliği Türkiye temsilcisi olarak çalışmış 

deneyimli (Türkiye’nin yakın zamana kadar demokratikleşmekte ol-
duğunu düşündüğüne bakılırsa, T. S. Eliot’un “deneyimi yaşamış ama 
anlamını kaçırmış” dediği türden) diplomat Marc Pierini, Carnegie için 
yazdığı son yorumda, “Ankara’nın iç ve dış politikasının arka-
sındaki stratejiyi anlamak hergün biraz daha zorlaşıyor” diyor.  



499

Gerçekteyse, Ankara’nın politikalarının arkasındaki stratejiyi anlamak 
kolay. Esas anlaması zor olan, muhalefetin, özellikle de ana muhalefet 
partisinin izlediği politikaların arkasındaki strateji.

Gayet şeffaf
Ankara’nın politikalarının arkasındaki strateji (kısa dönemli takti-

ğin aksine, uzun dönemli vizyon) gayet şeffaf. AKP hükümeti “iç ve 
dış dinamiklerin örtüşmesi”, bunun olumlu ekonomik dinamiklerle 
beslenmesi üzerinde şekillenmiş, siyasal İslamı iktidara taşımıştı. İlk 
iki dinamik artık yok.

Birincisi, AKP artık olağan koşullarda, serbestçe yapılabilen genel 
seçimlerde ne tek başına hükümet kurabilecek iskemle sayısına ulaşa-
biliyor (Haziran 2015 Seçimleri) ne de muhalefeti susturmazsa, mühür-
süz oylar gibi yasa dışı yöntemlere başvurmazsa referandum kazana-
biliyor. Bu yöntemler bile en fazla yüzde 51 alabildi. AKP toplumsal 
desteğinin sınırına geldi. Dahası, var olan destek de erimeye başlıyor. 
Tam da ekonomi sarsıntı işaretleri verirken...

İkincisi, siyasal İslamın, tarihsel ve bölgesel realitelerden habersiz, 
dış politikası sağa sola çarpa çarpa Türkiye’nin jeopolitik çapalarını 
teker teker söküyor. AKP liderliğinin bu duruma bir cevabı olmadığın-
dan, yukarda değindiğim, tüm dış politika önceliklerini AKP’nin ne pa-
hasına olursa olsun iktidar kalma tutkusunun günlük gereksinimlerine 
tabi kılıyor.

Normal bir düzen partisi gibi seçim kaybedip muhalefete çekilme-
diğinden, siyasal İslamın iktidarını koruyabilmek için genel seçimleri, 
parlamentoyu tamamen anlamsızlaştıracak, “atanmışların” keyfi ege-
menliği ile yönetecek bir devlet biçimi (artık rejim kavramının ötesine 
geçtik) zorunlu oluyor. En son, 694 sayılı KHK bu biçimin kuruluşu-
nun tamamlanmakta olduğunu gösteriyor. Bu sürece, büyük sermaye-
nin de (tam post-kolonyal burjuvazilere yakışan oportünizmi ve kırıl-
ganlığıyla) onay verdiği, daha doğrusu boyun eğdiği anlaşılıyor.

Peki ya muhalefet?.. 
İktidarın politikalarının arkasındaki strateji şeffaf. Peki ya muhale-

fetinkilerin? Muhalefet, özellikle CHP, ülkenin içinde bulunduğu duru-
mu gerçekçi bir biçimde değerlendiriyor mu? Yoksa CHP 2019 seçim-
lerine hazırlanmak gibi bir fantezinin peşinden mi gidiyor?

CHP liderliğinin “Adalet yürüyüşü”, Maltepe mitingi çok değer-
li potansiyellere sahipti. Ülkeyi kritik bir eşiğe getirmişti. Ancak o 
zaman kaygı duyduğum gibi, bu yürüyüş ve miting “tamam artık ev-
lerinize dönün” ile sonlanırsa, “muhalefetin gazını almaktan” öteye 
gidememe riski taşıyordu. 

Muhalefet, bu eşikte neler yapabileceğini tartışırken, parlamenter 
muhalefet olanaklarını yok eden KHK’ler birbirini izledi. Muhalefet 
ise, gelinen noktada, kendi değerlerini unutmaya başlamış, çoktan si-
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yasal İslamın din kültürüyle çizilen meşruiyet sınırlarını kabullenmiş 
(içki içildi hezeyanları, örneğin) görünüyor. Saray 694 sayılı KHK’yi 
çıkarırken, o adeta her şey normalmiş gibi, Nur risalelerinin de oku-
nabildiği bir “Adalet Kurultayında”, İslamcılarla flört etmeye çalışı-
yor, adalet istiyor. (Kimden?) CHP liderliği, İslamcılardan demokrasi 
çıkabilirmiş, “2019 seçimlerinin adil ve eşit yapılacağına inanıyor 
musunuz?” (Çiğdem Toker) sorusuna olumlu bir cevap verilebilirmiş 
gibi 2019’a kadarki yol haritasından söz ediyor. Muhalefetin, ana mu-
halefet partisinin politikalarının arkasındaki stratejiyi anlamak gittikçe 
zorlaşıyor.[113]

***
Tabiî küçükburjuva entellektüeller meseleyi bütün gerçekliğiy-

le, kapsamıyla kavrayamazlar. Yazıda gördüğümüz gibi, ABD-AB 
Emperyalistleri ve onların Türkiye’deki hakimiyetleri yoktur. Yok sa-
yılmaktadır. Sanki bu yerli piyonlar, kendi iradeleriyle hareket ediyor-
larmış gibi anlatılmaktadır. Ve BOP’tan, Yeni Sevr’den de hiç söz edil-
memektedir. Öyle olunca da, tabiî yazar, Yeni CHP’nin tutumunu ya da 
muhalefetini anlaşılmaz bulmaktadır. 

Ama işte, ne diyelim, bu bile şu anki, fikir ortamı açısından çöle 
dönmüş Türkiye’de bir olumluluktur. Dikkat ederseniz; ağarmış top 
sakalı ve dürbün mercekli gözlüğü, alengirli fuları, yeleği ve köstekli 
saatiyle entellik satan Emre Kongar’dan fersah fersah ayıktır. Ve daha 
doğru tespitler yapabilmektedir, Ergin Yıldızoğlu.

Ne der Emre Kongar, yazı ve yorumlarının sonrasında?
“Uyuma CHP.”
Yıldızoğlu ne diyor?
CHP’nin muhalefetinin arkasındaki politikaları anlamak gittikçe 

daha da zorlaşıyor...
Yani gerçekçi bir politikaya sahip değil, diyor yazar. Bu muhalefet 

anlayışıyla da bir yere varılmaz, diyor.

Sorosçu Kemal, AKP’giller’in suç örgütü olduğunu 
görmezden gelir

Sorosçu Kemal ve avanesi ne diyor kitlelere?
2019’a iyi hazırlanalım.
Yahu adam 16 Nisan 2017’de açıkça ve resmen yenildi. 

[113] http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/814563/Anlamak_gittikce_zorlasiyormus.
html.
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Ama ne yaptı?
Ben yendim, ben kazandım, dedi. Sen de bunu yedin, Sorosçu 

Kemal! Hem de daha o sahte referandumun ilk gününün akşamı. Tam 
kanunsuzluğu meşru sayıp geçip gittin. 

Tayyip ve AKP’giller, iktidara mahkûm. İktidardan düştükleri anda, 
kendilerini, işlemiş oldukları binbir suçtan dolayı kanun karşısında bu-
lacaklarını ve hesaba çekileceklerini biliyorlar. O yüzden hepsi de ölün-
ceye kadar iktidarda kalmaya karar vermiş durumdadırlar.

Çok açık ve gizlenemez bir yenilgiyle karşılaştığı anda iç savaş çı-
karma alternatifini ortaya koyacak Tayyip. Ona hazırlanıyor, durup din-
lenmeden. 

Diyelim 2019’da da yenildi Tayyip. Ne yapacak?
16 Nisan’da yaptığını...
“Yenilmedim, yendim. Kaybetmedim, kazandım.”, diyecek. Kabul 

görmemesi durumunda da iç savaşa geçiş yapacak...
Adam ne hukuk bıraktı, ne kanun, ne mahkeme, ne adli sistem, ne 

hak, ne adalet... Bir suç örgütü aslında onlar. 
İşte bu sebepten, yapılması gereken, kitleleri bu doğrultuda aydın-

latmak ve bilinçlendirmektir. Bir suç örgütüne karşı ne yapılması gere-
kirse, onun yapılması hazırlığına girişmektir. Yani ilk yapmamız gere-
ken, onun tepeden tırnağa suça batmış olduğunu, her türlü meşruiyetten 
yoksun olduğunu ve acilen hukuka bağlı gerçek bir mahkeme önüne 
çıkarılması gerektiğini kitlelere anlatmaktır. 

Tabiî bu, onlarla her türlü ilişkiyi ve diyaloğu kesmeyi, bitirmeyi 
öngörür. Suçlulara karşı nasıl davranılırsa, bunlara da o şekilde davran-
mayı öngörür.

Ancak bu kapsam içinde yapılacak çalışmalar, gelecek için olumlu 
adımlar olur ve çıkış yolunu oluşturan yolun taşlarını döşemek olur. 

Fakat, yukarıda da söylediğimiz gibi, Meclisteki bu Amerikancı 
Dörtlü Çete, zerre miktarda olsun vatan, millet ve halk sevgisi taşımaz. 
Onlar sadece kendilerini devşiren, projelendiren, BOP göreviyle gö-
revlendiren ABD’li efendilerine hizmet ederler. Vatan asla umurlarında 
olmaz.

İş, gelip yine biz Gerçek Devrimcilere, yani İkinci Kuvayimilliyecilere 
düşüyor. Çok zor şartlarda da olsak, bu görevimizi de başaracağız. Belki 
uzun sürecek ama sonunda yine biz kazanacağız!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Eylül 2017 



Ayrım
Elli Beş



505

Öyle görülüyor ki, ABD, AB ve Japon Emperyalist Tekellerinin 
yerli ortağı olan bu hain Parababaları, Türkiye Halkının kanını 
emen bu satılmış asalaklar güruhu, artık iyice pervasızlaşarak ekono-
mik ihanetleri yetmiyormuş gibi, siyasi planda da ihanete soyundular. 
Türk ve Türkiye düşmanlığına açıktan hizmete giriştiler.

Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanının, bir Alman üniversite-
sindeki propaganda çalıştayına ev sahipliği yapacakmış, Sabancı 
Üniversitesi. Ve bu çalıştayda sadece söz konusu emperyalist yalanı 
savunanlar konuşabilecekmiş. Aksi görüşte olanların başvuru talebi 
reddedilmiş...

İhanetin boyutunu düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar?
Bir Alman üniversitesinin, Türkiye düşmanlığı üzerine kurguladı-

ğı bir sözümona bilimsel toplantının ev sahipliğini, adı Türk olan bir 
üniversite yapıyor. Toplantının açılış ve kapanış konuşmalarını, bu 
üniversitenin bir ajan öğretim üyesi yapıyor. 

Ayrıca da, Koç Üniversitesi’nden yine Mary Hanım’ın Hocası ta-
rafından devşirilmiş, Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanının sevda-
lısı bir sözde öğretim üyesi de toplantıya davet edilen akademisyenler 
arasındaymış.

Konuyu, Odatv’nin takdire değer bulduğumuz yazarı Türker Ertürk 
gündeme getirdi. Biz de söz konusu ihaneti, onun yazısından okuyup 
öğrendik. İsterseniz Ertürk’ün oldukça aydınlatıcı yazısını aktaralım:

***
Sabancı Üniversitesi neye destek verdiğinin farkında mı
Bu ihanetin ev sahipliğini ulusal sermaye yaratma uğruna yoktan var 

edilen, Cumhuriyete ve aydınlanmaya sahip çıkacağı düşüncesi ile destekle-
nerek, korunarak büyütülen Sabancı ailesinin kurduğu ve hala arkasında old-
uğu Sabancı Üniversitesi yapıyor...

İhanetin yeri; Almanya’nın başkenti Berlin’in güneybatısında bu-
lunan Potsdam Üniversitesi.  Ama bu ihanetin ev sahipliğini ulusal 
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sermaye yaratma uğruna yoktan var edilen,  Cumhuriyete ve aydın-
lanmaya sahip çıkacağı düşüncesi ile desteklenerek, korunarak büyü-
tülen  Sabancı ailesinin kurduğu ve hala arkasında olduğu Sabancı 
Üniversitesi yapıyor.

İhanetin konusu ise; 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Potsdam 
Üniversitesi’nde “Ermeni Soykırımı” konusunda yapılacak olan ça-
lıştay.  Evet, yer Almanya ve bir Alman Üniversitesi ama ev sahipli-
ğini Sabancı Üniversitesi yapıyor ve doğal olarak da çalıştayın açılış 
ve kapanış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi 
olan Hülya Adak yapıyor.

KABUL EDEBİLMEK MÜMKÜN DEĞİL!
“Madem ev sahibi Sabancı Üniversitesi, niçin Türkiye’de yapıl-

mıyor?” diye düşünebilirsiniz. Sanırız nedeni; olaya daha bir ulusla-
rarası hüviyet kazandırmak,  Türkiye’den,  ABD’den,  İngiltere’den, 
Almanya’dan, İsviçre’den, Ermenistan’dan ve daha başka yerlerden 
gelen genç öğretim üyelerine Türkiye hakkında daha rahat atıp tutma 
imkanı kazandırmaktı.

Türkiye’den yaratılan katma değerlerle kurulan ve bizim paralarımız-
la büyüyen bir üniversitenin, Türkiye’ye yönelik tecavüz planının enstrü-
manı olan “Ermeni Soykırımı” emperyalist yalanının arkasında durma-
sını ve savunmasını kabul edebilmek asla mümkün değildir. Aynı durum 
hiçbir çağdaş ülkede de asla kabul edilemez, derhal gereğini yaparlar.

İKİ TÜRLÜ İHANET VAR!
Bu çalıştay ile yapılan ihanet iki türlüdür. Birincisi ülkemize karşıdır. 

İkincisi ve daha vahimi ise bilime karşı olanıdır. Çünkü bilimsel düşün-
ce sistematiğinde soncul, ön kabul yoktur ve tümden gelimci değil, tüme 
varımcıdır. Ama bu çalıştaya katılmak için “Ermeni Soykırımını” ta-
nımak ve kabul etmek, bir ön şarttır. Yani siz eğer “Ermeni Soykırımı 
yoktur” diyorsanız; Potsdam Üniversitesi’ndeki bu çalıştaya katıla-
mazsınız.

Önceki çalışmaları ile “Ermeni Soykırımı” yoktur diyen Türk veya 
yabancı hiçbir öğretim üyesi, akademisyen veya yazar bu çalıştaya da-
vet edilmemiş ve katılmak için başvuranlar ise reddedilmiştir.

ERMENİ DİASPORASI DA VAR!
Bu çalıştayın arkasında Ermeni Diasporası da vardır. Diaspora 

zengindir, yedirir, içirir, gezdirir, gerekirse size yaptırdığı uyduruk pro-
jeler üzerinden cebinize yüklü miktarlarda para da koyar. Ama karşı-
lığını da ister! Bu karşılık ülkenize, bağrından çıktığınız topluma ve 
bilime karşı ihanet etmenizi gerektirir.

Potsdam’daki çalıştaya dünyanın çeşitli üniversitelerinde görev ya-
pan ama “Ermeni Soykırımı vardır” diyen genç Türk akademisyen-
lerini davet etmişler. Koç Üniversitesi’nden Zeynep Türkyılmaz, bun-
lardan biri. Bu duruma Koç Üniversitesi’nin rektörü ne diyor merak 
ediyorum. Çünkü Rahmi Koç, “Ermeni Soykırımı yalandır” diyen 
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ve bunu hem de yabancı belgelerle ortaya koyarak ispat eden Şükrü 
Server Aya’ya en son yazdığı, geçen ay piyasaya çıkan Büyük 
Yalan adlı kitabına yazdığı sözlerle destek vermiştir.

BU ÜNİVERSİTENİN SİCİLİ BOZUK!
Zeynep Türkyılmaz, Los Angeles kentinde bulunan Kaliforniya 

Üniversitesi’nde (University of California at Los Angeles-UCLA) eği-
tim görmüş. Bu üniversite, Ermeni Diasporası’nın gözetiminde ve de-
netiminde bir üniversite. Adeta Türklere karşı nefretin, saldırganlığın, 
karalama ve iftiranın merkezi. Bu konuda sicili çok ama çok bozuk.

Bir resimde Atatürk’ün ayaklarının altında bir kız çocuğu cese-
diyle poz vermiş ve üzerine  “İnkarın Yüzü” (Face of Denial) yazan 
belgeyi kes-biç-yapıştır şeklinde montajlayan Zeynep Türkyılmaz’ın 
rahleyi tedrisatından geçtiği ve “Ermeni Soykırımı” konusundaki fi-
kirlerini olgunlaştırdığı yer, UCLA Üniversitesidir.

FİKİRLERİ NEDENİ İLE EVİ KUNDAKLANDI!
“Ermeni Soykırımı” olmadığını belgeleriyle ortaya koyan, Bilkent 

Üniversitesi’nde ders veren Amerikalı Prof. Dr. Stanford Shaw’un evi 
bombalanarak kundaklanmıştı; UCLA Üniversitesi’nde ders vermesini 
engellemek için!  Engellediler de!

Ermeni Diasporası ve onun güdümündeki Ermenistan, bilimsel 
olarak yani hukuki ve tarihi verilerle ve belgelerle tartışmak istemiyor, 
çünkü mahcup olacaklarını biliyorlar.  Sadece “Ermeni Soykırımı” ol-
duğunu kabul etmemizi istiyorlar. Çünkü arkasından bu kabulün üzeri-
ne inşa edecekleri başka istekleri (toprak ve tazminat) var. Bu nedenle 
içimizden adam ve kadın devşirerek, parayla satın alarak ve ikna ederek 
bize karşı kullanmak istiyorlar.

ESAS SOYKIRIM KİME UYGULANDI?
“Ermeni Soykırımı” iddiaları tamamen asılsızdır ve yerkürenin 

gelmiş geçmiş en büyük yalanıdır. Esas soykırım; 18. ve 19.Yüzyıllarda 
Türklere ve Müslümanlara karşı yapılmıştır. Bugün Balkanlarda ho-
mojen sayılabilecek devletler, bu soykırım sayesinde yaratılmıştır.

Hal böyle iken, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eğer “Ermeni 
Soykırımı” savını bir şekilde destekliyorsa; bunun nedenini cibilliye-
tinde, emperyalist işbirlikçiliğinde, çıkarcılığında veya bilgisizliğinde 
aramak gerekir.

Türker Ertürk
Odatv.com[114]

***

[114] http://odatv.com/yazar/turker-erturk/sabanci-universitesi-destek-verdigi-ihanetin-far-
kinda-mi-0309171200.html.
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“Ermeni Soykırımı” yalanını savunan vatan satıcıları
ABD ve AB Emperyalistleri, güncellenmiş biçimiyle “BOP” adını 

verdikleri Yeni Sevr’i artık günbegün, kerte kerte uygulamaya soku-
yorlar ya; ülke içindeki her türden ve boydan ajanlarına da fayrap ettir-
diler artık.

TC’nin sonu yakın. 1915-1923’te elimizden kurtuldu ama bu kez 
kurtulamayacak. Sevr’i ona zorla da olsa, hem kabul ettireceğiz, hem 
de uygulattıracağız bu kez, dediler... Öyle anlaşılıyor...

Bu hainler de efendilerinden aldıkları bu emir ve güvence üzerine, 
iyice hayâsızlığı ele aldılar gayrı. Zaten utanıp arlanmayı hiç bilmezler-
di de, şimdi iyice zıvanadan çıktılar.

Bu Parababaları, bu TÜSİAD’çılar, MÜSİAD’cılar, TİSK’çiler, ol-
dum olası Türkiye Halkının alınterini sömürmüşler, uşağı ve işbirlikçisi 
oldukları Batı Emperyalist Tekellerinin montaj ürünü mallarını fahiş 
fiyata, yine yoksul ve mazlum halkımıza satmışlardır. Bunlarda insa-
fın, merhametin, acımanın, vatan ve halk sevgisinin zerresi bulunmaz. 
Bunlar, tıpkı siyasi temsilcileri gibi sadece Para Tanrısına inanırlar ve 
ona tapınırlar. 

Bunların da kutsal şehirleri Washington’dur, kutsal mabedleri White 
House’tur...

Bunlar, bir tek orijinal teknoloji ürünü marka ortaya koyamamış-
lardır bugüne dek. Artık sıradan sayılan teknoloji gerektiren bir yerli 
otomobil bile yapamamışlardır, yapmamışlardır. Çünkü emperyalist 
efendileri izin vermemiştir buna. Sadece Batılı Tekellerin her alandaki 
ürünlerinin montaj fabrikalarını kurarlar Türkiye’de ve oradan çıkan 
malları satarlar. Bunu da, Batılı Tekellerin kendi ülkelerinde, kendi 
halklarına satarken elde ettikleri kâr oranının 3-5 kat fazlasıyla satarlar, 
Türkiye Halkına.

Böylesine insanlıktan uzak, sefaletleşmiş yaratıklardır bunlar. Şimdi 
de kalkmışlar, atalarımızı soykırımcılıkla suçlamaktadırlar. Bunun em-
peryalist bir yalan olduğunu, bir savaş propagandası olduğunu, Birinci 
Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda İngiliz Dışişleri Bakanlığına bağlı 
Foreign Office’te bu işle görevli kılınmış emperyalist sözde Tarihçiler 
tarafından üretilen bir yalan olduğunu matematiksel bir kesinlikte hem 
biz, hem de namuslu Tarihçilerimiz kitaplarla ortaya koymuş bulun-
maktayız.

Çıkın karşımıza, namusluca, mertçe, ahlâklıca, çarpıştıralım tezleri-
mizi. Ve insanlar görsün, neyin yalan, neyin gerçek olduğunu.

Yok, buna gelmezsiniz, değil mi?
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Çünkü siz de bilirsiniz; savunduğunuz iğrenç iftiranın sadece ya-
lanlar üzerine inşa edilmiş bir safsatalar anıtı olduğunu. Tarih Bilimi 
açısından hiçbir ciddiye alınır yönü bulunmadığını... 

Diaspora Ermenileri ve Burjuva Ermenistan Devleti, daha önce de 
defalarca söylediğimiz gibi, ABD ve AB Emperyalistlerinin yakın hi-
maye ve desteğini de arkalarına alarak, ulusal kimliklerini Türk düş-
manlığı üzerine inşa etmişlerdir. Bunlar değişmez...

Ne yazık ki yeni kuşaklarını da bu emperyalist savaş propagandası 
olan yalanla zehirlemekte ve insanlıktan çıkarmaktadırlar. 

Tabiî onların bu durumu, ağababaları olan Batılı Emperyalistlerin 
Yeni Sevr planlarıyla da tam anlamıyla uyumludur. Yani karşılıklı bir 
çıkar ilişkisidir aralarındaki ilişki. Ya da, başka türlü ifadelendirirsek; 
bir menfaat evliliğidir.  

İşin en acıklı tarafı ise, tıpkı burjuva siyasiler gibi, bu Parababaları 
örgütlerinin de, onların sözde üniversitelerinin sözde bilim adamları 
da,  CIA-ABD tarafından devşirilmiş, doldurulmuş, programlanmış ve 
piyasaya salınmışlardır artık. Yani kullanıma konulmuşlardır... Her tür-
den utanmayı, çekinceyi de bir tarafa atarak açıktan ihanetlerini sergi-
lemekte tereddüt etmemektedirler, gördüğümüz gibi...

Fakat, her türlü ihanetin, zulmün ve alçaklığın bir sonu olacak mut-
laka...

Türkiye Halkı, bu ihanetlerin farkına varacak elbet...
Ve Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi silkinip doğrulacak. 

Nazım’ın deyişiyle ağır ellerini toprağa basarak...
O zaman görüşeceğiz sizinle...
Burada, yeri gelmişken, birkaç kez yayımladığımız, 24 Nisan’daki 

Soykırım Yalanı meftunları karşısında yoldaşlarımız tarafından okunan 
ve medyaya dağıtılan bildirimizi de koyalım. Bu yalan hakkında ana 
meseleleri özetçe izlemek, öğrenmek isteyen arkadaşlar okuyabilir-
ler.[115]

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Eylül 2017

[115] Söz konusu açıklama bu kitabın 368-389’uncu sayfalarında mevcuttur.  



Ayrım
Elli Altı
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Eyyy Sorosdaroğlu Hacı Kemal (Parababası, açıktan Ortaçağcı 
Ali Coşkun’un Umre arkadaşı)

Hangi yüzle Anıtkabir’de Mustafa Kemal’in huzuruna çıkıyor-
sun?

Öyle anlaşılıyor ki, utanmayı arlanmayı hepten yitirmişsin sen de...
Hiç değilse, Türkiye Ermenisi, milletvekili yaptığın Selina Doğan 

kadar olsun namuslu ol be!
Bak, o kendini hiç saklayıp gizlemiyor. İkili oynamıyor senin gibi. 
Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanını 1915 ila 1923 sürecine ya-

yarak Mustafa Kemal’i ve Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızı, onun tüm komutanlarını ve milletimizi “soykırım”cılıkla 
suçluyor. 

Zaten sen de sadece ve sadece, tek bir oy getirisine sahip olmama-
sına rağmen ve ömür boyu da CHP’ye bir kez olsun oy vermemesi-
ne rağmen, bu özelliğinden dolayı onu Yeni CHP’ne alıp milletvekili 
seçtirdin.

TR 705’in, tescilli CIA ajanı olduğunu dünya âlem bilmesine rağ-
men onu da milletvekili seçtirdin. Onun da tek bir oy getirisi yoktu ve 
o güne dek CHP’ye hiç oy vermemişti. O da Mustafa Kemal’i Ermeni, 
Süryani ve Dersim soykırımcısı olmakla suçlar. Öcalan’ın bir zaman-
larki avukatı olan TR 705, Kürt Sorunu’nun Amerikancı Çözümünü 
savunur. Yani HDP’den zerrece farklı düşünmez. 

İşte bu iki özelliğinden dolayı onu partine taşıyıp milletvekili yap-
tın. Yani hem CIA ajanı oluşu, hem de Mustafa Kemal’i ve Türkiye’yi 
soykırımcılıkla suçlamasından dolayı...

Bu işinle de efendin ABD ve AB Emperyalistlerine selam gönder-
miş, sadakat pekiştirmiş oldun...

Ve Mustafa Kemal’e açıktan ve yekten “Kefere Kemal” diye saldır-
maktan kendini alamayan, Pontusçu, Türkiye’yi, diğerlerine ilaveten 
Pontus Soykırımcısı olmakla da suçlayan kaşar Ortaçağcı Mehmet 
Bekaroğlu’nu da partine taşıyıp yönetici yaptın, milletvekili yaptın...
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Mustafa Kemal’in sosyal devlet ilkesini tümüyle reddettin. 
Tayyipgiller’in yaptığı özelleştirmelere itiraz etmedin. Sadece “özel-
leştirmeler peşkeşe dönüştü”, diyerek işin özelleştirme yönüne değil 
de, sanki başka türlü olabilirmiş gibi rantçılığa ve peşkeşe dönüştürül-
mesine karşı çıktın. O da sadece lafta... Yani kuru gürültü babında. Bu 
konuda olsun tek bir aktif mücadele yürütmedin, adım atmadın...

Artık herkesin bildiği gibi, senin ekonomi kurmayların tümüy-
le ABD’nin, AB’nin, IMF’nin, Dünya Ticaret Örgütü’nün buyruk ve 
direktifleri doğrultusunda sözümona ekonomik program oluşturan 
Amerikancı Finans-Kapital Ekonomistlerinden oluşmaktadır.

Bre madrabazlar!
Mustafa Kemal’in hangi ilkesini savunuyorsunuz?
Antiemperyalistlik ve Tam Bağımsızlık ilkesini mi?
Hayır, tam tersi...
Sen emperyalistlerin safındasın ve yönetimindesin, hizmetkârısın 

onların...
Laiklik İlkesini mi?
Hayır... Onu da savunmazsın. 
Bak, en son yaptığın, bir düzenden başka hiçbir şey olmayan “Adalet 

Kurultayı”nda bile, Said-i Nursi güzellemesi yaptırdın, Yeni Asya 
Gazetesi yöneticilerine. O Ortaçağcı, din sapkını zavallıların hezeyan-
larını dinlettin, oraya gelmiş saf, temiz, içtenlikli, senin Yeni CHP’ni 
Gerçek CHP sanan bilinçsiz insanlarımıza. 

Ayrıca da sen, Tayyip ve avanesi kerte kerte aşındırırlarken Laik 
Cumhuriyet’in temellerini; şu zırvalamayı ortaya attın:

“Ben laikliğin tehlike altında olduğunu düşünmüyorum...”
Ayrıca sen ve avanen, “Bizim tarikatlarla ve cemaatlerle bir so-

runumuz yok. Hatta onları faydalı bile buluyoruz. Yeter ki siyasete 
bulaşmasınlar.”, diyerek onlara güzellemede bulundun. 

Bu Ortaçağcı din derebeylikleri, varlıklarını tüm pervasızlıklarıyla 
sürdürecekler, toplumu günbegün Ortaçağcı Yezid İslamı’nın afyonuy-
la zehirleyecekler, sen de bunu faydalı bulacaksın ha?

Utanmaz adam...
Bir de siyasetle ilgilenmesinlermiş... 
Bu, aynen Hayyam’ın deyişiyle “Bardağı ters tut ama dökme” 

anlamına gelir. Bu derebeyliklerin tamamının stratejik hedefi, El Kaide 
gibi, IŞİD gibi, El Nusra gibi bir din devleti kurmaktır. Adamların da ta-
mamının en büyük düşmanı Mustafa Kemal’dir ve Laik Cumhuriyet’tir.
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Bırakalım tarikatları, cemaatleri; Tayyipgiller’den bile bir teki ol-
sun, Laikliğe ve Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye olumlu bakabiliyor-
lar mı?

Kesinlikle hayır... Hepsi düşmandır bunların Mustafa Kemal ve 
Laikliğe...

Altı Ok’ta ifadesini bulan hangi Gerçek CHP ilkesini savunuyorsun 
sen şu an?

Bir tekini olsun savunuyor musun?
Hayır, kesinlikle hayır...
Senin şu anki Yeni CHP’n, AKP’yle HDP’nin bileşkesidir, tamı ta-

mına. Başka da hiçbir şey değil. Bunu sen de biliyorsun, avanen de 
biliyor, yakın çevrene topladığın ve 10’da 9’u sosyalizm döneklerinden 
oluşan amigoların da biliyor, alayınız biliyorsunuz da; işte utanmayı ve 
ahlâkı bir kenara koyduğunuz için ikili oynuyorsunuz. 

Gerçek muhalefet partisi Yeni CHP değil,
Gerçek Devrimci Parti HKP’dir

Birkaç cümle de, Sorosçu ve avanesinin Yeni CHP’sini görmemekte 
ve onu Eski CHP sanmakta inatla direnen, saf, samimi ve aynı oranda 
da cahil, bilinçsiz ve aklını özgürce kullanmaktan yoksun, gariban kar-
deşlere:

Kılıçdaroğlu ve ekibinin Yeni CHP’si, asla bir muhalefet partisi de-
ğildir. Tayyipgiller’in AKP’sinin muhalifi değildir. 

Aynaya bakın ve cevap verin:
Sorosçu ve avanesinin bugüne dek Mecliste ve dışarıda, muhalefet 

adı altında tüm yapıp ettikleri, Tayyip’i, Davutoğlu’nu, Milyar Ali’yi ve 
bunların AKP’giller’ini, sinek vızıltısı kadar olsun rahatsız edebilmiş 
midir?

Sanırım siz de, kendinizle baş başa olduğunuz zaman, “Evet” diye-
mezsiniz bu sorumuza. 

Yeni CHP, 11 milyona yakın oy almıştır, 2015 Seçimlerinde.
Biz, yani Gerçek Devrimci Partimiz HKP ise sadece 83 bin oy...
İnanın, biz, Yeni CHP’den katbekat daha fazla rahatsız ettik 

AKP’giller’i ve ona karşı daha etkin bir mücadele yürüttük. Aklı eren 
ve bilinç sahibi her namuslu aydın, bu gerçeği görür. Göremeyenler de 
görecek ileride...

Eğer Yeni CHP’nin aldığı oyun 10’da 1’ine sahip olmuş olsaydık, ya 
da Yeni CHP’nin medyayı kullandığının 10’da 1’i kadar da biz kullana-
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bilseydik, Tayyipgiller’i mahv-ı perişan ederdik...
Hep söyledik, tekrarlayalım:
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete, bir oyunun aktörleridir, değişik 

roller oynayan. Ya da kendilerine, efendileri ABD-CIA tarafından deği-
şik roller verilen...

Bunların tamamı, “BOP” adlı ihanet oyununun aktörleridir, Yeni 
Sevr’in yolcularıdır. 

Mecliste birbirlerine karşı ettikleri kuru gürültü ise, sadece bir kan-
dırmacadan ibarettir ve sizleri aldatmaya yöneliktir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Eylül 2017 



Ayrım
Elli Yedi
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Saygıdeğer Halkımız;
Nedir Mustafa Kemal’in Türk Milletine bıraktığı ülkü?
Ve bunu bugün bir başına da olsa kim savunuyor?

Sözü uzatmadan, doğrudan Mustafa Kemal’in kendisinden dinleye-
lim.

Fakat önce şunu belirtelim:
Bu konuya ilişkin görüşlerimizi birkaç kez ortaya koyduk. Fakat 

Türkiye’de son yıllarda Tarih çok hızlı akıyor. İnsanlar günlük yaşamın 
hay huyu içinde gelişmeleri çok yüzeysel değerlendiriyor. Geçmişi de 
çabucak unutuyor. Hâlbuki; ideolojinin ya da bir idealin temel ilkele-
rinin hassasiyetle korunarak sürekli belleklerde canlı tutulması ve ku-
şaktan kuşağa aktarılması gerekir. Ta ki, o ideal hayata geçirilinceye 
kadar... Ya da gerçekleştirilinceye kadar...

Bu sebepten, biz de önceki yıllarda ortaya koyduğumuz görüşleri-
mizi bir kez daha tekrarlayarak, unutanlara hatırlatmış, bizi yeni tanı-
yan gençlerimize ve arkadaşlarımıza da anlatmış olalım.

(Aşağıdaki metni, “Bin Kalıplılar” adlı kitabımızdan aktarıyoruz.)

***
Bu konuyu biz Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence aramız-

dan ayrılışının 35’inci Yıldönümü’nde (2006 yılında) yapılan Anma 
Konuşması’nda şöyle koymuşuz. Virgülüne dokunmadan oradan akta-
rıyoruz:

Yıl 1933. 29 Ekim kutlamaları yapılıyor. Mustafa Kemal, Ziraat 
Bankası’nda. O zaman salonunda kutlamalar yapılıyor. Bir genç, 
Tıbbiyeyi yeni bitirmiş bir genç doktor soruyor Mustafa Kemal’e, soru-
lar soruyor… Bürokrasiden yakınıyor; ‘Paşam, emperyalistleri yendi-
niz ama bürokrasiye yenildik’ diyor. Mustafa Kemal ona cevap veriyor; 
‘Onu ileride yeneriz’, diyor. Ve asıl önemli soruya geliyor. Diyor ki, 
‘Bize kuşaktan kuşağa aktarılan büyük bir ideal vermediniz, Paşam! 
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Ama devletlerin böyle idealleri olmalı.’ Mustafa Kemal; ‘Böyle bir top-
lantıda bu soruya cevap veremem’, diyor. (Oraları atlayalım, okuma-
yalım zamanımız yok. N. Ankut) ‘Ama bu odada sana ve merak eden bir 
iki arkadaş olursa gelsin; onlara bu konudaki cevabımı söyleyeyim. Bir 
devlet başkanıyım, sorumluluklarımdan dolayı bu ortamda bu soruna 
cevap veremem’, diyor. Geliyorlar odaya, verdiği cevap:

Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. 
Devlet olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Fakat yarın ne olacağını 
kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı 
tuttuğu milletler, avuçlarından sıyrılabilirler. Dünya yeni bir denge-
ye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu 
dostumuzun yönetiminde, dil bir, inanç bir, öz bir kardeşlerimiz vardır. 
Onları arkalamaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, yalnız o günü susup 
beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazır-
lanırlar? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç 
bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Bugün biz bu toplumlardan dil bakı-
mından, gelenek görenek, tarih bakımından ayrılmış, çok uzağa düşmü-
şüz. Bizim bulunduğumuz yer mi doğru, onlarınki mi? Bunun hesabını 
yapmakta fayda yoktur. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim 
onlara yaklaşmamız gerekli. Tarih bağı kurmamız lazım, folklor bağı 
kurmamız lazım, dil bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak? Elbette 
biz. Nasıl yapacağız? İşte görüyorsunuz dil encümenleri, tarih encü-
menleri kuruluyor. Dilimizi onun diline yaklaştırmaya, tarihimizi ortak 
payda (Encümenler, bu ilk kuruluş anındaki adları Türk Dil Kurumunun, 
Türk Tarih Kurumunun; o aşamadaki adları, arkadaşlar. – N. Ankut) ha-
line getirmeye çalışıyoruz. Böylece birbirimizi daha kolay anlar hale 
geleceğiz. Bir sevgi parlayacak aramızda. Tıpkı bir vücut gibi. Kederde 
ve mutlulukta birbirimizi duyacağız ve arayacağız. Ortak bir dil amaç-
ladığımız gibi ortak bir tarih öğretimimiz olması gerekli”, diye gidiyor.

Yani Mustafa Kemal diyalektik düşünüyor. Bakın, şu anda Sovyet 
Rusya dostumuz, müttefikimiz, buna ihtiyacımız var, diyor. Ama yarın 
ne olacak?

O zaman gerçekten de şu anda 5 tane Türk Cumhuriyeti var Asya’da: 
Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan.

E, konuştukları dil Türkçe’nin  değişik lehçeleri. Gidenler 2 ayda 
hemen öğreniyorlarmış, oranın yerlisine yakın konuşup anlaşabiliyor-
larmış. E, bizim nereden geldiğimiz de belli. Yani böyle bir ufka sahip, 
Mustafa Kemal. Zaten bu diyalektik düşünme mantığına sahip olmasa, 
emperyalistleri yenemez. Gerçekçi… Ama Enver Paşa, metafizik man-
tıklı. Bir ülkenin ordusunu yönetecek kaliteye sahip bir askeri önder 
değil. Ama Mustafa Kemal hem gerçek bir komutan, hem diyalektik 
düşünen bir dahi. Şartlarını, çağını nasıl güzel değerlendiriyor bakın. 
Şimdi ne yazık ki, Mustafa Kemal’in, bir olasılık olarak gördüğü o du-
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rum, gerçekleşmiş durumda.
Şimdi Türk burjuvazisinin böyle bir ufku var mı?
Hayır. Zaten Kuvayimilliye’de de ufku yoktu. O yüzden Ordu 

Gençliği ve halkımız, o mücadelenin ana unsurunu oluşturdu.
Bugün Türk burjuvazisi neyin peşinde?
Usta’mızın 1970’te koyduğu gibi, Türkiye’yi, AB Emperyalistlerine 

komisyon karşılığında satabilmenin peşinde. O zaman, biz bu vatanın ve 
bu halkın gerçek savunucuları olarak, Mustafa Kemal’in bu mirasının 
da mirasçıları, sahipleri olmalıyız. Böyle bir ufkumuz olmalı bizim de.”

Türk Ulusu’nun birliğini savunmak Leninist bir prensiptir / ARA 
BAŞLIK BOLD OLSA İYİ OLUR

Milletlerin bir olması, Leninist bir prensiptir, değil mi arkadaşlar?
Biz yıllardan beri, Arap Ulusu’nun tek bir ulus haline gelmesini sa-

vunmuyor muyuz?
Arap Ulusu’nun esas kurtuluşu bir yönüyle burada yatmıyor mu?
Kürt Ulusu’nun, tek ulus halinde birleşmesini savunmuyor muyuz?
Elbette. Bu kaçınılmaz bir ilke. O zaman Türk Ulusu’nun da, altıya 

parçalanmış Türk Ulusu’nun da birleşmesini savunmamız, görmemiz, 
böyle bir ufka sahip olmamız gerekir.

O zaman Usta’mızın 1933’te koyduğu formülü şu şekilde yeniden 
belirlememiz gerekir: Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti.

(Alkışlar)
Bunu hayata geçirmemiz lazım. Bu aynı zamanda, Sovyetler’in 

1930’lu yıllardaki gücü kadar güçlü bir antiemperyalist kalenin doğma-
sına yol açacaktır. Emperyalistler bu ufku görüyorlar. Böyle bir olasılı-
ğı hesap ediyorlar. Ve o yüzden Türkiye’yi en az üçe, bölmek istiyorlar, 
Sevr’de olduğu gibi… Kaldı ki şimdi bir de Süryani ve Pontus soykı-
rımlarını çıkardılar. Emperyalistler, bu isteklerini açıkça dile getiriyor-
lar. Ve onların oyununa gelen Ermeniler mesela taleplerini hiç gizle-
miyorlar. Çok açık 4 T Planı (Tanıtım, Tanınma, Tazminat ve Toprak) 
şeklinde açıklıyorlar. Nedir bu?

1- Soykırımın tüm dünyada tanınması,
2- Soykırımın Türkiye’ye Kabul ettirilmesi,
3- Soykırım kurbanlarının mirasçılarına tazminat ödenmesi,
4- Türkiye’den tarihi Ermenistan topraklarının geri alınması.
Türkiye’nin bunu, bu Ermenistan’ı tanıması. Bu da nereden başlı-

yor?
Trabzon, Erzurum, Muş ve Bitlis’in altından geçen bir çember par-

çası şeklinde sınırlar çiziliyor. Buradan başlıyor. Bunun peşindeler. Bu 
talep açık. Ve bu da destekleniyor mu emperyalistler tarafından?

Destekleniyor.
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Fransa Cumhurbaşkanı Chirac’ın
Ermenistan Ziyareti

Chirac geçen nereyi ziyaret etti Ermenistan’da?
Soykırım Müzesi’ni.
Peki, bir aktarma da müzeden yapacağız. İşte, yani bu… (Kapağını 

katladım şöyle. Bizim bu pezevenk medya, kadını her yerde kullandı-
ğı için, burada da hiç gerek yokken illa bir kadın kullanacak, sömüre-
cek…) Tempo Dergisi. 20 Nisan 2006 tarihli sayısı. Gözlüğün numa-
ralarının değişmesi gerektiği için küçük yazıları çok net okuyamıyo-
rum. İşte burada, şu gördüğünüz fanusların ya da kavanozların içinde, 
Türkiye’nin altı ilinden getirilmiş topraklar var. Burayı ziyaret etti. Yani 
kurtarılması gereken düşman elindeki iller bunlar, Ermenilere göre. Ve 
bu müzenin müdürü de Bargasyan Lavrenti, adında bir zat. Hem ku-
rucusu, hem de şu anki müdürü müzenin. Bununla görüştü. Bu anlattı, 
Chirac alçağı da güya gözü yaşlı bir şekilde kafa salladı. Ekranlardan 
izledik. İşte bu kişinin söyleminden bir paragraf aktaracağım:

Lavrenti bize nazik davranıyor. (Tempo muhabiri diyor bunu, ar-
kadaşlar. – N. Ankut) Ama nazik olması, ‘kovmasına’ engel değil. 
Kovduğu yer Soykırım Müzesi değil. Türklerin tüm coğrafyadan git-
mesini isteyerek, diyor ki: ‘Neden siz geldiğiniz yere gitmiyorsunuz. Siz 
oraya gidin ve işgal ettiğiniz toprakları sahiplerine bırakın. Ama sizi 
orada bile kabul etmezler, sizin gerçek bir vatanınız ve ulusunuz yok. 
Siz gerçek bir ulus değilsiniz. Göçmen ve işgalcisiniz.

Bargasyan Lavrenti’nin sözleri şaka gibi ama o espri yapmıyor. 
Söylediklerine gerçekten inanıyor. Sözgelimi, Türklerin başlattığı soy-
kırımı Azerilerin Karabağ’da sürdürdüğünü, zaten Azerilerle Türklerin 
köksüz bir millet oldukları için bu eylemlere giriştiklerini söylü-
yor.” (Tempo, 20 Nisan 2006)

Bu, Ermenistan’ın resmi politikası. Gerçekten şaka değil. Yani 
Ermenistan Devletinin yöneticileri bize böyle bakıyor. Ve bu ideolojiyi 
onlara emperyalistler veriyor. Amaç bu. Açık.[116]

***
Yine aynı konuyu yoldaşlar, Partimizin 2007 yılında yapılan Birinci 

Olağan Kongresi sonrasında yoldaşlarımızla yaptığımız sohbet toplan-
tısında şöyle koymuşuz:

***

[116] Nurullah Ankut, Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve Türki-
ye, Cilt 4, s. 261-264.
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Yeni Bir Sovyetler Birliği Oluşturmalıyız
NATO’dan çıkmalıyız. Onlara yeni bir birlik, yeni bir dünya gös-

termeliyiz. Onu da “Anma Konuşması”nda kısaca ortaya koyduğumuz 
gibi, yeni bir Sovyetler Birliği oluşturmalıyız. Tuncer Kılınç’ın da de-
diği gibi: İran’la, Rusya’yla, Çin’le, başarılı bir birlik oluşturulamaz. 
Çünkü Rusya artık emperyalist bir ülke… Emperyalist bir devlet… 
İran, belli sebeplerden dolayı, Türkiye’ye ve Türklere hep düşman… 
Çin’in de yine ayrı siyasi hesapları var. O bakımdan o anlamda bir bir-
lik, kurtarıcı olmaz, derde deva olmaz. Halklara bir yarar sağlamaz. 
Emperyalistler karşısında da sağlam bir duruş oluşturmaz.

Mustafa Kemal’in 1933’te söylediği gibi, doğal coğrafyaya daya-
nan yeni bir Sovyetler oluşturmalıyız. Önümüze koyduğumuz gerçekçi 
ve bizi zafere, başarıya götürecek ve emperyalistleri yenilgiye uğrata-
cak olan Türk-Kürt Cumhuriyetidir. Ortaasya Türk Cumhuriyetleriyle 
beraberce oluşturulacak Türk-Kürt Cumhuriyetidir.

Şimdi bunu ortaya koyduğumuz zaman, özellikle Sevrci Sol’un bi-
leşenleri, bize yine suçlamalar yönelteceklerdir. Bunlar şoven, vesaire 
diye demagojik saldırılarda bulunacaklardır.

Birkaç paragraf aktarmak istiyorum emperyalist ünlü bir temsilci-
den. Lord Curzon’dan. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşının ünlü 
İngiliz temsilcilerinden biri, değil mi Lord Curzon, arkadaşlar? 16 
Şubat 1920’de şöyle diyor:

Müttefiklerin uğrunda savaştıkları amaçları arasında bağımsız bir 
Ermenistan devletinin kurulması da vardır. Bu amacın gerçekleşmesine 
tüm müttefikler aynı derecede ant içmiş durumdadır.”

Ve bunun sebebini anlatıyor, gerekçesini koyuyor Lord Curzon. 
Şöyle diyor gerekçesinde de:

Büyük bir Panislam ya da Panturan hareketi ortaya çıkabilir. Ve 
böyle bir halde, Londra Konferansı genellikle dünya barışı bakımın-
dan Türkiye Müslümanlarıyla Doğudakiler arasına sokulmak üzere bir 
Hıristiyan toplumunun sıkıştırılmasının yerinde bir girişim ve bunun da 
bir Ermeni devleti olabileceğini düşünmüştü.”

İngiliz Emperyalizmi, görüyor musunuz arkadaşlar, 1920’de mese-
leyi, kendi siyasi, emperyalist çıkarları açısından nasıl görüyor.

Altı Parçaya Bölünmüş Türk Ulusu Birleşmelidir
Biz, yirmi iki parçaya bölünmüş Arap Ulusunun, bir tek Ulus halin-

de birleşmesini istiyor muyuz, arkadaşlar?
On yıllardan beri söylüyoruz ki; istiyoruz.
Dört parçaya bölünmüş Kürt Ulusunun, tek bir Ulus halinde birleş-

mesini istiyor muyuz?
İstiyoruz.
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Ve altı parçaya bölünmüş olan Türk Ulusunun da tek bir Ulus olarak 
birleşmesini istiyoruz.

Yine bir sürü parçaya bölünmüş olan Latin Amerika Halklarının, tek 
bir Ulus olarak birleşmesini kim istiyordu en çok?

Dinleyiciler: Che.
Nurullah Ankut: Che.
O yüzden Latin Amerika’nın orta ülkesine, Bolivya’ya giderek ge-

rilla savaşını başlattı. Bolivya’ya giderek başlattı. Aynı dili konuşuyo-
ruz, diyordu. Portekizce de zaten akraba dildir İspanyolcayla. Ve aynı 
ulusun temsilcileriyiz, emperyalistler bizi, kendi çıkarları öyle gerektir-
diği için, bu kadar çok parçaya böldüler; birleşmeliyiz, diyordu.

“Yine yüzde 80’i Bantu dilini konuşan Siyah Afrika Halklarının, tek 
bir Ulus halinde birleşmesini istiyor muyuz?

İstiyoruz.
Bunlar gayet doğru, devrimci taleplerdir. O zaman Türk Ulusunun 

da, altı parçaya bölünmüş olan Ulusun da tek Ulus olarak birleşme-
sini istemek hakkımız ve devrimci bir görevimiz. Usta’mız 1933’te; 
Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti, diyordu.

Neden?
Çünkü o zaman diğer Türk Cumhuriyetleri, Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri Birliği çatısı altındaki Cumhuriyetlerdi. Sosyalist 
Cumhuriyetlerdi. Onların orada kalması, o yapıda kalması, uluslararası 
proletarya hareketinin çıkarları açısından gerekliydi. Ama bugün o yapı 
ortadan kalkmış durumda. O zaman yeni, doğal coğrafyaya dayanan 
yeni bir Sovyetler oluşturmalıyız. Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kur-
malıyız.

Böyle bir gelişme emperyalistlerin çıkarları için hayati bir tehlike 
oluşturur. Bakın, kendileri en yetkili sözcülerinin ağzından itiraf ediyor-
lar bunu. Ve hemen bir eylem planı oluşturuyorlar, böyle bir gelişmeye 
karşı. Gördüğümüz gibi bu tedbiri alıyorlar. Tabiî İngiliz ve diğer Batılı 
Emperyalistler 1920’de söylüyor bunu. 1915’lerde, Birinci Dünya 
Savaşı’nın başlangıcında böyle bir istekleri, planları yoktu. Çünkü o 
zaman, zaten Türk Cumhuriyetleri ve Ermenistan, Çarlık Rusyası’nın 
sınırları içindeydi. Çarlık Rusyası onların müttefikiydi. Ve Ermenilerin 
de Çarlık Rusyası’na bağlı kalması şeklinde bir anlaşmayı, Rus Çarıyla 
yapmış durumdaydılar. Ama ne zaman ki Ekim Devrimi gerçekleşti, 
Çarlık Rusyası ortadan kalktı ve Sovyetler kuruldu, o zaman böyle bir 
Ermenistan’ın varlığı için hemen planlar yaptılar ve onu hayata geçirme 
mücadelesine girdiler. Bakın, emperyalistler nasıl değişen şartlara göre 
planlarını anında değiştirip, yeni politikalar üretebiliyorlar. Yeni düşün-
celer ve davranışlar ortaya koyabiliyorlar. E, o zaman, biz devrimciler 
de, değişen dünya şartları karşısında devrimci diyalektik mantığımıza 
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göre, aynı değişimi göstermemiz gerekir. Onlar emperyalist çıkarları 
için gösteriyorlar. Biz değişen şartlara göre yeni ideoloji üretemezsek, 
devrimciliğimiz nerede kalır? Emperyalistlerin gerisine düşmüş oluruz. 
Metafizik mantıkla düşünmüş oluruz.

ABD Emperyalizmi, 6 Parçaya Bölünmüş Türk Ulusunun 
Birleşmemesi İçin Her Şeyi Yapıyor/ ARA BAŞLIK BOLD OLSA İYİ 
OLUR

İngiliz Emperyalizminin o zamanki tezini gördük. Bir de günümüz-
de dünyanın başhaydudu Amerikan Emperyalizminin aynı konudaki 
tezine bakalım:

Batının Türkiye ve Türk dünyasına uyguladığı politikanın özünü, iç 
yüzünü ve bu politikanın ne kadar yıkıcı olduğunu anlamak için en gizli, 
Vagram dereceli bir NATO belgesine bakmak yeterlidir. 1961 yılında, 
günümüzden 45 yıl önce, Washington’daki NATO karargâhında, yüksek 
rütbeli bir Türk subayının ele geçirdiği en gizliden (Cosmic Top Secret) 
daha yüksek gizlilik derecesine sahip (Vagram) bir dosyada, Sovyetler 
Birliği’nin dağılacağı, Orta Asya’da 5 ya da 6 Türk Cumhuriyeti ku-
rulacağı, 30 yıl öncesinden görülerek, kurulacak Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri ve Türkiye’yle ilgili politika şu şekilde belirlenmiştir.”

Bunu Ali Tayyar Önder söylüyor, “Türkiye’nin Etnik Yapısı” adlı 
kitabında. Şimdi o belgeyi aktarıyor, NATO belgesini, o çok gizli 
NATO belgesini. Şöyle deniyor:

Türk devletlerinin işgal edecekleri coğrafya, stratejik yönden çok 
değerli. (E tabiî kaynaklar bakımında çok zengindir) Bu devletler batı-
daki Türkiye Cumhuriyetiyle birleşirse o zaman ortaya Hitler Almanyası 
veya Stalin Rusyası’ndan daha tehlikeli bir kuvvet Batılıların karşısına 
çıkar. Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Türklerini birleştirmemek için el-
den gelen yapılmalı, Türkiye ile bu devletler arasında tampon devletler 
kurulmalı, Türkiye’nin lider devlet olmasını engellemek için, siyasi ve 
ekonomik bütün tedbirler alınmalıdır.”

Ne kadar net, açık değil mi NATO belgesi, arkadaşlar?
İşte buna uygun hareket eden emperyalistler, Sovyetler ve Sosyalist 

Kamp yıkılır yıkılmaz ne yaptılar?
Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtarak, 14.400 küsur 

km2 Azerbaycan toprağını işgal ettirerek, Ermenistan’ın topraklarını 
genişlettiler. Ve Türkiye ile Türkî Cumhuriyetler arasındaki bağı güç-
leştirecek tampon bir devlet haline dönüştürdüler.

Ve bunu biz ne zaman söyledik?
Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi defalarca, yıllar önce 

söyledik. Anma Konuşmalarımızda, yıllar önce bizim bu tespitimiz 
kayda geçti. “Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi” adlı kitapları-
mızda bu sözümüz kayıtlı. Daha o saldırılar olduğu anda, bunu ideoloji-
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mizin ışığıyla gördük ve gösterdik. Bu sebepten Ermenistan’a bu saldırı 
ve bu işgal yaptırıldı, diye. İşte belgeleri ortada.

Şimdi biz devrimciler olarak bu olayı, bu belgeleri, bu gerçekleri 
görmeyecek miyiz? Bunları değerlendirmeyecek miyiz? Bunları değer-
lendirerek yeni ideolojiler belirlemeyecek miyiz?

Öyle şey olur mu? Elbette belirleyeceğiz. Bundan kaçınamayız. 
Bundan kaçınırsak, devrimci öngörümüz, devrimci ideolojimizin gücü 
nerede kalır?

Kürt-Türk kardeşliğinin nasıl tarihsel bir kökene dayandığını bi-
raz önce söyledik. Birinci Kuvayimilliye’de de aynı şekilde. İngiliz 
Emperyalizminin ajanları, bütün oyunlarına rağmen, Kürt Halkını 
Kuvayimilliye’nin ve Milli Kurtuluşun karşısına geçiremiyorlar. Ondan 
ayıramıyorlar. Türk ulusal kurtuluşundan ayıramıyorlar. Kardeşçe, yan 
yana, omuz omuza, emperyalistlere karşı birlikte savaşıyorlar. Demek 
ki, Kürt kardeşlerimizle bin yıldan bu yana kader birliği etmişiz. Aynı 
uğurda mücadele etmiş, aynı vatanı ele geçirmişiz, aynı savaşları ver-
mişiz, aynı emperyalistleri-düşmanları yenmişiz. O zaman bu iki halk 
kardeşçe, ama gerçek anlamda eşit kardeşler olarak, birleşirse bu tarih-
sel amacı da gerçekleştirebilir. Uluslararası emperyalizmi dünya çapın-
da yenilgiye uğratabilir.

Bir Dinleyici: Yeni bir çağ açılmış olur.
Nurullah Ankut: Yeni bir çağ açabilir tabiî. İşte emperyalistlerin 

de en büyük korkusu bu. Sovyetler’den daha güçlü, daha tehlikeli bir 
devlet oluşur karşımızda, diyor. Bakın, nasıl görüyor emperyalistler? 
Çünkü onların binlerce, eğitimli, dünya gerçeklerinden haberdar akıl-
daneleri var, uzmanları var bu işle görevli. Biz onların bu politikalarını 
görmezsek devrimciliğimiz lafta kalır. Tedbirler almazsak, yeni düşün-
ce ve davranışlar ortaya koymazsak, lafta kalır devrimciliğimiz. Ciddi 
olmaz, ciddiye alınamaz böyle bir devrimcilik. Usta’mızın ideolojisinin 
hakkını vermiş olmayız o zaman.

Bir Başka Dinleyici: Onun için maşa Fethullah en çok orada örgüt-
lendi.

Nurullah Ankut: Tabiî… Tabiî… Tabiî…
Bir Başka Dinleyici devamla: CIA’nın yönlendirmesiyle, en fazla 

Türkî Cumhuriyetlerde örgütlendi. Yeni bir şey, o Cumhuriyetlerden 
de kovulma süreci başladı aslında. Soros’la birlikte Azerbaycan’dan, 
Rusya’dan…

“Nurullah Ankut: Evet arkadaşlar.[117]

***

[117] Nurullah Ankut, Fatih Che Kıvılcımlı Olmak, Derleniş Yayınları, 2007, s. 50-55.
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Türk Ulusu’nun birliğini savunmak
Devrimci bir ilkedir

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde 2–3 Mart 2010 
tarihlerinde düzenlenen “Avrasya Sempozyumu”nda dağıttığımız konu-
ya ilişkin bildirimizi aşağıda sunuyoruz:

***

Türk Dünyasının Birliğine Gönül Veren, Kafa Yoran,
İlgi Duyan Arkadaşlar!

BİZ, TÜRKİYE’NİN ve dünyanın bütün toplumsal sorunlarını bili-
min ışığında tahlil eden, ondan sonuçlar çıkaran ve anlaşılır, açık, kesin, 
somut çözüm yolları bulan bir hareketin temsilcileriyiz. Ve Türkiye’nin 
tek gerçek devrimci hareketiyiz.

Partimizin, her alanda olduğu gibi, bu konuda da vardığı sonuç, 
önüne koyduğu hedef, çok net ve kesindir. En cahil insanımızın bile 
duraksamadan anlayabileceği açıklıktadır.

Lafı uzatmayalım ve dolandırmayalım: Biz Edirne’den Doğu 
Türkistan’a yani Çin sınırına kadar uzanan geniş vatan toprakları üze-
rinde, bir Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’nin kurulması için mücadele 
ediyoruz. Bu anlayışımızı bugüne dek pek çok konuşmamızda ve yazı-
mızda ortaya koyduk. Arkadaşlarımızı bu ideolojiyle donattık.

Burada şöyle bir soru sorulabilir: Neden Türk-Kürt Halk 
Cumhuriyeti?

Kürt Sorunu, on yıllardan beri Türkiye’nin en önemli siyasi sorunu 
olagelmiştir. Ve bu meseleyi biz kendi aramızda çözemediğimiz için, 
Batılı Emperyalistler soruna el atmışlar ve yazıktır ki de ellerine geçir-
mişlerdir.

Batılı Emperyalist haydutlar ne ister?
Geçen yüzyılın başlarında istediklerini, yani Sevr’i.
Çünkü milletleri un ufak ederek minik parçalara ayırmak onların 

çıkarlarına en uygun gelen iştir. Böylece o ülkeleri gönüllerince talan 
edebilirler. Bu anlayışlarını da onlarca belgede ortaya koymaktan çe-
kinmemişlerdir. Kürt Meselesi’ni o soyguncu çakalların elinden alıp, 
kendi aramızda çözebilmemiz için şu ilkelere içtenlikle bağlı kalmamız 
gerekir:

Gerçek anlamda eşitlik, kardeşlik, demokrasi ve özgürlük. Bunlar 
sadece lafta olursa bir işe yaramaz, hiçbir etkisi olmaz Sorunun çözümü-
ne. Bu ilkelerin içtenlikle hayata geçirilmesi ise işte bu formülü ortaya 
çıkarır, hem de kaçınılmaz bir biçimde: Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti.

Bunun dışındaki bütün yollar bölünmeye-parçalanmaya gider. Bu 
da son derece açık-kesindir. Kendisini kandırmayan, gerçeklerden kaç-
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mayan, gerçeğe gözlerini kapamayan ve açıkça sırtını dönmeyen her-
kes bunu görebilir. Batılı çakallar Türkiye’yi de Yugoslavyalaştırırlar, 
Iraklaştırırlar, Koreleştirirler. Zaten bu konuya ilişkin haritalarını 
da Amerikan Ordu Dergisi’nde yayımladılar ve İtalya’daki NATO 
Koleji’nde ders olarak işlettiler. Bu şimdilik Türkiye’yi konuya alış-
tırma girişimidir. Yarın onlarca uygun gün geldiğinde, bu konuda 
Birleşmiş Milletler’den, AB Parlamentosu’ndan, Konseyi’nden bilmem 
neresinden art arda kararlar da çıkartabilirler ve Türkiye’yi bunu kabule 
zorlayabilirler. Bugünlerin gidişinin sonu oraya varır. Çünkü ipin ucu 
AB-D’nin eline geçmiştir. Bilimin ve onu elinde tutan önderliğin görevi 
önceden görmektir, duruca görmektir. Biz bunu böylece görüyoruz.

Peki, Kürt Halkı bizim önerdiğimiz birlikteliğe, yani bugünkü 
Türkiye’nin pamuk ipliğine bağlı birliğinden milyonlarca kez daha sağ-
lam ve nitelikçe bambaşka bu birlikteliğe gelir mi?

Gelir… Bin yıldır birlikte yaşamışız. Malazgirt’te Alparslan’ın 
komutasında Bizans’a karşı savaşta, İran’a karşı savaşta, Batılı 
Emperyalistlere karşı Çanakkale’de ve Birinci Antiemperyalist Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nda yan yana olmuşuz… Gerçek kardeşliği ve eşitliği 
sağlarsak hep yan yana, birlik içinde oluruz… Biz işte bu nedenlerle 
yukarıdaki formülü ortaya koymuşuz… Biz olanı yani gerçeği olduğu 
gibi görürüz. Kendimizi de kimseyi de kandırmayız, yanıltmayız…

Doğu’nun Büyük Devrimcileri: Mollanur Vahidov, Sultan 
Galiyev ve Turar Rızkulov da bu amaç için mücadele etmişler, savaşmış-
lar ve hayatlarını vermişlerdir. Hatırlandığı gibi Mollanur Vahidov, Rus 
Çarı’nın Generali Denikin’in Batılıların desteğindeki karşıdevrimci Ak 
Ordularına karşı, Müslüman Kızıl Ordusu’nun Kazan’ı savunmak için 
girdiği mücadelede şehit olmuştur. Diğer iki Büyük Devrimci de ideal-
lerinden vazgeçmedikleri ve onu inatla, kararlılıkla, cesurca savunduk-
ları için Stalin’in kurbanları arasına katılmışlardır. Tekrarlayalım; onlar 
da Türk Dünyası’nın birliği için hayatlarını vermişlerdir.

Uzak tarihe gidersek Azerbaycan Tebriz’den Babaek’i ya da Babek’i 
buluruz kendimize örnek olarak… Çobanlık yaparak yaşamını sürdü-
ren Azeri Türkü Babek, 816’da Arap Abbasi Halifesi Memun’a karşı 
başkaldırarak savaşını başlatır. Sosyalist dünya görüşünü benimseyen 
yoldaşlarıyla girdiği yolda büyük başarılar elde eder. Bezz şehrini ken-
dilerine merkez edinir. Abbasi Arap ordularını defalarca, art arda boz-
guna uğratır. Ele geçirdiği topraklar günden güne genişler ve kurtardığı 
bölgelerde Sosyalist bir toplum düzeni kurar…

20 yıl kurduğu düzeni korumayı başarır. Fakat hileler, tuzaklar ve 
ihanetler sonucu onlarca kez yendiği Abbasi Ordusu’na sonunda yenilir. 
İhanet eden bir yandaşının tuzağına düşerek yakalanır ve 3 Ocak 838’de, 
o zaman Abbasi başşehri olan Samarra’ya getirilir. Halife Mutasım’ın 
huzuruna çıkarılır. Kendi haklı, meşru insancıl inançlarını ve Halife’nin 
zalimliğini onun yüzüne karşı yiğitçe haykırır. Sonunda mutlaka yol-
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daşlarının yeneceğini, kazanacağını ve buna kesin, sarsılmaz inancını 
belirtir. Halife’nin huzurunda, onun emri üzerine, önce elleri, sonra 
ayakları en sonra da başı kesilerek idam edilir. Ölmeden, başı kesil-
meden önce, bedeninden akan kanın benzini sarartması, korktuğuna 
yorumlanmaması için kesilen elinden akan kanla, kesik kolunu yüzüne 
sürerek, yüzünü boyar. Son anında bile ölümü değil, yiğitliğini, cesare-
tini, onurunu yani savaşçı kalitesini düşünür.

Ölüm hiç umurunda olmaz. Bu yiğitçe tutumuyla düşmanlarının 
bile hayranlığını kazanır. İnsanlık tarihinin en şereflileri arasındaki ye-
rini alır.

Mustafa Kemal 1915’te Çanakkale’de, İstanbul’u hemen alıp 
Osmanlı’yı bir anda aralarında aç haydutlar gibi bölüşmeyi planlayan, 
Batılı Emperyalistleri tam bir hezimete uğratan Osmanlı Ordusu’nun 
komutanıdır. Bu zafer, Önderimiz Hikmet Kıvılıcımlı’nın belirttiği 
gibi: “Yalnızca bizim değil tüm Mazlum Milletlerin, emperyalizme karşı 
dünyadaki ilk zaferidir.”

Mustafa Kemal, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızın da Başkomutanıdır. Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları 
kapsamında yapılan etkinliklerden, 29 Ekim 1933 yılında Ziraat 
Bankası Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda, Bankanın Genel Müdür 
odasında, bir grup duyarlı gence hitaben şu konuşmayı yapar:

Bu konuda, Partimiz Genel Başkanı’nın 2006’da Hikmet 
Kıvılcımlı’yı Anma Konuşması’ndan bir bölüm aktaralım.

(Bizim sözünü ettiğimiz bölümü bu yazımızda zaten yukarıda ak-
tarmıştık. Burada bir kez daha Mustafa Kemal’in andığımız vasiyetini 
aktarmamız, gereksiz bir tekrar olacağından bunu yapmıyoruz.)

***
Mustafa Kemal’in bize gösterdiği ufuk da budur, arkadaşlar… Bu 

da açık ve net değil mi?
Bugün Tayyipgiller Hükümeti, Partimiz Genel Başkanı’nın de-

diği gibi, kendilerinin, sülalelerinin ve yandaşlarının küplerini dol-
durma karşılığında, AB-D’nin emirleri doğrultusunda Vatanı satma 
uğraşında… Bunu da tam sağlayabilmek için, bir CIA tezgâhı olan 
“Ergenekon Davası” adlı saldırıyla, Mustafa Kemalci, Yurtsever, 
Laik, Bağımsızlıkçı Türk Ordusu’nun, Yargısının, Bilim İnsanlarının, 
Aydınların ve Basının işini bitirmeye çalışıyor. Bu namuslu insanları, 
korkutup sindirerek Vatan Satışı ve Yeni Sevr’in karşısında ses çıkara-
maz, engel olamaz duruma düşürmeye çalışıyor. Bir yandan da yine bir 
AB-D planı olan “Ermeni Açılımı”yla, başta Azerbaycan olmak üzere 
Türk Cumhuriyetleri’yle, Türkiye’nin arasını açmaya, aradaki manevi 
bağları kopartmaya ve bu Cumhuriyetleri, AB-D ve Rusya’ya doğru 
itmeye çalışıyor.

Ermenistan ve Yunanistan ulusal kimliklerini Türk Düşmanlığı 
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üzerine inşa etmişlerdir. Tabiî Batılı Emperyalistlerin oyunlarıyla… 
Onların dostluğu, Batılıların aradan çıkarılmasıyla ancak çok uzun 
yıllar sonra kazanılabilecektir. Bunu görmeden yapılan hesaplar fiyas-
koyla sonuçlanmaya mahkûmdur… Tayyipgiller Hükümeti, hiçbir ger-
çeğini göremez Türkiye’nin. Kaldı ki görse bile Türkiye’nin yararına 
davranamaz. Çünkü AB-D işbirlikçisidir, kuklasıdır. Peki nasıl iktidar 
oldu denilecek?

AB-D ve Türkiye’deki hizmetkârlarının (TÜSİAD, MÜSİAD, 
TİSK, TOBB ) desteğiyle ve de Din sömürüsü yaparak, “Din alıp sa-
tarak”… İnsanlarımızın temiz din duygularını ve inançlarını hayâsızca 
sömürerek… Türk Cumhuriyetlerinin sahip olduğu Asya bölgesi doğal 
zenginlikler (başta da Petrol ve Doğalgaz) açısından dünyanın sayılı 
bölgelerindendir. Bunu çok iyi bilen AB-D Emperyalistleri bunları sıkı-
ca ellerine geçirmek ve hep tutabilmek için, durup dinlenmeden aşağı-
lık, sinsi canavarca planlar, projeler üretmektedir…

Zbigniew Brzezinski “Büyük Satranç Tahtası”, George Friedman, 
“Gelecek Yüzyıl” adlı kitaplarında bu konudaki amaçlarını açıkça, hiç 
saklayıp gizlemeden sergilemişlerdir.

Zamanımızın sınırlı oluşundan dolayı bu kitaplardan bölümler alın-
tılayamayacağız. ABD Başkanı Barack Obama’nın Asya Politikası ve 
şu anda gittikçe artan bir askeri güçle Pakistan ve Afganistan’da yürüt-
tüğü savaş, birebir bu kitaplarda ortaya konan görüşlerle örtüşmektedir. 
Tabiî Baltık Cumhuriyetlerinden Kırgızistan’a kadar Sorosçu yandaşla-
rına yaptırttığı zerzevat devrimleri de yine bu çerçeve içerisindedir. Bu 
cumhuriyetlerin Sorosçu devrimleri sırasında da buralarda AB-D’nin 
bizdeki “Ergenekon Davası”na tıpatıp benzer davalar icat ettiğini ve 
ulusalcı, yurtsever güçleri bunlar aracılığıyla tasfiye ettiğini, namuslu 
araştırmacı gazeteci Soner Yalçın belgeleriyle yayımladı Hürriyet’teki 
Pazar Yazılarında… Bakılabilir… Geçmişe yine geçen yüzyılın başları-
na dönersek, İngiliz Emperyalistlerinin, o zamanki Ermeni Meselesi’ni, 
Osmanlı’nın başına, Türkiye Türkleriyle, Orta Asya arasına, bir 
Hıristiyan kukla tampon devlet sokarak, aradaki irtibatı kesmeyi amaç-
ladığı için bela ettiğini görürüz. Bu konudaki gizli belgeyi de Peter 
Hopkirk “İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun” adlı kitabında açık-
lar.

1960’lı yıllara ait bu konudaki bir NATO belgesini de Ali Tayyar 
Önder ve Erol Bilbilik kitaplarında yayımlamışlardır… Bu çok gizli 
NATO belgesini tesadüfen gören Türk Subayı da halen hayattadır… Bu 
konudaki belgeler, adı geçen kitaplardan alıntılanarak bizim literatürü-
müze de girmiştir.

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Rusya ve AB-D’nin, 
Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtması ve bu ülke topraklarının beşte 
birini, 20.000 Azeri kardeşimizi katlederek işgal ettirmesi de yine aynı 
amaca yöneliktir: Türkiye ile Azerbaycan ve Asya arasına aşılmaz bir 
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set oluşturmak…
İşte o nedenden, AB-D ve Rusya, bu işgal ve katliama 17 seneden 

beri gık dememiştir. Üstüne üstlük de hep saldırganın, işgalcinin yanın-
da olmuştur. Demek ki AB-D Emperyalistleri, Türkiye Türkleriyle diğer 
Asya Türklerinin birleşmesinden ölümlerini görmüşçe korkmaktadırlar. 
Çünkü onların, aşağılık, pis yağmacı çıkarları öyle gerektirmektedir.

Öyleyse biz Gerçek Yurtsever Türkler bunun tam tersini yani bütün 
Türklerin birliğini istemeli ve savunmalıyız. Tabiî bu konuda mücadele 
etmeliyiz. Bunun yol ve biçimlerini akla, bilime, hakkaniyete en uygun 
şekilde belirlemeli, programlaştırmalıyız…

Bunu sağladık mı Edirne’den Doğu Türkistan’a kadar uzanan de-
vasa coğrafyada, doğal coğrafyaya dayanan yeni bir Sosyalist Ülke 
oluştururuz. Bu ülkeyi, sömürmeye, onun dirliğini bozmaya hiçbir em-
peryalist haydut devletin gücü yetmez. Zaten yarattığı caydırıcılıktan 
dolayı bu ülkeye emperyalistler yan bakmaya bile cesaret edemezler…

Tabiî biz Latin Amerika’nın da, Siyah Afrika’nın da, 22 parçaya bö-
lünmüş Arap Ulusu’nun da tek bir ülke altında birleşmesini istiyoruz. 
Bu gerçekleşince, dünyayı yüzyıllardan beri kan ve ateşe boğan, yüz 
milyonlarca masum insanın canına kıyan ve dünyanın hemen her yerini 
yağmalayan, pazarlarını eline geçiren AB-D Emperyalistleri, Rusya ve 
Japonya Emperyalistleri, insanlığa artık zarar veremez olurlar. Dünya 
barış ve kardeşlik çağına adım atar böylece…

Böyle bir dünya yaratmak bizim rüyamızdır. Biz, böyle devrimci ve 
aynı oranda da insancıl rüyalar görürüz. Görmeliyiz de. Bu bizim ideo-
lojimizdir. Yani Türkiye’nin ve Dünyanın kurtuluşa giden yolunun res-
midir, krokisidir. Bu bizim kutsal, yüce davamızdır. Bu dava Babek’in, 
Şeyh Bedreddin’in, Mollanur Vahidov’un, Sultan Galiyev’in, Turar 
Rızkulov’un, Mustafa Kemal’in, Hikmet Kıvılcımlı’nın ve Kahraman 
Gerilla Che Guevara’nın, Denizler’in, Mahirler’in de davasıydı. Er geç 
zafer kazanacak!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi

***

HKP, Kürt Meselesi’nin
Devrimci Çözümünü savunur

Ve yoldaşlar, en son Usta’mızın geçen Ekimde (2014) gerçekleş-
tirdiğimiz son anma toplantısında yaptığımız konuşmada da yine bu 
konuya kısaca şöyle değinip geçmişiz:

***
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Her ulusal sorunun, her sosyal, siyasi sorunda olduğu gibi bir dev-
rimci, halkçı, halkların kardeşliğini ve çıkarını esas alan çözümü vardır, 
bir de gerici, karşıdevrimci, emperyalizmle uzlaşık çözümünü esas alan 
biçimi vardır.

İşte Usta’mız Kıvılcımlı, “İhtiyat Kuvvet: Milliyet (Şark)” ki biz 
geçen senelerde yeni baskısını yaptık, “Yedek Güç: Ulus (Doğu)” adıy-
la yayımladık.

Usta’mızın orada koyduğu çözüm nedir bu meselede? Devrimci çö-
züm nedir?

“Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti”.
Şimdi bizim ülkemizde de nüfusun ortalama beşte birini oluşturan 

bir Kürt Halkı var mı?
Var. Bir azınlık değil. Azınlıklar meselesi değil bu. Ülkemiz iki 

halktan oluşuyor: Türk ve Kürt Halkı. E, o zaman bu iki halkın kardeş-
çe bir arada, bin yıldan bu yana olduğu gibi, Malazgirt Savaşı’nda ve 
Çanakkale’de olduğu gibi, iyi günde ve kötü günde yan yana, kardeşçe, 
dayanışarak yaşayabilmeleri için, gerçek hayatta da tam anlamda eşit 
olmaları gerekir. Antiemperyalist bir cephede, devrimci bir cephede sa-
vaş verip bir Federasyon oluşturmaları gerekir. Usta’mızın zamanında 
Sovyetler Birliği vardı. Şu anda Sovyetler Birliği yok.

Biz ne dedik?
Usta’mızın koyduğu çözümü günümüze uyarladık: Edirne’den Çin 

sınırına kadar “Türk Kürt Halk Cumhuriyeti”, Devrimci bir Cumhuriyeti 
hayata geçirmeliyiz, Kürt Meselesi’nin devrimci çözümü budur, dedik.

(Alkışlar…)
Ve bunu savunuyoruz yıllardan beri. Daha önce de Nietzsche’den 

aktardığım gibi: “Hep öğrenci kalan, öğretmenine borcunu kötü ödemiş 
olur”. Biz de sadece Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti deseydik, 
Usta’mıza borcumuzu kötü ödemiş olurduk. Dünya değişti. Sovyetler ve 
Sosyalist Kamp yok. O zaman Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleriyle 
de birleşmemiz gerekir. Geçenlerde Marmaray’daki bir yolculukta o 
cumhuriyetlerden bir aile ile karşılaştım. Anne, üç oğul. Konuşuyorlar 
ve ben anlıyorum genelde ne dediklerini. Türkmenistan mı, dedim? 
Özbekistan, dedi. Özbekiz, dedi. Dedim gelir gelmez böyle mi konuştu-
nuz? Orada da böyle mi konuşuyorsunuz? Evet, dedi kadın. Yani dilimiz 
aynı. Ufak tefek yani kelimelerin farklı söylenişi dışında gramer yapısı 
aynı. Konuşmanın özelliğini, ana metnini anlayabileceğimiz bir ortak 
yapıya sahip. Kaldı ki bin yıldır ayrı yaşıyoruz ama milletler böyle işte, 
bin yıl da ayrı kalsalar kültürel, tarihi bağları kopmuyor, arkadaşlar.[118]

***

[118] Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye… Sıra Sende Türkiye, Derleniş Yayınları, 2014, 
s. 26-17.
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HKP, Büyük Devrimcilerin
ideallerini savunur

Demek ki yoldaşlar, Mustafa Kemal’in bize verdiği, emanet ettiği 
bu ideali sahiplenmişiz, benimsemişiz ve her ortamda, her durumda sa-
vunmuşuz. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.

Hep söylediğimiz gibi, biz Mustafa Kemal’in tüm devrimci pren-
siplerini, ideallerini, özlemlerini kabulleniyoruz ve onları tamamlamak 
için mücadele ediyoruz.

Yukarıdaki tezlerimizde de açıkça görüldüğü gibi biz, Doğunun 
büyük devrimcilerinin; Babek’in, Sultan Galiyev’in, Mollanur 
Vahidov’un, Turar Rızkulov’un ve Mustafa Kemal’in devrimci ide-
allerinin savunucusuyuz. Tabiî aynı zamanda da Marks-Engels’in, 
Lenin’in, Mustafa Suphi’nin, Ethem Nejat’ın ve yoldaşlarının yani 
Onbeşler’in, Kıvılcımlı’nın, Denizler’in ve Mahirler’in ideallerinin tek 
meşru mirasçısı ve savunucusuyuz bu topraklarda. Bu gerçeği hem teo-
rik hem pratik alanda her gün kanıtlamaktayız.

Ha, şunu da açıkça belirtelim: Mustafa Kemal’in böyle bir vasi-
yeti, mirası olmasaydı bile biz yine de Turan Halklarının yani Türk 
Dünyasının Birliğini savunurduk. Çünkü, milletlerin birliğini savun-
mak devrimci bir ilkedir.

Lenin uyarır; proletaryanın büyük devletlerin çatısı altında yaşama-
sı onun sınıf mücadelesini boyutlandırır, kolaylaştırır. Büyük devletler 
içinde olmak, Proletarya Hareketinin çıkarları açısından olumludur. İşte 
bu sebepten biz, sadece Turan Halklarının değil, Arap Milleti’nin de tek 
bir ülke ve tek bir devlet sınırları içinde yaşamasını isteriz. Keza, Kürt 
Milleti’nin de, Siyah Afrika’nın da, Latin Amerika Halklarının da tek bir 
ülkeden ve tek devletten oluşmasını isteriz. Eğer bu dediklerimiz gerçek-
leşebilse ABD-AB Emperyalistleri, Japon Emperyalistleri ve bugün em-
peryalist (tekelci kapitalist) devletler olma yolunda hızla ilerleyen Rusya 
ve Çin, andığımız mazlum milletlere hiçbir hal ve şart altında bugünküne 
benzer zararlar veremezler. Saldırı ve işgallerde bulunamazlar. Bu ülke-
lerin doğal zenginliklerini ve halklarının yarattığı değerleri bugünkü gibi 
sömüremezler. Yani özetçesi, emperyalist haydutların kötülükleri, saldır-
ganlıkları, hayâsızca yağmaları, işgalleri önemli ölçüde durdurulmuş olur.

Demek istediğimiz yoldaşlar; bizler Bilimcil Sosyalizmin yani ger-
çek devrim biliminin bu topraklardaki tek savunucusu ve mücadelecisi 
olduğumuz için bu tezi savunuyoruz. Tabiî aynı zamanda da bu tez, 
Mustafa Kemal’in milletin geleceğine dair en önemli vasiyetidir, ide-
alidir.[119]

***

[119] Nurullah Ankut, Bin Kalıplılar, s. 321-334.



534

Çok açık ve kesin biçimde görüldüğü gibi, arkadaşlar; biz Gerçek 
Devrimciyiz. Gerçek Halkçıyız, Gerçek Halkın Kurtuluş Partisiyiz ve 
Gerçek İnsanız. Bizim ideolojimizi oluşturan bütün temel tezlerimiz, 
İşçi Sınıfı Biliminin, yani Marksizm-Leninizmin prensipleriyle bire bir 
uyumludur. Ve büyük devrimci önderlerin mücadelelerinin ve idealleri-
nin günümüz şartlarına uyarlanmış sentezidir.

Demek ki, arkadaşlar; bizim dışımızda ne Marksizmi-Leninizmi 
kavrayan, bilen var, ne Tarihimizdeki büyük devrimcileri ve onların 
ideallerini bilen var, ne Mustafa Kemal’i, ne Kıvılcımlı’yı, ne Che’yi, 
Fidel’i, Denizler’i ve Mahirler’i bilen, anlayan, savunan var.

Hepsininki, bir yalancının anlattığı masal, bir kuru gürültü, bir boş 
laklaka, bir kandırmaca...

Hep söylüyoruz ya, arkadaşlar; Tarih bizden yana. Bu büyük akış 
bizden yana hep...

Eninde sonunda biz kazanacağız. Devrimi zafere götürecek yol da 
sadece ve sadece bizim izlediğimiz, bizim ortaya koyduğumuz, bizim 
gösterdiğimiz yoldur...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Eylül 2017


