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Emperyalistlerin Suriye’ye füze saldırısı
her bakımdan başarısızlıkla sonuçlandı

Emperyalist Çakal ABD, İngiltere, Fransa ve Bölgedeki aşağılık, 
hain taşeronları!

Şunu adınız gibi bilin ki; Suriye’de yenildiniz!
Yurtsever Suriye Halkı ve Yiğit Liderleri Beşşar Esad, alayınızı he-

zimete uğrattı!
Şimdi, son rezilce numaralarınızı çekiyorsunuz Suriye’ye, Toma-

hawk’larla saldırı düzenlemekle...
Aslında işin özü, korkakça bir kahramanlık gösterisinden ibaret-

tir.
Üç Emperyalist Haydut Devletin el ele vererek, gemilerinden ve 

uçaklarından fırlattıkları 103 füzenin 71’i, Suriye Hava Savunma Sis-
temleri tarafından hedefine ulaşmadan vurulup düşürülmüştür. Hedefine 
ulaşan gerisi ise, ciddiye alınacak bir sonuç yaratmamıştır. Suriye’nin 
resmi açıklamasına göre sadece birkaç kişi yara almıştır, bu emperyalist 
saldırı sonucunda.

Saldırının amacı, zaten işi tırmandırarak geri dönülmez bir noktaya 
getirmek değildi. Bizce üç önemli amacı vardı:

Birincisi, “Bakın biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 
kararı olmadan bile düşman ilan ettiğimiz bir ülkeye askeri harekât dü-
zenleyebiliriz.”, mesajı vermekti dünya halklarına. Daha da açığı, göz-
dağı vermek istiyor alçaklar, mazlum ülkelere ve halklara.

İkincisi, Suriye’nin Hava Savunma Sistemlerinin kapasitesini ölç-
mekti. Bunu öğrenmiş oldular, yaptıklarıyla. Keşke çakalların tüm fü-
zelerini havada imha edebilseydi Suriye...

Fakat, burada şöyle bir nokta da var:
Suriye, bu saldırıya karşı sadece Sovyetler Birliği döneminde üre-
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tilen Savunma Silahlarını kullanmıştır. 1991’den bu yana geliştirilmiş 
olan çok daha modern ve güçlü silahları ise, kullanmaktan değişik ne-
denlerle geri durmuştur. Belki onları kullansaydı, emperyalistlerin fü-
zelerinin tümünü yok edebilecekti. 

Suriye böylece, aslında, Savunma Sisteminin kapasitesini açık et-
memiş oluyor...

Bir üçüncüsü ise, Rusya’nın, dost ve müttefik ilan ettiği Suriye’yi 
savunma konusunda ne denli duyarlı ve cesur davranabileceğini öğren-
miş olmaktı.

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, mevcut Rusya Yönetimi ve Liderliği 
“yarım cesaret”e sahiptir. Suriye’yi yalnız bırakmamaktadırlar, sırtları-
nı dönmemektedirler; bu iyidir...

Fakat, emperyalist haydutların saldırı amacıyla Suriye karasularına 
yaklaşmasına da ve Suriye’ye, buraya getirdiği savaş gemisi ve uçakları 
aracılığıyla saldırmasına da göz yumabilmektedirler.

Yani tutuk bir tutum sergilemiş olmaktadırlar...
2011’de Emperyalist Haydutlar Suriye’yi hedef tahtalarına oturttuk-

ları anda demiştik ki; “Rusya, İran ve Çin Suriye’ye sırtını dönmediği 
müddetçe, Suriye’yi satmadığı müddetçe, Beşşar Esad liderliğindeki 
BAAS İktidarı’nı dünyada hiçbir güç yıkamaz.” 

İşte bu öngörümüz gerçekleşmiş oldu, arkadaşlar. 
Emperyalist Haydutlar ne denli aşağılık askeri, siyasi işler çeviriyor 

olurlarsa olsunlar; sonunda defolup gideceklerdir, Suriye’den. Suriye 
Halkı özgürce yönetimini ve liderliğini seçebilecektir. Bu, artık kesin-
leşmiş görünüyor. 

Emperyalistler
emperyalist savaşlarla var olurlar

1915’te Devrimler Ustası Lenin’in, “Emperyalizm, Kapitalizmin 
En Yüksek Aşaması” adlı anıt eserinde ortaya koyduğu gibi; emperya-
list devletler, emperyalist politikalarını yani ekonomik, siyasi, sosyal, 
diplomatik politikalarını uygulayabilmek için savaşlara mecburdurlar, 
mahkûmdurlar.

Ünlü Alman Savaş kuramcısı Clausewitz’in “Savaş Üzerine” adlı 
eserinde belirttiği gibi, “Savaş, politikanın şiddet araçlarıyla deva-
mıdır.” 

Yani emperyalistler, politikalarını mazlum milletlere ve rakiplerine 
kabul ettirebilmek için, son çözümlemede savaşlara girişirler.
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Birinci ve İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşları, tamamen bu 
amaçla çıkartılmıştır: Dünya pazarlarını ve dünyanın doğal zenginlik-
lerini paylaşabilmek amacıyla. 

Bu aşağılık yağmadan aslan payını kim alacak? Bunun belirlenmesi 
için çıkarılmıştır bu savaşlar.

Özetçe, yoldaşlar; emperyalist devletler asla savaşlardan vazgeçe-
mezler. Hele hele mazlum milletlere, talancı, zalimane politikalarını 
kabul ettirebilmek için savaş ve işgallerde bulunmaktan kesinlikle geri 
duramazlar.

Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp varken, emperyalist ABD ve 
AB Haydutları, bugünlerde olduğu gibi pervasızca saldırılarda bulu-
nup katliamlar yapamıyorlardı kolay kolay. Yani, Sovyetler Birliği ve 
Sosyalist Kamp, o hasta, çöküşünün arifesinde; bir anlamda “inmeli” 
haliyle bile koruyordu mazlum milletleri ve halklarını. 

Ayrıca, emperyalist devletler, Sosyalist Kamp’ın varlığında kendi 
ülke halklarını da, sonrasında olduğu gibi zalimane biçimde ezip sömü-
remiyorlardı. Sömürünün ayarını ılımlı tutmaya mecbur kalıyorlardı. 

Fakat bütün dünyada Sosyalizm yakın tehlike olmaktan çıkınca, bü-
tün iğrenç, aşağılık, kan içici, talancı içyüzlerini sergilemekten çekin-
mez oldular artık. 

Emperyalistler
aşağılık saldırılarına kılıf uydurmak için

hep yalan söyler
Bu son saldırıyı ele alalım:
Beşşar Esad Yönetimi Doğu Guta’nın Duma Kenti’nde güya sivil 

halka karşı kimyasal silah kullanmış. 
Buna inanmak için ya ahmak olmak, ya da namussuz olmak gere-

kir...
Beşşar Esad, daha bu iddiayı emperyalistler ortaya attığı anda, açık-

ça, dünyadaki bu konunun uzmanlarını ülkesine davet etti. Ve bu iddia-
yı serbestçe araştırmalarını istedi. 

Dikkat edersek; birkaç kez böylesi yalanlara başvurmuşlardı emper-
yalistler,  Suriye’de. Emekli bir İngiliz General bile, bu iddianın ciddi-
yetsiz olduğunu açıkça, uluslararası medya tekeli SKY TV’ye söylüyor. 

Diyor ki; Beşşar Esad, Doğu Guta’da zafer kazandı. Ne diye zafer 
kazandığı yerde kimyasal silah kullansın?

Bunun mantığa sığar bir yönü var mıdır?
Ve ibretliktir; Emekli İngiliz General bu cümleyi söyler söylemez, 
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hemen SKY TV Programcısı bağlantıyı kesiyor. Başka bir cümle söyle-
mesine imkân vermiyor Generalin.

Hani bizdeki Batı işbirlikçileri derler ya; oralarda basın özgürlüğü 
var, bu da kocaman bir yalandır...

Oraların medyası da bizdeki gibi Parababaları devletinin sıkı kont-
rolü altındadır ve sadece o devlete hizmet eder. Asla da bağımsız ve 
tarafsız olamaz...

Dikkat edersek; emperyalistler bu tür yalanlara hep başvuragelmiş-
lerdir. Romanya Karşıdevrimi sırasında, Komünist Lider Nikolay Ça-
vuşesku liderliğindeki iktidarı devirebilmek için, hastane morglarında-
ki cesetlerin fotoğraflarını montajlayıp; “İşte Çavuşesku’nun, ülkenin 
batı bölgesindeki Macarlara karşı yaptığı katliamın kurbanları”, diye 
servis etmişlerdir, dünya medyasına.

İkinci Körfez Savaşı sırasında ABD’nin batı kıyılarındaki bir pet-
rol tankeri kazasında denize yayılan ham petrolün, bölgedeki martıla-
rın bedenlerini kaplayarak onları uçamaz hale getirişinin görüntülerini, 
medyaya servis edip; “Bakın Saddam, petrol rafinerilerini havaya uçur-
du, petrol bölgeye ve Basra Körfezi’ne yayıldı, deniz kuşlarını bu hale 
getirdi ve çevre kirliliği yarattı.”, diyerek Saddam’ı Şeytanlaştırmaya 
çalışmıştır. 

Yine bu savaşa gerekçe olarak; “Irak’ın kitle imha silahları var. On-
ları bulup yok edeceğiz”, yalanını ortaya atmıştı, ABD ve İngiltere baş-
ta gelmek üzere AB Çakal Devletleri. Oysa hepsi de çok iyi biliyorlardı 
ki, Irak’ta zerre miktarda olsun kitle imha silahı yoktu.

Üstüne üstlük de her türden, başta atom gelmek üzere, kitle imha si-
lahı kendilerinde ve Ortadoğu’daki ileri karakolları ve bekçi köpekleri 
İsrail’de bulunmaktaydı.

İşte bu yalanı gerekçe göstererek koca ülkeyi yerle bir ettiler, lideri 
Saddam Hüseyin’i astırdılar ve milyonlarca masum Iraklıyı acımasızca 
katliama uğrattılar.

Aradan yıllar geçti, ahmaklığıyla maruf Oğul Bush, açık açık şöyle 
dedi:

Evet kitle imha silahı yokmuş Irak’ta. Ama olsun... Biz oraya gidip 
Saddam diktatörlüğüne son verdik. Böylece de iyi yaptık...

Dünya halklarıyla işte böylesine alay eder bu aşağılık emperyalist 
sefaletler. 

Şimdi aynı numaraları Suriye’de çekmeye kalkıyorlar. Tabiî aşağılık 
yaratıklar; “Ben emperyalist çıkarlarım gereği BOP Haritamda ortaya 
koyduğum biçimde Ortadoğu’yu yeniden şekillendireceğim. Bunun 



için o ülkelere saldırıyorum.”, diyecek hali yok... Bir ipe sapa gelmez 
demagojiye ve yalana başvuracak, bu haydutça niyetini maskelemek 
için.

Hep söylediğimiz gibi PYD, ABD’nin hizmetkârıdır
Bu korkakça emperyalist saldırı, yerel taşeronlarıyla ilgili de iki ger-

çeği net bir biçimde bir kez daha ortaya çıkarmıştır, arkadaşlar:
Birincisi, ABD’nin Suriye’ye karşı açmış olduğu savaş, 2011’den 

bu yana kendisine yerel güç olarak taşeronluk eden PKK’nin Suriye 
Kolu PYD’nin bir kez daha ABD’ye her türlü hizmette bulunmaya he-
veskâr bir emperyalist uşağı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Konuya iliş-
kin Sputnik’te yer alan haber şöyledir:

“Uçakların nerden havalandığına dair henüz net bir bilgi yok. 
Ancak ABD’nin en büyük üslerinin Suriye’nin kuzeyinde, YPG’nin 
kontrolündeki bölgelerde bulunduğu biliniyor. Aralarından biri 
Kobani yakınlarında, bir diğeri de Haseke’nin kuzeydoğusunda 
yer alıyor.

“ABD, bu üsleri kullanarak YPG’nin omurgasını oluşturduğu 
Demokratik Suriye Güçleri’ne silah, mühimmat, ilaç ve diğer yar-
dım sağlıyor. Her iki üs, stratejik uçakları kabul edecek yetenek-
te.”[1] 

Bu acı gerçeği de biz, yıllardan bu yana dile getirmekteyiz. Fakat 
bu ABD işbirlikçisi, karşıdevrimci Burjuva Kürt Hareketi, Türkiye’de 
kendisini “solcu” diye, hatta “devrimci” diye pazarlayabilmektedir 
hâlâ.

Bizim “Sevrci Soytarı Sahte Sol” olarak adlandırdığımız küçük-
burjuva, güce tapıcı grupçuklar da bu Amerikancı Hareketin yörüngesi 
içinde dolanıp durmaktadırlar. Oysa gelinen noktada, artık Amerika ne 
ise, İsrail ne ise, AKP’giller ne ise, MHP ne ise; PKK ve HDP de odur...

Bölge halklarına düşman, emperyalist efendilerine ve bölgedeki Pa-
rababalarına dost bir karşıdevrim hareketidir, PKK, PYD, YPG.

Bu son saldırının yine bir kez daha ortaya koyduğu katı gerçek şu 
olmuştur:

[1] https://tr.sputniknews.com/analiz/201804151033037930-tomahawk-abd-suriye-sal-
diri/.
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AKP’giller
emperyalistlere hizmetkârlık etmekten vazgeçemez
 Antika Tefeci Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki örgütü 

AKP’giller, asla antiemperyalist olamazlar. Tam tersine; onlar hiçbir 
ahval ve şartta emperyalizmden, onlara hizmetkârlık ve ortaklık etmek-
ten kopamazlar, vazgeçemezler.

Önderimiz Kıvılcımlı Usta bu gerçeği tâ 1969 yılında kaleme aldığı 
“Türkiye’de Sınıflar ve Politika” adlı eserinde kesin biçimde ortaya 
koymuştur.

ABD Haydutları; “Beşşar Esad Yönetimi Duma’da kimyasal silah 
kullandı. Sivilleri, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere katletti”, ya-
lanını ortaya attıkları anda; AKP’giller’in Sözcüsü Bekir Bozdağ anın-
da sarılmıştır buna.

Ne demiştir?
“Rejim daha önce de kimyasal silah kullanmıştı ama bu konuda 

bir adım atılmadı. Orada kimyasal silahın kullanıldığı net olarak 
görülüyor. Bu konuda söz söyleme dışında iş yapılması gerekir.”[2]

Aynı günün akşamı, Suriye Yönetiminin ve Rusya’nın kararlı ve net 
itirazları karşısında, AKP’giller’in Şefi Tayyip, geri adım atmış ve Suri-
ye’yi açıktan suçlamaktan çekinmişti. “Konu araştırılsın, kimin kullan-
dığı ortaya çıksın”, tarzında bir açıklamada bulunmuştu. Rusya’yı doğ-
rudan karşısına almaktan uzak durmuştu. Konuyla ilgili haberi görelim:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu 
Başkanı Vladimir Putin ile o saldırıları telefonda konuştu.

“Erdoğan, Putin’e Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili 
endişelerini iletti.

“Görüşmede, sivil ölümlerin engellenmesi ve insani yardımların 
ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

“İki lider, geçen hafta Ankara’da gerçekleşen Suriye zirvesin-
den duydukları memnuniyeti de konuştu.”[3]

Bir gün sonrasında, yani 10 Nisan’da da şunu demişti:

“Doğu Guta ve Duma. Bu katliamı yapanları lanetliyo-
rum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun be-
delini ağır şekilde ödeyecektir. Bununla ilgili görüşmelerimi-

[2] http://www.finansgundem.com/haber/bozdag-kimyasal-silah-kullanildigi-net-goru-
luyor/1295023.
[3] http://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-dogu-gu-
tayi-gorustu-359659.html.
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zi sürdürüyoruz.”[4]

Şefinin bu açıklamaları üzerine Bekir Bozdağ da dümen kırar ve 
aynı minvalde konuşmaya başlar:

“Şimdi de bildiğiniz gibi yönetim burada kimyasal silah kulla-
nıp kullanılmadığını incelemek isteyenlere izin verdiğini, vereceği-
ni açıkladı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün bura-
daki bu iddiaları incelemesinde büyük yarar görmekteyiz.”[5]

Demek ki, arkadaşlar; emperyalist haydutların saldırısı öncesinde 
AKP’giller, Suriye-Duma’da kimyasal silahı kimin kullandığı konu-
sunda uluslararası planda, Suriye Yönetimi’nin önerdiği şekilde bir 
araştırma yapılması taraftarıdırlar. Yani, Suriye Yönetimi’ni suçlama-
makta, tersine, onun, konunun uzmanlarca araştırılması teklifine olum-
lu bakmaktadırlar.

Peki, askeri harekât sonrasında ne dediler?
İşte tüm takım taklavatlarıyla, yapımcıları ve efendileri olan 

ABD’nin sadık hizmetkârları olduklarını ve onların emrinden asla çık-
mayacaklarını belirten, yani o anlama gelen şu açıklamaları yaptılar:

***
ABD’nin, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’ye düzenlediği 

saldırıya AKP’den tam destek geldi. Başbakan Yıldırım, saldırıya 
ilişkin “Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ama kalıcı barış 
için daha fazlasına ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

ABD, dün gece İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’deki hedef-
leri vurdu. Operasyona ilişkin önce Dışişleri Bakanlığı’ndan ardından 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Genel Başkan Yar-
dımcısı Mahir Ünal’dan açıklama geldi. Son olarak İstanbul Esenler’de 
partisinin ilçe kongresinde konuşan Başbakan Yıldırım, operasyonu 
olumlu bulduğunu söyledi. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “MEMNUNİYET DUYUYORUZ”
Dışişleri Bakanlığı, Duma’daki kimyasal saldırının ardından Suri-

ye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa’nın düzenlediği operasyonu 
“yerinde bir tepki” şeklinde nitelendirerek, “Rejim tarafından gerçek-
leştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm 
insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle kar-
şılıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye, 7 Nisan 

[4] http://www.gercekmuhabir.com/siyaset/erdogandan-dogu-guta-cikisi-yapanlar-be-
delini-odeyecek-h67564.html.
[5] https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/bozdag-suriyede-kimyasal-silah-kullanildi-
gi-net-gorulmekte-2344705/
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günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah sal-
dırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu sabaha karşı Suriye 
rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmek-
tedir.” ifadesine yer verildi.

“Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan 
Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu 
operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesi kullanılan açıklama-
da, kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin 
sivilleri hedef alan saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimya-
sal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı 
suçlar ve savaş suçları alanındaki sicilinin sabit olduğu, uluslararası 
toplumun vicdanında bu konuda şüphe bulunmadığı vurgulandı.

ÜNAL: “BİZE DE BİLGİ VERİLDİ”
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suri-

ye’ye yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.
Ünal, “Saldırı kimyasal kullanımına ciddi uyarıdır. Zamanı dışın-

da son bir haftadır böyle bir tepkinin gösterileceği hem İngiltere’nin 
hem Fransa’nın hem ABD’nin açıklamalarında görülüyordu. Bize de 
bilgi verildi.” dedi.

KALIN: “HESAP VERMELİDİR”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye’de yaşanan hava 

saldırısı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Kalın’ın açıklaması şu şekilde,
“Kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun ihlâli ve bir 

insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştir-
diği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu 
menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir. Uluslararası toplumu, 
gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda 
birlik olmaya çağırıyoruz.

Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi 
kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye’de yüz binlerce insanın 
konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. 
Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, böl-
gedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır. Amaç, Suri-
ye’deki savaşı sonlandırmak olmalıdır. 

Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların en-
gellenmesi, Suriye’de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlı-
dır. Bu çerçevede ulusararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm 
silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stra-
tejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAY İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı The-

resa May’la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere 
Başbakanı May görüşmesinde, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.



Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı May ile görüşmesinde, bölgede ge-
rilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini vurguladığı kaydedil-
di.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA
Suriye’de düzenlenen hava harekâtı hakkında açıklamalarda bulu-

nan Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:
Bugün bir operasyon düzenlendi. Bunu olumlu bir adım olarak 

görüyoruz. Ama kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türki-
ye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar bölgedeki bütün sorunlara 
hakimdir. Gereken adımları atmaktadır. Dün BM’de onurumuz 
Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta’da, Du-
ma’da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz.

ÇAVUŞOĞLU: ÇOKTAN MÜDAHALE EDİLMELİYDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugüne kadar çoktan mü-

dahale edilmesi gerekiyordu. Esad görevde kaldığı için ve daha 
önce cezalandırılmadığı için tekrar tekrar kimyasal silah kullan-
dı. Bu mesele sadece kimyasal silah meselesi değildi. Barış için çok 
yoğun çaba sarf ettik. En kilit ülke Türkiye oldu. Maalesef tüm 
anlaşmalara rağmen Doğu Guta’da da on binlerce insanı bu re-
jim öldürdü. Bu müdahale rejime yönelik. Umarım sonuç odaklı 
olmuştur. Kimyasal silahların yapıldığı merkezlerin hedef alındığı 
söylendi. Sivillerle ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Bu rejimin ar-
tık Suriye’nin başında kalmaması gerekiyor” dedi.[6]

***
Biz boşuna söylemiyoruz, arkadaşlar yıllardan bu yana; AKP’gil-

ler’in devşiricisi, yapımcısı ve efendisi ABD Emperyalist Haydutları-
dır, diye. Bunların görevi, Tayyip’in de açıkça, defalarca itiraf ettiği 
gibi, BOP Haritası’nın hayata geçirilmesinde efendilerinin kendilerine 
verdiği görevi yerine getirmektir, diye.

İşte bizim bu tespitimiz, onların bu son tutumlarıyla bir kez daha 
doğrulanmış ve kanıtlanmış bulunmaktadır. AKP’giller, Türkiye Halk-
larının, Ortadoğu Halklarının ve İslam Dünyasının düşmanları safın-
dadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Milletinin ve Vatanının düşmanları 
safındadır.

ABD Emperyalist Haydudunun, AB Emperyalist Haydutlarının ve 
Siyonist İsrail’inse, en sadık dostları arasındadır. 

Başka türlü olmaları kesinlikle mümkün değildir ve beklenmeme-
lidir...

Bunlar, emperyalist çakalların Ortadoğu’da bugüne dek katletmiş 
oldukları 10 milyon civarındaki masum Müslümanın katilleri arası-

[6] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/akpden-trumpa-tam-destek-189690h.htm.
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na adlarını yazdırmış bulunmaktadırlar. Çünkü bunlar, baştan itibaren 
ABD’nin sadık işbirlikçileridir, hizmetkârlarıdır, yerel taşeronlarıdır.

10 milyon Müslümanın emperyalist haydutlar tarafından katledil-
mesinde onlarla suç ortaklığı etmişlerdir. Dolayısıyla da, Suriye’deki 
yarım milyon Müslümanın kanlarına bulanmıştır, bunların elleri de...

Emperyalist efendileriyle birlikte İnsanlık Vicdanı ve Tarih önünde 
er geç hesap vereceklerdir, hak etmiş oldukları cezaya çarptırılacaklar-
dır. Muhakkak surette... 

Bundan kaçışları ve kurtuluşları yoktur!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

15 Nisan 2018
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Emperyalistlerin aşağılık iğrenç yalanları
bitmez tükenmez

İnsan soyunun başbelası emperyalist çakallar!
Halkları ahmak yerine koyarak kandırmaya çalıştınız, hep yapa-

geldiğiniz gibi...
Hani, doğanızın gereğidir bu alçaklıklar, bu namussuzluklar...
Fakat bu kez çuvalladınız, suçüstü yakalandınız!
Bütün iğrenç, mide bulandırıcı siyasi içyüzünüz ve ruh dünyanız, 

patlamış gerizler gibi seriliverdi, İnsanlığın önüne...
Suriye-Doğu Guta’da Beşşar Esad Rejimi, sivil halk üzerinde kim-

yasal silah uyguladı, öyle mi?..
Hastrin şerefsizler!..
Ay kadar, gün kadar, Güneş kadar kesin bir gerçektir ki, Doğu Gu-

ta’nın Duma şehrinde kimyasal silah filan kullanılmamıştır.
Suriye’nin Meşru Yönetimine karşı puştça bir iftiradan başka bir şey 

değildir bu. 
Suriye’ye saldırmak için uydurduğunuz pis bir yalandır, kandırma-

cadır; başka da hiçbir şey değildir. İşte olayın, matematiksel kesinlik-
teki gerçeği. Bizzat yaşayan, resmi görevliler ve sorumlular anlatıyor, 
işin aslını. Buyurun, izleyelim şu videoyu. Ve okuyalım tapesini:

***
Videonun tapesi:
Birinci hastane çalışanı:
8 Nisan Pazar günü binalardan biri bombalandı. Üst katları yıkıldı, 

üst katlardaki yaralılar ambulansa götürüldü. Birinci katta yangın çıktı. 
Kat ve bodrum katı yoğun dumanla kaplandı.  İnsanları acil servise 
aldılar. Yaralılara yardım etmeye başladık. Çalışırken bizi kimin kame-
raya aldığına dikkat etmedik.

Görüntülerimiz çekilirken içeriye biri girdi ve bunun kimyasal 

31



zehirlenme olduğunu söylemeye başladı. Bu yabancı kişi insanların 
kimyasal silah yüzünden zarar gördüğünü söylüyordu. İnsanlar korkup 
birbirlerine su dökmeye, astım ilacı vermeye başladılar. Hastanenin 
doktorları kimyasal zehirlenme olmadığını söylediler. 

İkinci hastane çalışanı:
Adım Halil Ajij. Tıp öğrencisiyim. Duma merkez hastanesinin acil 

servis bölümünde çalışıyorum. 8 nisan’da binayı bombaladılar. Binanın 
üst katları yıkıldı ilk katındaysa yangın çıktı. Binadaki tüm yaralıları 
bize getirdiler. Üst kattakilerde yangın dumanından dolayı oksijensiz 
kalma belirtileri vardı. Bu belirtiler üzerinden tedavi uyguladık. Tedavi 
sırasında başka biri geldi, kim olduğunu bilmiyorum. Zehirli madde-
lerle saldırı yapıldığını söyledi. İnsanlar korktu, arbede yaşandı. Yara-
lıların yakınları birbirleri üzerine su dökmeye başladı. Tıbbi bir eğitimi 
olmayan başka insanlar çocuklara astım ilacı verdiler. Bizse hiçbir has-
tada kimyasal zehirlenme belirtisine rastlamadık. 

Bu benim. (Önündeki bilgisayarda açık olan videoda kendisini gös-
teriyor)

Bu kızın zaten astımı vardı. Yangın zehirlenmesiyle ise trakeal as-
tım da oluştu. (Videodaki küçük bir kız çocuğunu gösteriyor.)

Bu benim. (Diğeri de videoda kendisini gösteriyor.)
İnsanlar korktuğunda böyle panik oluştu. (Birbirinin üzerine su dö-

ken insanların videosunu gösteriyor)[7] 

***
Şimdi de, olaya ve bu videoya ilişkin Sputnik’te yer alan, Rus yetki-

lilerin açıklamasını okuyalım:
“Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suri-

ye’nin Duma ilçesine yapıldığı iddia edilen ‘kimyasal saldırının 
sonuçları’ ile ilgili çekimde yer alan kişilerin videonun kurgulandı-
ğını anlattıklarını belirtti.

“Konaşenkov, “Bu videonun çekimlerinde doğrudan yer alan 
kişileri bulmayı ve onlara soru sormayı başardık. Bugün bu kişiler-
le yapılan röportajı sunuyoruz. Duma’nın sakinleri, kurgu çekim-
lerinin nasıl yapıldığını, kendilerinin hangi sahnelerde yer aldıkla-
rını ve ne yaptıklarını detaylarıyla anlattı” diye konuştu.

“Çekimlere katılan kişilerin arasında yerel hastanenin acil 
servisinde çalışan 2 sağlık uzmanının bulunduğunu belirten Ko-
naşenkov, doktorların ‘hastaneye getirilen hiçbir yaralıda zehirli 
maddenin neden olduğu belirtilerin bulunmadığını’ aktardıklarını 
söyledi.

“Konaşenkov, “Yaralılara ilk yardım yapılırken bilinmeyen ki-
şiler hastaneye koşarak girdi. Bazılarında video kameralar vardı. 

[7] https://www.youtube.com/watch?v=XpKchs241Ro.
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Bu kişiler bağırmaya, panik yaratmaya başladı ve orada bulunan 
herkesin zehirli maddenin etkisine maruz kaldığını bağırarak, 
herkesin üzerine hortumla su dökmeye başladı.  Hastalar ve ak-
rabaları panik içinde birbirilerinin üzerine su dökmeye başladı” 
ifadelerini kullandı.

“Tümgeneral Konaşenkov, tüm bu sahneler videoya alındıktan 
sonra bilinmeyen kişilerin oradan hızlı bir şekilde uzaklaştıklarını 
da sözlerine ekledi.

“Provokasyonun organizasyonunda İngiltere’nin yer aldığını 
da belirten Konaşenkov, “Londra’nın daha önceden hazırlanan 
provokasyonu gerçekleştirmesi için 3-6 Nisan tarihlerinde Beyaz 
Miğferler’e yoğun bir baskı yaptığı konusunda güvenilir bilgiye sa-
hibiz” diye konuştu.

“Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın elinde, ‘İngilte-
re’nin bu provokasyonun organizasyonuna doğrudan iştirak etti-
ğini gösteren’ başka kanıtların bulunduğunu da sözlerine ekledi.”[8]

Dünya kamuoyunu, yalanlarınızla kündeye getirip Suriye’ye sal-
dırabilmek için Duma’daki bir binayı vuracaksınız önce füzelerinizle; 
sonra da yaraladığınız insanlar doğal olarak taşınacaklar, yakındaki bir 
hastaneye. İşte bu anda da, hastaneye gelip yaralıların arasında yayga-
ra koparacaksınız; “kimyasal silah kullanıldı, zehirlendik”, diye. Kalın 
hortumla su tutacaksınız, yaralıların, hastaların ve hasta yakınlarının 
üzerine. Bu yaşananları da, hazır ettiğiniz kameralarla kayda alacaksı-
nız, sonra da sırra kadem basıp gideceksiniz. 

Vereceksiniz bu görüntü kayıtlarını uluslararası medya ajanslarına, 
ondan sonra da Faşist Bunak Trump ve avanesi, Holywood’un vampir 
filmlerindeki değme karakterlere taş çıkartan Terresa May ve avanesi, 
insan sefaleti Sarkozy’nin yine aynı seviyedeki Fransız Başkanı Mac-
ron ve avanesi bas bas bağıracak ekranlardan; “Beşşar Esad Yöneti-
mi’nin yaptığı bu kitlesel katliam karşılıksız kalmayacak, bunun cezası 
mutlaka verilecek!”, diye.

Sonrası malum...
Hep deriz ya, emperyalist politikalar, emperyalist orduların saldırı-

ları, katliamları, işgalleri olmadan uygulanamaz, diye...
İşte siz de vahşi doğadaki leş yiyiciler gibi ya da geriz fareleri gibi 

mecbursunuz, bu saldırılara, bu katliamlara ve insan kanıyla, insan 
etiyle beslenmeye, talanlar yapmaya. Dünya pazarlarını ele geçirmeye, 
dünya halklarının alınterini gasp etmeye ve Mazlum Milletlerin doğal 

[8] https://tr.sputniknews.com/videokulubu/201804131033028014-rusya-savunma-ba-
kanligi-duma-suriye-kimyasal-saldiri-video-konasenkov-kanit-provokasyon/.
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kaynaklarını iç etmeye...
İnsan gibi namusluca yaşayamazsınız. Buna doğanız el vermez. Yazık...
Daha bugünden lanetlendiniz. Tarih boyunca hep lanetle anılacak 

adınız. İnsanlık büyük bir iğrenmeyle, tiksintiyle söz edecek sizlerden 
ve temsil ettiğiniz emperyalist devletlerden. 

“Suriye kimyasal silah kullanıyor”,
yalanına taşeronluk edenler

Bu alçakça yalanı ve provokasyonu tertipleyen yerel taşeron örgüt 
kim miymiş?

“Beyaz Miğferler” adlı, 2013’te Türkiye’de kurulan, CIA, MI6 ve 
Soros sentezinden oluşan bir aşağılık emperyalist savaş propaganda ör-
gütü.

Bu örgütün içyüzüne dair önemli yazılar yayımlandı medyada. İster-
seniz birkaç aktarmada bulunalım bu yazılardan:

***
“Beyaz Miğferler, 2013 yılında James Le Mesurier tarafından ABD ve 

İngiltere ortaklığında kuruldu. Beyaz Miğferler, Le Mesurier’in merkezi 
Dubai’de ve İstanbul ofisi Karaköy’de bulunan “Mayday Rescue” isimli 
şirketi üzerinden finanse ediliyor. Şirket, kurulduğu dönem Suriyeli muha-
liflerin “arama ve kurtarma” eğitimi vermek üzere Türkiye’ye gönderilme-
si işini organize ediyor ve üyeler Türkiye’de AKUT tarafından eğitiliyor. 
Şirketin kurucusu Le Mesurier ise bir İngiliz “güvenlik uzmanı” ve eski 
istihbarat subayı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda da kritik görevler yapan 
Le Mesurier, gazeteci Vanessa Beeley’in ortaya çıkardığına göre Bosna ve 
Kosova gibi en şüpheli NATO müdahalesi senaryolarından bazılarında ve 
Irak, Lübnan ve Filistin müdahalelerinde dikkat çekici bir sicile sahip ve 
İngilizlerin Sandhurst’te bulunan elit Kraliyet Askeri Akademisi’nde ye-
tişmiş, daha önceden Birleşmiş Milletler’de, Avrupa Birliği’nde ve İngiliz 
Dışişleri Bakanlığı’nda yüksek görevlere getirilmiş bir isim.

“YİNE SOROS
“İlişkilerin kimi boyutları hala bulanık durumda olsa da Beyaz Miğ-

ferler’in uluslararası bir PR firması olan “Purpose” ile ilişkili olduğu 
ve örgütün propaganda faaliyetlerinin bu örgüt tarafından yapıldığı bi-
liniyor. Şirketin CEO’su Avaaz, SEIU ve Move On’un kurucuları ara-
sında bulunan Jeremy Heimans. Şaşırtmayan bir şekilde, Heimans’ın 
kurucuları arasında bulunduğu Avaaz’ın aynı zamanda Soros’un “Açık 
Toplum Vakfı” ile bağlantılı olduğu biliniyor.

“(...)
“İNSANİ” ÖRGÜTÜN ASKERİ TALEBİ
“Son derece geniş çaplı propaganda araçlarıyla ortaya çıkarılan Be-

yaz Miğferler, Suriye’de “göreve” başladıklarından bu yana, en büyük 
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talep olarak “muhaliflerin” bulunduğu bölgelerin uçuşa yasak bölge 
olarak kabul edilmesini talep ediyor. “Sivillerin bombardımandan kur-
tulması” argümanıyla insani bir maske takılan bu talep, aynı şekilde 
Suriye yönetimi ve Rusya’nın “kritik” bölgelerde hava müdahalesini is-
temeyen ABD ve Batı ülkelerinin talepleriyle “ilginç bir biçimde” örtü-
şüyor. Amacını “insani yardım” ve “arama kurtarma” olarak açıklayan 
bir yapının yıllar boyunca “uluslararası müdahale” ve uçuşa yasak böl-
ge talep etmesi, Suriye yönetimini devirmek isteyen kuvvetlerin talep-
leri ve adımlarıyla birlikte düşünüldüğünde tabloyu belirginleştiriyor.

“EN BÜYÜK YARDIM ABD’DEN
“Peki, böylesine büyük çaplı organizasyonlara girişen Beyaz Miğ-

ferler’in para kaynağı nereden geliyor? Kuşkusuz, ABD kendi yöne-
timinde olan özel savaş şirketleri ve insani yardım kuruluşlarına daha 
çok örtülü ödenekler üzerinden para desteği sunması meselede karan-
lıkta kalan noktalar olmasını sağlasa da ABD’nin resmi yardım kurulu-
şu olan USAID’in, Beyaz Miğferler’e düzenli olarak milyon dolarlar-
ca bağış yaptığını açıklaması, “çeşmenin suyunun” nereden geldiğini 
ortaya çıkarıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner örgüte 
23 milyon dolar verildiğini basına açıklamıştı. Öte yandan, Japonya, 
Danimarka, Hollanda ve Pakistan gibi ülkelerin de Beyaz Miğferler’e 
bağış yaptığı biliniyor.

“KENDİN YAZ KENDİN OYNA
“Yazının başında ABD’nin oyunundan bahsetmiştik. Kurucuları, 

kuruluş süreci, ilişkileri ve görevleri ile birlikte düşünüldüğünde, kla-
sik bir “kendin yaz kendin oyna” durumuyla karşı karşıya olduğumuz 
ortada. Beyaz Miğferler özelinde, Suriye meselesinde, Suriye’ye birden 
fazla enstrümanı ile saldıranın da, diplomatik kimi yollarla Suriye yö-
netimini sıkıştırmaya çalışanın da, uluslararası kamuoyunu manipüle 
etmek amacıyla Suriye’de “insanlık dışı” olaylar yaşandığı yönünde 
yalanlar imal edenin de ABD olduğunu görüyoruz. Öte yandan, Beyaz 
Miğferler’in özellikle Nusra’ya yapılan her saldırıyı sivillere yapılmış 
olarak göstermeye çalışması, bu “yardım” örgütünün hem askeri, hem 
politik, hem diplomatik alanda ABD’nin ajandasını takip ettiği su gö-
türmez bir gerçek.” [9]

***
“Syria’s White Helmets: War by Way of Deception
“(...)
“The White Helmets were established in March 2013, in Istanbul, 

Turkey, and is headed by James Le Mesurier, a British “security” spe-
cialist and ‘ex’ British military intelligence officer with an impressive 
track record in some of the most dubious NATO intervention theatres 

[9] Erkin Öncan, https://odatv.com/iste-butun-baglantilariyla-beyaz-migfer-
ler-13041844.html.
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including Bosnia and Kosovo, as well as Iraq, Lebanon, and Palestine. 
Le Mesurier is a product of Britain’s elite Royal Military Academy at 
Sandhurst, and has also been placed in a series of high-profile pasts 
at the United Nations, European Union, and U.K. Foreign and Com-
monwealth Office.

“The origins of The White Helmet’s initial $300k seed funding is a 
little hazy, reports are contradictory but subsequent information leads 
us to conclude that the UK, US and the ‘Syrian Opposition’ [or Syrian 
National Council, parallel government backed an funded by the US, 
UK and allies] are connected. Logistical support has been provided and 
given by Turkish elite natural disaster response team, AKUT.

“A further $13 million was poured into the White Helmet coffers 
during 2013 and this is where it gets interesting. Early reports suggest 
that these “donations” came from the US, UK and SNC with the previ-
ously explored connections to George Soros in the US.[10]

Alıntı yapılan bölümün Türkçesi:

“Suriye’nin Beyaz Miğferleri: Kandırmaca Yoluyla Savaş
“(...)
“Beyaz Miğferler 2013 Mart ayında İstanbul, Türkiye’de kuruldu 

ve bir İngiliz “güvenlik” uzmanı ve “eski” İngiliz askeri istihbarat yet-
kilisi olan; Irak, Lübnan ve Filistin’le birlikte Bosna ve Kosova’yı da 
kapsayan en kuşkulu NATO müdahalelerinin bazılarında etkileyici bir 
performans sergilemiş olan James Le Mesurier tarafından yönetiliyor. 
Le Mesurier, seçkin Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nde yetişti-
rildi ve geçmişte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İngiliz Yabancı-
lar ve Milletler Topluluğu Ofisi’nde üst düzey görevlere getirildi.

“Beyaz Miğferler’in ilk kuruluşundaki 300 bin dolarlık kaynağın 
nereden geldiği biraz muğlak, bu konuya ilişkin raporlar çelişkili fakat 
somut bilgiler bizleri bu kaynağın İngiltere, Amerika ve “Suriye Muha-
lefeti”yle [ya da ABD, İngiltere ve müttefikleri tarafından desteklenen ve 
finanse edilen paralel hükümet Suriye Ulusal Konseyi’yle] bağlantılı ol-
duğu sonucuna götürüyor. Lojistik destek ise, Türkiye’de doğal felaketle-
re müdahale konusunda seçkin bir ekip olan AKUT tarafından sağlanıyor.

“2013 yılı boyunca 13 milyon dolar daha Beyaz Miğferler’in yetki-
lilerine akıtıldı ki iş burada ilginç bir hal alıyor. Daha önceki raporlar, 
bu “bağış”ların ABD, İngiltere ve geçmişte ABD’de George Soros’la 
bağlantısı ortaya çıkarılan SNC’den geldiğini ortaya koyuyor.”

***

[10] http://21stcenturywire.com/2015/10/23/syrias-white-helmets-war-by-way-of-decep-
tion-part-1/.
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“Beyaz Miğferler” adlı teşaron, emperyalist 
propaganda örgütünün Türkiye’deki eğiticisi: AKUT
Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar; “Beyaz Miğferler” denen CIA 

ve MI6 kırması, karması ve Soros destekli bu aşağılık emperyalist pro-
paganda örgütü, Türkiye’de kuruluyor ve elemanlarına da, ne acıdır ki, 
AKUT eğitim veriyor.

Burada gerçekten üzülüyoruz. 
Sen de mi devşirildin, Nasuh Mahruki? diyoruz.
Sen de mi girdin o alçakların hizmetine?
Yapma be Mahruki...
İşte öldürdün kendini gönlümüzde...
Tüm kariyerin yerle bir oldu. 
Bu mu senin vatan sevmekten anladığın?
Dileyelim ki keşke bilmezlikten yapasınız bu aşağılık işi. “Aptallık 

etmişiz, hödüklük etmişiz”, diyesiniz...
Ama buna pek inandıramıyoruz kendimizi. Sanki bilerek girdiniz o 

şerefsizlerin hizmetine gibi geliyor bize...
Demek ki arkadaşlar; bu insan sefaletlerinden oluşan şerefsiz ör-

gütü böyle namussuzca, insanlık düşmanı propagandalar üretsin diye 
kuruyor, milyon dolarlar akıtarak besliyor, emperyalist haydutlar. Ve 
onların aracılığıyla ürettikleri iğrenç, pis yalanlarını gerekçe göstererek 
Mazlum Milletlerin tepesine füzeler yağdırıyor.

Amaçları ne?
BOP...
Bu alçaklar ne insanlık bilirler, ne hak, ne hukuk...
Yaptıkları düpedüz çakallıktır, haydutluktur. Kötülük üretmekten, 

namussuzluk üretmekten başka hiçbir şeyle ilgilenmezler. 

Emperyalistler Suriye’de
insanlık suçu işlemektedirler

Özetçe arkadaşlar; insana yarar bir işi, bir düşüncesi, bir eylemi ol-
maz bu şerefsizlerin...

Birleşmiş Milletler üyesi, özgür ve egemen bir millete açıktan sal-
dırarak, 7 yıldan bu yana savaş suçu işlemektedir ve insanlık suçu işle-
mektedir bu alçaklar. 

Sanıyorlar ki yaptıkları yanlarına kalacak...
Kalmayacak!
Mazlum Dünya Halklarının, bu İnsan Soyunun yüz karalarından he-



sap soracağı günler de gelecek!
Ve son bir noktaya dikkat çekelim istedik, arkadaşlar:
Demek ki ne kadar da haklıymışız, yıllardan bu yana:
“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol! diyemeyen her siyasi, her ay-

dın ya gafildir, ya korkaktır, ya da haindir!” demekte...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

16 Nisan 2018 
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ABD’nin yeni beygiri: “İyi Parti”
Saygıdeğer arkadaşlar;
Biz Meclisteki “Amerikancı Dörtlü Çete” diye adlandırırken o dört 

burjuva partisini, ne kadar da haklıymışız, görebiliyor musunuz? 
Şimdi bunlara bir de beşinci eklendi:
Amerika’yla birbirlerine karşı son derece de “iyi” olan Meral Ha-

nım’ın “İyi Parti”si...
Amerika, çıkar arabasına yeni koştu, bu “İyi Parti”sini...
Öbür beygirlerden biri ya da birkaçı yorulursa, bu hemen onların 

yerini dolduruversin diye...
Bunlar her şey olabilirler. Ama asla antiemperyalist olamazlar, 

ABD ve AB Emperyalist Haydutlarına karşı olamazlar!
Tam tersine, görevleri-misyonları, o emperyalist çakalların çıkar-

larına hizmetten başka hiçbir şey değildir...
Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’inin tüm takım taklavatlarıyla, 

baştan ayağa ABD Çakalının Suriye’ye yaptığı bu son alçakça ve na-
mussuzca saldırı karşısında nasıl cezbeye kapıldıklarını, nasıl büyük bir 
coşku içinde alkış tuttuklarını gördük, değil mi?

Hatta bunlar “Yetmez ama Evet”çi oynadılar. “Bu kadarcığı gönlü-
müzü tam serinletmedi. Suriye’yi taş taş üstünde kalmamacasına yerle 
bir etmeliydi, Efendimiz ABD.”, anlayışına-tutumuna girdiler.

İyi Parti’sinden MHP’sine, CHP’sinden HDP’sine kadar 
hepsi ABD’nin Suriye politikasının destekçisi

Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli Amigosu, Kontrgerilla’nın Özel Ör-
gütü MHP’nin Bahçeli’si, zaten Tayyip’le eklemlenmiş bulunmaktadır. 
Onun hınk deyicisidir artık. 
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Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin siyasi plandaki temsilcisi 
PKK, HDP, PYD ve YPG de zaten ABD ve AB Emperyalistleriyle, 
CIA’sından NATO’suna kadar, Özel Kuvvetler’inden Black Water’la-
rına kadar, Avrupa Parlamentosu’na kadar; etle tırnak gibi kaynaşmış 
bulunmaktadır.

Suriye’de de Amerikan Özel Kuvvetleri’nin komutasında, Suri-
ye’nin meşru yönetimine karşı ABD’nin BOP’unu hayata geçirmek için 
savaş vermektedir, 6 yıldan bu yana.

Yeni CHP’nin TESEV’ci, Sorosçu Kemal Efendi’si, bilindiği gibi, 
ABD’nin bu son saldırısını “olumlu bulmadığını” beyan etmiştir. Gerçi 
ondan önce Mehmet Ali Güller’in de konuya ilişkin yazısında dikkat 
çektiği gibi, “kimyasal silah insanlık suçudur”, diyerek; bu olumlu bul-
mayışını bulandırmış olmuştur. Yani yarım ağızla ve yasak savma kabi-
linden bir olumsuz tutum takınmıştır, ABD saldırısına ilişkin.

Oysa kendisinin ve avanesinin Beşşar Esad ve Suriye Rejimi aley-
hinde Tayyip’ten aşağı kalmayan sert, olumsuz açıklamaları olmuştur.

Fakat Sorosçu Kemal, hemen aynı günlerde Yeni CHP’nin medya 
organı olarak bilinen Halk TV’den Hüsnü Mahalli’yi kovdurtmuştur. 
Bilindiği gibi Hüsnü Mahalli, kararlı bir Beşşar Esad ve BAAS dostu, 
yandaşıdır ve Arap milliyetçisidir. Suriye’ye ilişkin ABD ve AB Em-
peryalistlerinin politikalarının içyüzünü olduğu gibi görmekte ve doğru 
çözümlemektedir. Bu arada da Suriye ve Türkiye dostluğu üzerine ça-
balar sarf etmektedir.

Hüsnü Mahalli’nin Halk TV’den kovulması besbelli ki ABD Hay-
duduna, AB Çakallarına açık bir mesajdır. “Bakın ben sizin Suriye’ye 
ilişkin planlarınızı, projelerinizi bütün netliği ve ayrıntılarıyla açık eden 
bir Arap yurtseverini televizyonumdan kovdurdum. Dolayısıyla da, ben 
bugüne dek olduğu gibi bundan sonrasında da hep sizinleyim.”, demiş 
olmaktadır Sorosçu ve Yeni CHP’nin aynı yolun yolcusu olan yöneti-
cileri.

Medya yazarçizerlerinin hemen tamamının yaptığı gibi, bize karşı 
hep yamuk yapmış olsa da, sözünü sakınmayan bir yazar ve televizyon-
cu olarak bilinen Can Ataklı’yı da kovdurmuştur, Yeni CHP Şefleri, 
Halk TV’den. 

Bütün bu kovdurmalar, Halk TV’nin, ABD karşısında parazit anla-
mına gelecek olumsuz sesler çıkarmasını ortadan kaldırmaya yöneliktir. 

İşin özeti; Sorosdaroğlu Kemal Efendi ve avanesi, devşiricisi ve ya-
pımcısı olan ABD Emperyalist Haydutlarına karşı sadakatle hizmetkâr-
lık etmeye devam edeceklerdir, bugüne kadar olduğu gibi... Bunda en 
küçük bir kuşku götürür taraf yoktur.
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İyi Parti’nin Akşener Hanımefendi’si de bugüne dek sadakatle hiz-
metinde bulunduğu ABD’ye karşı hep “iyi” olacağının mesajını bir kez 
daha vermiş bulunmaktadır. Bu son saldırıya ilişkin, hatırlanacağı gibi 
aynen şunları söylemiştir: 

“Eğer kimyasal silah kullanılmışsa elbette cezasız kalmamalı-
dır.”[11]

İyi Parti’nin Akşener’i, ABD’ye kesin sadakatini sunduktan sonra 
iktidara getirdiği takdirde ona Tayyipgiller’den çok daha başarılı bir 
biçimde hizmet edeceğini de belirtmekten geri durmuyor, aynı konuş-
masında. Görelim onu da:

“Bir araştırma yaptırdım yüzde 20’si Rusya’yı dost görüyor, 
yüzde 80’i ABD’yi düşman görüyor. Şimdi Erdoğan’a soruyorum; 
bu ABD’ye düşman ettiğin yüzde şimdi ne yapacak?”[12]

Efendisi ABD’ye yönelik olarak diyor ki;
Bak, Tayyip, halkın yüzde 20’sini Rusya’ya dost etti. Yüzde 80’ini 

de sana, yani Amerika’ya düşman etti. Gördüğün gibi, Tayyip senin iyi-
liğine çalışmıyor. Onun iktidarda kalması senin için kötüdür. Oysa biz, 
senin için “İyi”yiz... Bizi iktidara zıplattığın andan itibaren öyle “İyi” 
hizmette bulunuruz ki sana, bu yüzde 80’in ezici çoğunluğunu yeniden 
Amerikanofil yaparız. O bakımdan, sen Tayyip’i bırak, artık bizi zıplat 
iktidara...

ABD’ye, AB’ye ve onların ekonomik alandaki ortağı Türkiye Pa-
rababalarına Pir aşkına hizmet eden bu binbir yaşındaki ölüsü kokmuş 
siyasetçiler, ABD tarafından partileri bozulup düzüldü müydü, kendile-
rini “Yeni” diye pazarlamaya kalkıyorlar ve ne yazık ki cahil ve bilinç-
siz halk kitlelerine de yediriyorlar.

Hatırlanacaktır; Tayyipgiller de Molla Necmettin Hoca’larının parti-
sinden, ona başkaldırarak kopuşup ayrıldıkları zaman kendilerine “Ye-
nilikçi Hareket” adını vermişlerdi ve cahil insanlarımızı inandırmışlardı 
bu yalanlarına.

Tayyipgiller’e bakalım, bunlar 30, 40, 50 yılın Amerikanofili yahu...
Pek çoğu, daha açığı kıdemce daha eski olanları, CIA’nın kurdurdu-

ğu ve yönettiği İlim Yayma Cemiyeti, Komünizmle Mücadele Der-
neği gibi örgütlerde devşirilip yetiştirilmişlerdir.

Tayyip de onların yetiştirmesidir. Tabiî yaşıtı olan benzerleri de...

[11] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/aksenerden-erdogana-tepki-eyyt-amerika-diyor-
dun-simdi-ne-oldu-189708h.htm.
[12] agy.
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İşin özeti, arkadaşlar; bunların tamamı ne yenidir, ne halkseverdir, 
ne yurtseverdir, ne de milliyetçidir.

Bunların tümü ABD devşirmesidir, ABD işbirlikçisidir, ABD hiz-
metkârıdır, ABD piyonudur ve taşeronudur. Bunlardan zerre miktarda 
iyilik ve olumlu bir anlayış, bir davranış bekleyen fena halde yanılmış 
olur. Ve yüzde yüz kesinlikte düş kırıklığına uğrar...

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, senin tek dostun sadece biziz, saygıde-
ğer halkımız...

Gayrısı sahte dosttur. Gerçekte ise ya açıktan ya da sinsice düşman-
dır sana...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

17 Nisan 2018



Ayrım
Dört



Tayyipgiller, sonun başlangıcındalar 
Seni ve avaneni, bugüne dek belki onlarca kez tersini söylediğin, 

savunduğun Baskın Erken Seçim de kurtaramayacak, Kaçak Sa-
ray’ın Sultanı!

Türkiye Cumhuriyeti’ne, Vatanına ve Halkına ettiğin bunca iha-
netten sonra, dünyada hiçbir güç, seni Çelik Bilezikle tanışmaktan 
kurtaramaz!

Suriye’de ise 7 yıldan bu yana daldığın bir bataklığın içinde, git-
tikçe boğulmaktasın. Oradan Rusya, Suriye ve İran’la anlaşmadan 
asla hezimetsiz bir çıkış yok!

Başarıyla çıkışın tek şartı budur...
Fakat öyle yapsan bile, bu senin iktidarını kurtaramaz. O zaman 

da Allah’la aldattığınız milyonlarca “hülooğğ”cun uyanır. Der ki;
“Yahu madem işin sonu buraya gelecekti, biz 7 yıldan bu yana ne-

den Beşşar Esad’la ve onun meşru yönetimiyle uğraşmaktayız?
Kıyılan bunca cana, dökülen onca kana ve evinden barkından, 

yerinden yurdundan edilen milyonlarca Müslümanın acı çekmesine 
neden dahil olduk biz?

Neden ABD ve AB Emperyalist Haydutlarıyla suç ortaklığına gi-
riştik, Libya’da, Suriye’de?

10 milyon civarındaki masum Müslümanın kanına neden buladık 
ellerimizi?”

Böylece de sana olan güvenleri ve destekleri sıfır noktasına doğru 
hızla düşecek. 

Yani Kaçak Saraylı Hafız, efendin olan ABD-AB Emperyalistleri-
nin itmesiyle senin de özgür iradenle girmiş olduğun bu bataklığın ya 
da kapanın içinde kıvranmaktasın. 

Günden güne oy tabanının dirhem dirhem eridiğini, dolayısıyla da 
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siyasi kulvarda bayır aşağı gitmekte olduğunu, yaptırdığın anketler 
rakamsal olarak ortaya koymakta.

Sarayın Arka Bahçeli’siyle birlikte oynadığınız bu Erken Seçim 
oyununun size hiçbir siyasi getirisi olmayacak. Tam tersine; düşüşünü-
zü, tekerlenişinizi daha da hızlandıracak. 

Sen eski günlerdeki gibi olur, diye düşünmektesin, Hafız...
Baskın bir Erken Seçimle güvenoyu tazelemesi yaparsak, 5 yıl daha 

saltanatımız sürebilir, hesabı içindesin. 
O, yanlış hesap Tayyip! 
Bu hesap tutmaz!
Köprülerin altından çok sular aktı. Söylediğin onca yalan, onca kan-

dırmaca, kamudan aşırdığınız trilyonlarca dolar ve Müslüman Dünya-
nın masum insanlarına çektirdiğiniz onca acı, zulüm, döktüğünüz kan, 
en cahil ve saf insanlarımız tarafından bile yavaş yavaş da olsa görül-
meye başlandı artık.

Özetçe, Hafız;
Ne yaparsanız yapın, hangi oyuna, hileye, düzene başvurursanız vu-

run, iktidarınızı kurtaramayacaksınız!
Sonun başlangıcındasın, Hafız!
Hesap gününüz yaklaşmakta. Senin de, avanenin de, Saray’ın Arka 

Bahçeli’sinin de...
Kork, Hafız, kork!..

HKP’den korkup kanunsuzlukla
seçim dışında bıraktın

Senin için felaket günleri yaklaşıyor artık...
Bu da son bir not olsun:
Emrin altına aldığın Yüksek Seçim Kurulunu, Yargıtayı ve Anaya-

sa Mahkemesini kullanarak seçimler dışına attırdın bizi, Tayyip. Tabiî 
Seçimlerin Genel Esaslarına İlişkin Kanunları, her alanda yaptığın gibi 
ayaklar altına aldırarak, hiçe saydırarak...

Yasanın öngördüğü şekilde 58 il ve ilçelerinde örgütlenmemizi ta-
mamlamış olmamıza rağmen, yaptırttığın büyük bir kanunsuzlukla bi-
zim seçimlere girme hakkımızı gasp ettin, Tayyip!

HKP’li Dayı’nın, senin televizyonundan-TRT ekranlarından senin 
ve Meclisteki benzerin burjuva partilerinin içyüzünü sergilemesinden, 
anlatmasından korktun. Ülkemiz ve kardeş Ortadoğu Müslüman Halk-
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larına ettiğiniz onca ihaneti, elle tutulur, açık, net kanıtlarıyla gözler 
önüne sermemizden korktun.

Bir düşün be Tayyip...
Bütün sermayeniz din. Din alıp satmaktasınız, onlarca yıldan bu 

yana. Saf, masum, içtenlikli, cahil insanlarımızı, Kur’an’ın deyişiyle 
“Allah’la Aldatmak”tasınız habire. 

Ama böyle oynamanıza rağmen, fiiliyatta yaptığınız, bütünüyle 
Haçlı’nın piyonluğundan ve taşeronluğundan ibarettir. 

Camileri bombalayan, oralardaki masum Müslümanları tarayarak 
katleden ve Müslüman kadınların ırzına geçen sapık, sarhoş Amerikan 
Conileri için dua etmektesin be Tayyip...

Onları kahraman ilan ederek “Ülkelerine sağ salim dönebilmeleri 
için Allah’ıma dua ediyorum”, diyorsun bir de...

Ayıp be...
Yazık be, yazık...
İşte HKP’li Nurullah Dayı, bütün bunları anlatıyordu, senin TRT’nin 

ekranlarından Halkımıza, değil mi?
Bu sebepten Partimizi Seçimler dışına attırttın.
Olsun bakalım be, olsun...
Gün gelir, bunun da hesabı sorulur. Mahşere kalmaz asla böyle he-

saplar...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

18 Nisan 2018 



Ayrım
Beş



ABD, AB Emperyalistlerinin
aşağılık iğrenç yalanları

gün gibi, güneş gibi açığa çıktı
Saygıdeğer arkadaşlar; 
ABD, İngiltere ve Fransa Emperyalist Haydut Çakallarının, İb-

lis’i bile yüze, bine katlayan şu alçakça ve namussuzca oyununa bir 
bakar mısınız?..

***
Beyaz Miğferler’in videosunda, Duma’daki kimyasal saldırının 

kurbanı olarak gösterilen Suriyeli çocuk Hasan Diab, çekimlerin 
ayrıntılarını açıkladı.

Rossiya24 televizyonuna konuşan Hasan, “Bodrum katındaydık. 
Annem, yiyecek hiçbir şeyimizin olmadığını, ancak yarın yiyebileceği-
mizi söyledi. Birden sokakta birilerinin bağırdığını duyduk, ‘hastaneye 
gidin’ diye bağırıyorlardı. Koşarak hastaneye gittik ve ben oraya girer 
girmez beni aldılar ve üzerime su dökmeye başladılar. Sonra bizi, diğer 
insanlarla birlikte yatağa yatırdılar” diye anlattı.

‘ÇEKİMLER KARŞILIĞINDA YİYECEK TEKLİF EDİLDİ’
Rus askeri muhabir Yevgeniy Poddubnıy, çocuğun çekimlere zorlan-

dığını belirterek, “Çocuğun karnı açtı, yiyecek bir şeyi yoktu. Bu çekim-
ler karşılığında da pirinç, hurma ve bisküvi teklif edildi” dedi.

‘HİÇBİR KİMYASAL SALDIRI YOKTU’
Hasan’ın anlattıklarını babası da doğruladı. Kentte hiçbir kimyasal 

saldırının olmadığını kaydeden baba, “Çocuğumun hastanede olduğunu 
duyunca işten izin alarak oraya koştum. Hiçbir kimyasal saldırı yoktu. 
Sokakta sigara içiyordum, hiçbir şey hissetmedim. Hastaneye girdim 
ve ailemi gördüm. Militanlar, bu çekime katıldıkları için onlara hurma, 
bisküvi, pirinç verdi ve herkesi eve bıraktı. Çocuğum kendini çok iyi 
hissediyordu” diye konuştu.

ABD’Lİ GAZETECİLER DE DOĞRULADI
 Daha önce One America News Network televizyonu muhabirleri, 
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Duma’yı ziyaret ederek, ‘kimyasal saldırı’ videosunun yapıldığı has-
tanenin hekimleri ve kent sakinleri ile görüştü. ABD’li muhabir canlı 
yayında, Duma’da kimsenin kimyasal saldırı olduğunu doğrulamadığını 
bildirdi. Kimyasal saldırının yapıldığı iddia edilen yerde bir düzine va-
tandaşla konuştuğunu söyleyen muhabir, “Onlar, bu bölgede o gün her 
şeyin her zamanki gibi olduğu ve sıra dışı hiçbir şey fark etmediklerini 
söyledi” dedi. Amerikan muhabir, Duma genelinde 40-50 kişiyle daha 
görüştüğü, aralarından kimsenin kimyasal saldırı hakkında hiçbir şey 
duymadığını aktardı.

‘KİMYASAL SALDIRIDAN ETKİLENDİĞİNİ İDDİA 
ETTİKLERİ KİŞİLERİN ÜZERİNE SU DÖKÜP VİDEO 
KAYDETTİLER’

Olay yerini ziyaret ettiğini ama kimyasal saldırı olduğunu doğrula-
yacak hiçbir delile ulaşmadığını söyleyen muhabir, ardından militanla-
rın kontrolündeki hastaneye gittiğini ve Beyaz Miğferler’in videosunda 
gösterilen odayı incelediğini söyledi. Olayın ‘yaşandığı’ gün görev ya-
pan hekimle konuşan muhabir, “Hekim, sıradan bir gün olduğunu, çok 
tozlu olduğu, birçok hastanın öksürük ve solunum yolu tahrişi şikaye-
tiyle geldiğini ama başka yaralanmaların olmadığını anlattı. (…) Aniden 
odasına kimliği belirsiz bir grup insan girdi ve kimyasal saldırı olduğu-
nu bağırdı. Onlar, birkaç kişiyi getirdi ve onların kimyasal saldırıdan 
etkilendiğini iddia ederek üzerlerine su dökmeye başladı. (…) Hekimler, 
insanlara yardım etti ve yaralıları getiren kimliği belirsiz kişiler her şeyi 
videoya kaydetmeye başladı” ifadelerini kullandı.[13]

***
İşte bu haydutlar, her zaman böyle alçakça dolaplar çevirerek dünya 

halklarını ahmak yerine, eşek yerine koyarlar ve kandırmayı denerler.
Ne yazık ki bu dolaplar, bu düzenler dünyasında o denli çok yerel 

piyonları, kuklaları var ki bu şerefsizlerin; onlarla birlikte el ele verip 
bir koro oluşturunca da halkların önemli bir bölümünü kandırmayı ba-
şarırlar.

Bunlar, işte böyle eşeklerin bile inanmayacağı yalanlarla, 1990’dan 
bu yana Ortadoğu’da 10 milyon civarında masum insanın canına kıy-
mışlardır, kanını içmişlerdir. Afganistan’dan Libya’ya kadar uzanan ge-
niş coğrafyayı ölüm tarlalarına çevirmişlerdir. 

Bunlar, ne uluslararası hukuk tanırlar, ne vicdan tanırlar, ne namus, 
ne ahlâk, ne insanlık...

İnsanca olan her şey bunlara yabancıdır...
Bunlar insan suretindedirler ama içlerinde insanlıktan eser bulun-

[13] https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201804191033091835-duma-kimyasal-saldi-
ri-cekimlerine-katilan-cocuk-detaylari-anlatti/.
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maz...
İçleri boş birer İnsan Kabuğundan ibarettir bunlar...
Ülkelerinin devasa şirketlerinin emir kullarıdır bunlar. Bunların 

temsil ettiği devletler, o emperyalist tekellerin yürütme komitesinden 
başka hiçbir şey değildir.

Bunların orduları da o tekellerin paralı askerleridir sadece: Onlar 
adına savaşırlar, onlar adına kan dökerler, öldürürler, işkenceler ederler, 
işgaller yaparlar...

Emperyalistler, seri katillerden
çok daha acımasız ve İnsanlık düşmanıdır

Tarihin tanık olduğu en acımasız seri katiller bile, bunlarla kıyas-
landığında melek misali masum kalır. Çünkü bilinen en çok cana kıyan 
psikopat seri katil, 16’ncı Yüzyıl’da yaşamış bir Macar Soylusu olan 
Kontes Elizabeth Bathory, yardımcılarıyla birlikte 600 genç kızı, baş-
larını kopararak öldürmüş ve kanlarıyla banyo yapmıştır.

Onu, yine 15’inci Yüzyıl’da yaşamış bir İngiliz Soylusu olan Giles 
De Rais takip etmiştir. Ve 400 insanın canına kıymıştır.

1980’li yıllarda yaşamış, psikopat cinsel sapık, Latin Amerikalı 
Pedro Alonso Lopez; Kolombiya, Peru ve Ekvador’da 300 çocuğa te-
cavüz ederek öldürmüştür.

1971’le 1998 yılları arasında toplam 250 kişiyi öldürdüğü belirtilen 
İngiliz Seri Katil, Dr. Harold Shipman ise kurbanlarını yüksek dozda 
morfin enjekte ederek katlediyordu. 

Ukraynalı Seri Katil Andrei Romanoviç Chikatilo, 53 cana kıy-
mıştır. (1978-1990 yılları arasında)

ABD Tarihinin en çok cana kıyan seri katili, Gary Ridgway ise 71 
kişiyi öldürdüğünü iddia etmesine rağmen, 49 kurbanın cesedinin ye-
rini göstermiş ve 49 kişiyi öldürmekten hakkında dava açılmıştır. Sav-
cılıkla anlaşarak kurbanlarının cesetlerini attığı yerleri gösterdiği, yani 
işbirliğine girdiği için idam cezası almaktan kurtulmuştur. Ömür boyu 
hapis cezasına çarptırılmıştır. 

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; seri katiller en çok 600, 400, 250 ve 
daha az kişinin hayatını yok etmişlerdir.

Fakat ABD ve AB Emperyalist Haydutları, bırakalım Birinci ve 
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşlarında katlettikleri 80 milyon civa-
rındaki insanı; 1990’dan bu yana sadece Ortadoğu’da 10 milyon civa-
rında Müslüman’ın hayatını ortadan kaldırmışlardır, kanını akıtmışlar-



56

dır. 
Demek ki arkadaşlar; en cani, en sapık seri katiller bile bunların 

yanında gölgede kalmaktadırlar. 
Kaldı ki seri katiller, psikopattır. Ruh hastasıdır. Yani normal bir ru-

hiyata sahip olamadıkları için öldürürler kurbanlarını. Onların ekono-
mik ya da siyasi bir amaçları bulunmaz.

Bunlarsa, psikopat olmakla birlikte, aynı zamanda emperyalist po-
litikaların da uygulayıcısıdırlar. Bu emperyalist çakallar zaten sömürü, 
vurgun ve talana dayanan emperyalist zulüm siyasetlerini hayata geçi-
rebilmek için silah kullanırlar, savaşlar çıkarırlar, komplolar kurarlar, 
kuklalarına faşist darbeler yaptırtırlar. 

Nasıl seri katilleri insan saymıyorsak, bu emperyalist haydut sürü-
sünü de insan saymamamız gerekir. Bunlardan da iğrenmemiz, tiksin-
memiz, uzak durmamız ve asla onlarla herhangi bir işbirliğine girme-
memiz gerekir.

İşte son Suriye saldırılarına gerekçe oluşturabilmek için ve dünya 
halklarını bu pis, aşağılık oyunlarına inandırabilmek için, Doğu Gu-
ta-Duma’da nasıl mide bulandırıcı bir düzenbazlıkta bulunduklarını 
gördük. 

Bunlara insan denebilir mi?
Kaldı ki, bunlara inananlar, bunlarla ittifaklar kurup onlara taşeron-

luk edenler de, bizce insanlıktan vazgeçmişlerdir.
Onlar, işbirlikçi hainler olarak adlandırılabilirler sadece...
Bunların yaptıkları yanlarına kalmayacak elbette. Tarih ve İnsanlık 

önünde yaptıkları bunca zulmün, döktükleri bunca kanın hesabını ve-
recekler.

Ve işbirlikçileriyle birlikte Tarihin lanetli sayfaları arasında yerlerini 
alacaklar...

Utanç verici bir yaşamı iradi olarak seçmişlerdir bunlar. Tarih bo-
yunca da hep lanetle anılacaklardır...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Nisan 2018 



Ayrım
Altı



Partimize uygulanan İblisçe ablukaya
bir yenisi eklendi

Saygıdeğer arkadaşlar;
Nasıl İblisçe bir sağlı sollu ablukayla karşı karşıya kaldığımıza bir 

bakar mısınız?
5-13 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli 10’uncu Kitap Fuarı ger-

çekleştirilecektir. Bugüne dek 7 kez katıldığımız Kitap Fuarı’na bu 
yıl katılmamız, AKP’li Kocaeli Belediyesi tarafından yasaklanmıştır. 

Gerekçe ise, bebelerin bile kanmayacağı, insan aklıyla alay eden 
bir safsatadan ibarettir...

Konuyla ilgilenen yayıncı arkadaşlarımız, bu sansürlenmeye iliş-
kin bir açıklama yapmışlardır. İsterseniz, doğrudan okuyalım onu:

***
KOCAELİ KİTAP FUARI SANSÜRÜN GÖLGESİNDE YAPI-

LIYOR:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN DERLENİŞ 

YAYINLARINA SANSÜR
Derleniş Yayınları olarak 7 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’na katılmaktayız. Bölgemiz için 
önemli bir kültürel faaliyet olan bu Fuar’da 7 yıldır yerimizi alarak 
okuyucularımızla buluşmaktaydık.

Ancak bu yıl 10’uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’na katıl-
mamızı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Fuar Yönetimi uygun gör-
memiş olacaklar ki, develerin bile güleceği bir gerekçeyle Derleniş 
Yayınları’nın Kitap Fuarı’na katılmasını engellediler. Gerekçe, Fuar-
da kendilerinin temin etmiş olduğu PLASTİK bir MASA kullanmak. 
Dedik ya, develer bile güler bu gerekçeyle bir yayınevinin Kitap Fu-
arı’na katılımının engellenmesine. Bunun adı SANSÜR’dür. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Fuar Yönetimi aracılığıyla Derleniş Yayınla-
rı’na SANSÜR uygulamıştır, Fuara katılımını engellemiştir. Üstelik 
bunu gerçek sebepleri gizleyerek, uydurma bir gerekçeyle, PLASTİK 
MASA KULLANIMI gerekçesiyle yapmıştır.
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Büyükşehir Belediyesi-Fuar Yönetimi, plastik masa kullanımı ko-
nusunda uyarıda bulunmak yerine gizli gizli fotoğraflar çekmiş, Fuara 
katılmamızı engellemek için kendine gerekçe yaratmaya çalışmıştır.

Yazılı ve sözlü olarak yaptığımız tüm başvurulara, bu yapılanın 
adaletsiz bir değerlendirme olduğunu, gerçek sebep her neyse onun ile-
tilmesi gerektiğini, plastik masa kullanılmaması gerektiği konusunda 
hiçbir bilgilendirme yapılmadığını, böyle bir bilgilendirme yapılmış 
olsa gereğini yerine getireceğimizi, masanın da zaten kendileri tara-
fından dağıtıldığını defalarca bildirmemize rağmen olumlu bir cevap 
alamadık. Değerlendirip size bilgi vereceğiz, sözüne rağmen olumlu ya 
da olumsuz bir bilgi de verilmedi. Ancak 16 Nisan günü Fuar’ın web 
sitesinde Derleniş Yayınları’nın katılımcılar listesinde yer almadığını, 
yani hiçbir bilgi verilmeden SANSÜRLENDİĞİNİ gördük.

Nedir Büyükşehir Belediyesi’nin Derleniş Yayınları ile derdi? 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi istemektedir ki, Fuarda farklı düşünce ve 
görüşlere ait yayınları Kocaeli halkıyla buluşturan yayınevleri olmasın. 
Yayınevimiz, sadece gerçekleri halkımızla buluşturmayı hedeflemiş 
bir yayınevidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu anlayışa 
uygun olarak, kendininkinden başka düşüncelere tahammül edeme-
mektedir, Derleniş Yayıları’nı SANSÜRLEMESİNİN asıl gerekçesi 
budur. Bu yüzden de; standı, ülkemizin ve halkımızın içinde bulunduğu 
durumu tüm gerçekliğiyle ortaya koyan yayınlarla dolu olan Derleniş 
Yayınları’na uydurma bir gerekçeyle SANSÜR uygulamaktadır.

Yapılan bu adaletsiz, haksız ve SANSÜRCÜ tavrı Derleniş Yayın-
ları olarak kınıyoruz, protesto ediyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün rüzgâr kendilerinden yana 
estiğinden dolayı, hiçbir objektif kritere dayanmadan, keyfi bir şekilde, 
sadece kendine yandaş olanları kayırmak niyetiyle davranmaktadır. 
Ama unutmayalım ki, rüzgâr hep aynı yönde esmez. Doğruyla savaşan 
yenilmeye mahkûmdur.

Uydurma gerekçelerle Derleniş Yayınları’nın Kitap Fuarı’na 
katılımını engelleyen, kendi düşüncesinden başka bir düşünceye ta-
hammül edemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni kınıyoruz. 
18.04.2018

Derleniş Yayınları
Kocaeli 

***
AKP’giller, en tehlikeli hasım bildiği

HKP’den korkar
Yayınlarımız, AKP’giller’i rahatsız etmenin ötesinde korkutmak-

tadır artık, arkadaşlar. 15 Temmuz sonrası yayımlanan kitaplarımızla 
ilgili, Tayyip’e hakaretten üç dava açtırmıştır, AKP’giller. Davalar sür-
mektedir, ilgili arkadaşların bileceği gibi...
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Kaçak Saraylı Reis, Seçimlerin Temel Hükümleriyle İlgili Kanunun 
tüm maddelerini, fıkralarını ayaklar altına alarak, buyruğuna soktuğu 
YSK’yi, Yargıtayı, Anayasa Mahkemesini bir araç olarak kullanıp bizi 
Seçim dışına attırmıştır.

Yani kendi yasalarını bile hiçe sayarak, keyfi biçimde, düpedüz şid-
det uygulamak anlamına gelecek bir tavırla Seçimlere katılmamızı ya-
saklatmıştır.

Malum ya; Kaçak Saraylı’nın TRT’sinde, onu sadece, tüm suçların-
dan dolayı biz eleştirdik. Ve hesap vereceğini söyledik. Tabiî efendile-
riyle birlikte...

Hafız, bizim bu teşhirimizi hazmedemedi. Ağır geldi, tümüyle ger-
çekleri dile getiren sözlerimiz. E, gelir tabiî...

Yaptığı onca suçun ağırlığına karşılık düşen sözler de elbette aynı 
oranda ağır olacaktır...

Kaçak Saraylı’nın Yargıtayda görevlendirdiği bir kişi, bunu tevil yo-
luyla da olsa itiraftan çekinmemiştir. Aynen şunu demiştir:

“7 Haziran 2015 Seçimlerinden sonra, böyle bir süreç başlattık.”
Başlatın bakalım...
Elbet günü gelecek, bunun da hesabı sorulacak sizden...
Orada da söylediğimiz gibi, bizim derdimiz oy moy değildi. Biz, 

Türkiye’nin içinde bulunduğu yürek yakıcı gerçekleri tüm açıklığıy-
la halkımıza anlatabilmenin derdindeydik, çabasındaydık. Orası bizim 
için Türkiye Halkının bizi en yüksek oranda izleyebileceği, dinleyip 
anlayabileceği bir kürsü idi sadece.

Tayyipgiller, bize uyguladıkları bu kanunsuz, keyfi yasakla o kürsü-
yü kaba güçle elimizden almış bulunmaktadırlar. 

Bunca suç işleyen bir iktidar, bunca ihanet ve halk düşmanlığı içine 
batmış bir iktidar, elbette bizi en tehlikeli hasım bilerek bu yasakları, bu 
kanunsuzlukları uygulayacaktır. 

Kendine “sol” diyen Amerikancılar da
gerçek devrimci HKP’yi sansürlemekten geri durmaz

Fakat, kendilerini “demokrat”, hatta “solcu” ve hatta “komünist” 
olarak adlandıran yazılı ve görsel gazeteler-haber siteleri de bize karşı 
aynı oranda düşmanlık beslemekte ve sansür uygulamaktadırlar.

Sondan başlayalım örneklemeye, isterseniz:
Kaçak Saraylı Hafız’ın ve onun AKP’giller’inin ve Sarayın Arka 

Bahçeli’sinin Baskın Erken Seçimle ihanet iktidarlarını kurtarabilmek 
için, umutsuzca da olsa, giriştikleri davranışa ilişkin açıklamamız ol-
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muştu. Hem de Tayyip’in 24 Haziran’da Milletvekili ve Cumhurbaşka-
nı Seçimleri yapılacaktır, açıklamasından birkaç saat sonra...

Bu açıklamamızı, Partimizin sayfalarında yayımlamıştık, bizi takip 
eden arkadaşların tanık olduğu gibi...

Bir iki istisna hariç, artık HDP çizgisine düşmüş yazarçizerlerden 
oluşan, dolayısıyla da bir HDP yayın organına dönüşen Yeni Cumhu-
riyet, bizim bu açıklamamızı görmedi, daha açığı yok saydı...

Konuya ilişkin yaptığı haberde şu parti ve grupların, bu Baskın Er-
ken Seçimle ilgili yaptıkları açıklamalara yer vermiştir:

Halkevleri, Devrimci Parti, EHP, EMEP, HTKP, ÖDP, SYKP.[14]

Cumhuriyet, haberin başlığına bir de görsel yerleştirmiştir, şu şekil-
de:

Bununla da yetinmemiş; bu her grupçuğun yaptığı açıklamanın üs-
tüne bir de onların logosunu koymuştur.

Netçe görüldüğü gibi, bu grupçukların tamamı Amerikancı Burjuva 
Kürt Hareketi’nin yörüngesinde dolaşan, PKK-HDP yalaması Ameri-
kan işbirlikçilerinden oluşmaktadır.

Bunların siyasetleri, şu anki Cumhuriyet’in yayın çizgisiyle de uyu-
şur...

Gelelim, Merdan Yanardağ’ın duayenliğindeki ABC Gazete-
si’ne...

O da “Sosyalistlerden ‘baskın seçim’ açıklaması” başlığı altında 
aynı konuya yer vermiştir. 

Onun haberinde de şu grupçukların açıklamaları yer almıştır:
TKP, TKH, HTKP, Devrimci Parti, EHP, EMEP, ÖDP, SYKP, 

Yeşiller ve Sol Gelecek, Devrimci Hareket, Halkevleri.[15]

Görüldüğü gibi, aynı sansür Merdan Efendi’nin internet gazetesinde 
de uygulanmıştır, bize karşı...

ABC’nin çizgisi de, izleyen arkadaşların görüp anlayacağı gibi, 
Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’siyle Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi 
HDP’nin arasında gidip gelen bir salıncak siyasetidir. 

Doğal olarak bunlar da, siyasetlerinin gereği, Amerika’nın Sol Tabe-
lalı Şark Ekspresi’nin yolcuları arasındadır. Bu bakımdan, bize sansür 
uygulamaları ve bizi düşman görmeleri, siyasetleri gereğidir.

[14] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/960945/Sosyalist_partilerden_erken_
secim_aciklamasi.html
[15] http://www.abcgazetesi.com/sosyalistlerden-baskin-secim-aciklamasi-84784h.htm.
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Gelelim, doğrudan lamsız cimsiz PKK, HDP yalamalığı yapan bazı 
internet sitelerine...

Mesela “Artı Gerçek” diye bir site vardır. Bu da “Sol’dan baskın 
seçim değerlendirmesi” başlığı altında verdiği haberde şu grupçukla-
rın adını anmıştır:

ÖDP, SYKP, Yeşiller ve Sol Gelecek, Devrimci Parti, EHP, 
EMEP.[16]

Bu Amerikancılar kervanına dahil haber sitelerinden son birinin 
daha adını anmakla yetinelim: “Demokrat Haber”. Bunun konuya 
ilişkin haberinin başlığı da şudur:

“Sosyalist partilerden erken seçim açıklaması”

Bu başlık altında şu grupçukları saymıştır, bu HDP’ci ve Ermeni 
Soykırımı Emperyalist Yalanı’nın savunucusu haber sitesi:

Devrimci Parti, EHP, EMEP, HTKP, ÖDP, SYKP.[17]

Netçe görüldüğü gibi, arkadaşlar; bunların tamamı Amerikan Eks-
presi’nin yolcularıdır... 

Amerika bunlar için “Demokrasi güçleri”, der. Ve aynı zamanda da 
bunları, kendisi açısından “Umut Kaynağı” ilan eder. 

Bunların demokrasiden anladıkları, ABD Emperyalizminin “Proje-
ct Democracy” diye adlandırdığı, gerçekte her türden demokrasinin 
de, özgürlüğün de, hakkın hukukun da ABD ve AB tarafından imha 
edilmesinin üzerini örten bir sahte demokrasi etiketidir. Onun savunu-
culuğunu yapmaktadır, bu ABD işbirlikçileri.

Kimisi doğrudan ABD’cidir, kimisi de Sorosçu Kemal’in ve Ame-
rikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK-PYD’nin amigoluğunu ederek bu 
aşağılık işi yapmaktadırlar.

Bize düşmanlıklarının, karşıtlıklarının temel sebebi budur, arkadaş-
lar...

Burada anmadan geçmeyelim, isterseniz:
Çoğu yazı ve haberimize sansür uygulamış olsa da, Odatv bu ko-

nuya ilişkin haberinde bizden de söz etmiş ve açıklamamızın tamamını 
vermiştir.[18]

[16] https://www.artigercek.com/sol-dan-baskin-secim-degerlendirmesi-yenilecekler-1.
[17] http://www.demokrathaber.org/siyaset/sosyalist-partilerden-erken-secim-aciklama-
si-h100475.html.
[18] https://odatv.com/chpden-erken-secimle-ilgili-ilk-aciklama-18041830.html.
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Sağ olsunlar, var olsunlar, Toplumsal Haber, Yön Haber ve Gazete 
Kritik adlı internet siteleriyle Anadolu’daki birkaç yerel haber sitesi, 
yazılarımızı ve eylemlerimizi aksatmadan ve atlamadan vermektedir.

İşte böylesine ahlâk ve namus dışı bir abluka uygulanmaktadır bize, 
arkadaşlar...

Susuş suikastıyla bizi öldürmek istemektedir, bu Amerikancılar 
medyası...

Söylemeye bile gerek yok ama Parababaları medyası zaten sınıfsal 
çıkarı gereği bize en ağulu biçimde düşmanlık gütmektedir.

Kaçak Saraylı Reis’in oluşturduğu ve sadece Saray hizmetinde bu-
lunan medya da zaten doğası gereği düşmandır bize. 

Kendini “sol” veya “sosyalist” diye etiketleyen Amerikancı Sahte 
Sol da, görüldüğü gibi, bize düşmandır.

Olsun bakalım... Ne diyelim?..
Bu ihanetler, bu düzenbazlıklar, bu namussuzluklar ilânihaye sürüp 

gitmez...
Elbet bir sonu olacak bunların...
Bunlar kaybedecekler. Bu, kesin bir gerçektir. Dolayısıyla da, aslın-

da en büyük kötülüğü kendilerine etmektedirler. Ömürlerini bir baltaya 
sap olamadan heba edip gitmektedirler.

Aslında acınacak haldedirler...
Oysa biz, Tarihin en haklı davasını savunuyoruz. Devrimci Önder-

lerimizin tek haklı ve meşru savunucusuyuz ve temsilcisiyiz. Devrim, 
bizim izlediğimiz yoldan gidilerek gerçekleştirilecektir. Zafere bizim 
yolumuz götürecektir Devrimi. Yani biz, eninde sonunda zafer kazana-
cağız, Devrimci Halk İktidarını kuracağız. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Nisan 2018 



Ayrım
Yedi



Tayyip, bir kez daha yanıldı, bir kez daha şaştı:
Getiren götürüyor…

Tayyip, neler oldu böyle?..
Sen de şaştın bu işe, değil mi?
Hiç beklemiyordun bunların olabileceğini...
Her zamanki gibi yine yanıldın, Tayyip!
Bak, kural şudur: Birilerinin eliyle bir yerlere zıplatılmayı, bir 

koltuğa oturtulmayı kabul ettin miydi; miyadın dolduğunda aynı el 
tarafından oradan indirileceğini de bileceksin!

Senin bilemediğin bu oldu işte. Kerameti kendinden sandın. Öyle 
ya; 16 yıldan bu yana tek adam olarak Türkiye’nin tepesindesin. İki 
dudağının arasından çıkan her buyruk, anında “yasa” kılıfına bü-
ründürülerek uygulamaya konuluyor. Etrafında amigolar pervane...

Milyonlarca meczuplaştırılmış “hülooğğ”cuların var. Bırakalım 
Firavun Sarayı’nı, efendin ABD’nin White House’unu bile gölgede 
bırakan Kaçak Saray’ın var.

26 tane Başdanışmanın var. Binlerce Saray görevlin var, koruman 
var. Sayısız zırhlı, milyonluk arabaların var, uçakların var. Kısıklı’da 
geniş villanı tıka basa dolduracak denli çok Dolar’ların Avro’ların 
var. Var da var...

Hiç kimse de bugüne dek sana gık diyemedi, bizim dışımızda. Ka-
nun manun da zaten takmadın...

Öylesine pervasızlaştın ki, artık ölesiye bizi hiçbir güç bu koltuk-
tan indiremez, sanısına kapıldın...

Eskin Kankin Feto da bu anlayıştaydı, hatırlarsan. O da devletin içi-
ne, en kılcal damarlarına dek girdik, yerleştik, böylelikle de onu tama-
men ele geçirdik, anlayışındaydı. Ama görüldüğü gibi 15 Temmuz’da 
CIA, bebelerin bile kanmayacağı, başarısızlığa kurgulanmış bir plana 
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inandırdı onun askerlerini. Ve hödükçe bir girişimde bulundular, “Ga-
nimet Paylaşım Savaşı”ndan en büyük paya sahip olarak çıkabilmek 
için...

Plan gereği de hezimetle karşılaştılar...
İşte şimdi, sen de belki anladın. Kaldı ki, anlamadıysan büyük bir 

yanılgı içindesin. Efendin, devşiricin, yapımcın ABD ipini çekti senin. 
Daha önce de birkaç kez söylediğimiz gibi, seni getiren götürecek 

be Tayyip...
Sen, önemli hatalar yaptın, efendine karşı. Baktın ki BOP Eşbaş-

kanlığı uygulamaların seni bayır aşağı yuvarlanışa ve bitişe götürüyor; 
anında çark edip Milliyetçi oynamaya başladın. Hani bir zamanlar; “Biz 
her türden Milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz.”, demiştin ya; 
o sözünü unuttun. 

Dolayısıyla da, BOP’ta ayak sürür oldun...
Efendine karşı da medya önünde gak guk etmeye başladın. 
Bütün bunlarla da yetinmedin. Rusya’yla, İran’la, Çin’le, dolaylı 

olarak da Suriye’nin Resmi Yönetimiyle görüşmeler yaptın, anlaşmalar 
yaptın, Astana Mutabakatları yaptın onlarla. 

Ve ilaveten de Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemleri aldın.

AB-D, hizmette kusur edeni deliğe süpürüverir
Hizmette böyle kusurlar edenlere karşı, efendin harekete geçer...
Ve yumruk yaptığı sağ elinin başparmağını aşağıya doğru tutuverir...
Yani bu, senin koltuktan artık tekerlenmen gerektiğine işaret eder...
Bak, karşına kimi çıkardı ABD: Kontrgerilla’nın Faili Meçhuller 

Kraliçesi ve Süper NATO’nun Özel Örgütü MHP’nin Milletvekili, onu 
temsilen Meclis Başkanvekili Meral Akşener’i...

16 yıldır karşında muhalefet filan yoktu. Deniz Baykal zaten dev-
şirilmiş olduğu için efendin tarafından, karşında muhalefetçilik oynu-
yordu. Hani seni de Başbakan yapan iki yerel kurum liderinden biridir, 
Deniz Baykal. Öteki de, zamanın YSK Başkanı Tufan Algan’dır.

Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si ise, zaten Amerikanofillerden dol-
durmadır. Sorosçu ve avanesinden her şey olur da mücadeleci siyasetçi 
olmaz...

Sorosçu’dan pay biçelim: 2010’dan bu yana senin şamar oğlanın 
konumundaydı. Döndürüp döndürüp tokatlıyordun adamı. Bununla da 
yetinmeyip emrin altına aldığın Yargıyı kullanarak davalar açtırıyordun 
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hakkında.
Sorosçu, en ciddi ve sert görünmeye çalıştığı durumda bile komik 

görünmekten kurtulamayan bir zavallıydı... Onun sözde muhalefeti, 
sana mama gibi geliyordu. O bakımdan iyiydi muhabbetiniz...

Fakat Burjuva Medyasının bazı sefalet sosyalistleri tarafından bile 
“Dişi Kurt Asena” diye nitelendirilen Meral Akşener öyle değildir...

Tabiî ne Dişi Kurtluk, ne Asenalık yakışır böyle Amerikan işbirlik-
çilerine, hizmetkârlarına. Bunlar sıfır numara ABD piyonudur sadece. 
Fakat buna rağmen kişilik olarak atak, kavgacı ve saldırgandır, Akşener.

Hızla bayır aşağı, kriz patlamasına doğru giden ekonominin verdi-
ği sinyallerden ve Akşener’in, MHP’nin giderek altını boşaltmasından 
duyduğunuz korku Sarayın Arka Bahçeli’siyle seni, el ele vererek Bas-
kın Erken Seçim yapma kararına götürdü.

Öylesi bir Baskın ki, Akşener’in ABD çıkarları açısından “İyi” olan 
partisini Seçim dışına düşürmeyi amaçlamaktaydı. Buna uygun olarak 
belirlediniz, 24 Haziran’ı.

24 Haziran seçimleriyle durdurmak istediğin
İyi Parti’ye, ABD, yürü ya kulum, diyor

Fakat hiç beklemediğin iki gelişme oldu:
Birincisi, artık avucunun içinde bellediğin ve asla emrinden çıka-

maz sandığın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve YSK, bir anda yüz 
seksen derecelik bir dönüşle senin aleyhine oynayıverdi ve Akşener’in 
ABD’ye “İyi” gelen partisinin Seçime girme yeterliliğine sahip olduğu-
nu açıklayıverdi...

Şaşıp kaldın bu işe, değil mi?..
Emir yukarıdan gelince böyle olur işler, Hafız...
Bununla da yetinmedi ABD Emperyalistleri. Yine elleriyle oynattık-

ları Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’sinden kimsenin adını sanını bilmedi-
ği, Meclis kantiniyle ceylan derisi koltuklar arasında geyik çevirmekle 
vakit geçiren 15 Milletvekilini istifa ettirerek Akşener’in partisine ak-
tartıverdi...

Böylece de “İyi Parti”, Mecliste 20 vekillik bir sayıya ulaştığı için 
grup kurmuş oldu, Seçime bu yönden de girme hakkı elde etmiş oldu.

Yani ABD Haydudu, işi çifte garantiye aldı...
Siyasi hayatında ABD tarafından bugüne dek hep İbiş’i oynattırı-

larak rezil rüsva edilmiş olan Sorosçu Kemal Efendi, bu kararı yani 
15 Milletvekiline; “ayrılın ve Akşener’in partisine geçin” emrini asla 
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kendi iradesiyle vermiş olamaz.
“Ekmek İçin Ekmeleddin” vakasında, TR 705’lerin, Pontusçu 

Ortaçağcı Bekaroğlu’larının, Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanının 
meftunlarının partiye ve Meclise doldurulmasında olduğu gibi, Soros-
daroğlu’na mal edilen bu karar da, medyada pek popüler bir deyiş olan 
“Üst Aklın” verebileceği bir karardır.

Bu 15 zat-ı muhtereme, sanırız, ya 24 Haziran’da Meclise girme, ya 
da bir yerlerden Belediye Başkanlığı verme garantisi vermiş olunmalı-
dır. Yoksa Parababaları Meclisinde hiç kimse çıkarı olmadan parmağını 
bile oynatmaz...

Hiçbirinin vatan millet, hak hukuk umurlarında değildir. Zaten de 
zavallı Halkımız her ne kadar kendim seçtim diye avunsa da, bunların 
tamamını seçen ABD Emperyalist Haydutlarıdır.

Oyunun kurucusu ve asıl yöneticisi ABD-CIA’dır
Bundan aşağı yukarı yarım asır önce, 1976 yılında verdiği bir rö-

portajda, Rahmetli Morrison Sülü’nün değişmez Dışişleri Bakanı İh-
san Sabri Çağlayangil bakın ne demişti, Politika Gazetesi yöneticisi 
İsmail Cem’e:

“Bundan açık bir şey olmaz: CIA 12 Mart’ta vardır. Büyük öl-
çüde vardır. 12 Mart’ta haşhaş vardır. CIA, Papadopulos’da var-
dır. CIA, Gizikis’te vardır. (ABD’nin 1967’de Yunanistan’da yaptır-
dığı ‘Albaylar Cuntası’nın faşist darbesi kastediliyor. - Nurullah Ankut) 
CIA’nın nasıl hareket edeceği tahmin edilemez. Siz bir yazar ola-
rak en az benim kadar bilirsiniz...

“(…) Şimdi nasıl yapıyor CIA? CIA yapar. (…)
“Benim istihbarat şefim, kendisi farkında bile olmadan CIA be-

nim altımı oyar.
“Elinde imkân var (yabancı) adamın. Girmiş enfiltre benim 

içimde...
“Onun için hiç şaşmam, aramam da, bulamam ki. Nasıl yaptı, 

bulamam...”[19]

İşte durum böyle, Tayyip. Sen o istihbaratçılar, o yargıçlar benim 
adamım sanırsın. Ama yanılırsın... 

Tıpkı seni oynatanlar olduğu gibi, onları da oynatan birileri vardır...
Ve esas emir buradan gelir...
Ona uymayan da, senin de sevdiğin bir sözcükle “bertaraf” olur.

[19] Çağlayangil 12 Mart’ı Açıklıyor, Politika, 12 Mart 1976.
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Olay bu...
Hayat böyle be Tayyip...
Kaçak Saray’ın, lüks zırhlı arabaların, uçakların, villaların, milyar 

Dolarların uçup gidecek...
Hepsine veda edeceksin...
Ama boşver be Tayyip, üzülme. Kefenin cebi yok. Zaten dört metre-

lik bezden başka kim, ne götürebiliyor ki öbür tarafa...
Şimdi senin için asıl düşünmen gereken mesele şudur bizce:
ABD seni akçeli suçlarından ve başka suçlarından dolayı hesaba çe-

kecek mi, yoksa sadece iktidardan tekerlemekle mi yetinecek?
Bakalım, bilemeyiz Haydutun niyetinin ne olduğunu...
Bizce sonun başlangıcındasın Tayyip. Ve bu gidişi durdurmaya asla 

gücün yetmez. 
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, Türkiye’yi 1950’den bu yana kesinlik-

le Türkiye yönetmiyor. ABD Emperyalist Haydutları yönetiyor. Kimin 
iktidara oturtulacağına, onun orada ne kadar süre kalacağına, yerine ki-
min oturtulacağına hep aynı haydut karar veriyor. 

İşte bu ihanet düzenine karşı bir biziz, cepheden savaş veren. Bu, İn-
sanlığın başbelası emperyalist haydutlar sürüsüne karşı-ABD-AB Ça-
kallarına karşı, onların Türkiye’deki işbirlikçi hainlerine karşı sadece 
biziz canını dişine takıp bir ömür savaşan...

Eninde sonunda hepinizi yeneceğiz, hezimete uğratacağız!
Ve suçlarınızdan dolayı da hesaba çekeceğiz tümünüzü. Sadece seni 

ve avanen AKP’giller’i değil; “Meclisteki Amerikancı Beşli Çete”nin 
tamamını...

Çünkü hepinizin ortak paydası Amerikancılıktır. Bak, ABD’den al-
dığı destekle doğrudan ok gibi üzerinize yürüyen Meral Akşener’in “İyi 
Parti”si ne diyor Programında?

“NATO
“Türkiye, İkinci Dünya savaşından sonra kurulan dünya dü-

zeni içinde Batı kurumları içinde yer almıştır. Ülkemizin savunma 
politikası da Batı güvenlik sistemine entegre edilmiştir. Savunma 
politikasında en üst şemsiye olarak NATO bulunmaktadır. NATO 
bir siyasi yapılanma olup üyelerinin müşterek savunma ihtiyaçları-
nı da karşılamaktadır. Türkiye’nin NATO şemsiyesinde olması mil-
li politikalar ve stratejiler uygulamasına engel olmadığı gibi İttifak 
üyeliğimiz diğer ittifak ve mekanizmalardaki ülkelerle kendi milli 
çıkar ve ulusal güvenliğimizin gereği olarak kurulacak ilişkilere ve 
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iş birliği çabalarına da aykırı değildir.”[20]

Görüldüğü gibi, ABD hizmetkârlığını, Programına varıncaya kadar 
onun saldırgan askeri örgütü NATO’ya yaptığı güzellemelerle tescilli-
yor. Yazılı belge haline getiriyor, Faili Meçhuller Kraliçesi Meral Ak-
şener Hanım.

Oysa NATO, İnsan Soyunun Başbelası Haydut’un ekonomik ve si-
yasi çıkarlarını savunan bir savaş, işgal ve yağma örgütüdür. 1990’dan 
bu yana bu örgütün yönetimindeki devletler, Ortadoğu’da 10 milyon 
civarındaki masum Müslümanın canına kıymıştır. Ölüm Tarlalarına çe-
virmiştir, komşu Kardeş Müslüman Ülkeleri. 

Akşener Hatun, iğrenç yalanlar gerekçe gösterilerek komşumuz Su-
riye’ye ABD, İngiltere ve Fransız Emperyalistleri tarafından yapılan 
hava saldırısını da alkışlarla karşılamıştı. 

Yani Kontrgerilla’nın önde gelen görevlilerinden biridir bu hanım...
Eski partisi de Süper NATO’nun, Kontrgerilla’nın Türkiye’deki pa-

ramiliter güçlerinin örgütlendiği Özel Örgütüdür. Yönetim ve şu anki 
kitle tabanının da ezici çoğunluğunu MHP’den gelen bu güçler oluştur-
maktadır, İyi Parti’nin. 

Burada Halkımızın kazancı nedir diye bir soru akla gelebilir:
Halkımız için kazanç mazanç yok... Onun payına düşen, her zaman 

olduğu gibi, ölümlerden ölüm beğenmektir.
Bu hainlerden derleşik Amerikancı Beşli’nin Türkiye Cumhuriye-

ti’ne, vatanına, milletine ve halkına verebileceği hiçbir olumlu şey yok-
tur.

BOP’un hizmetkârlığını bu yeni ekip Tayyipgiller’den devralacak-
tır. Bu, ülkemiz ve halkımız için ölüm anlamına gelen süreci sürdürme-
ye bu yeni hainler grubu devam edecektir.

Bunlar ABD yapımıdır, ABD hizmetindedir ve ihanet yolunun de-
ğişmez yolcularıdır...

Bunları ancak ölüm ıslah eder...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Nisan 2018

[20] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/iyi-partinin-program-ve-tuzugu-ilk-kez-yeni-
cagda-175673h.htm.
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Gerçek anlamda İnsan demek, vicdan demektir...
Bugün “Kedi Davaları”mızdan 6’ncısının, aynı zamanda da sonun-

cusunun 15’inci duruşması görüldü. 
Dava konusu; apartman önündeki sokak hayvanlarına yemek ver-

mekte olan eşime, en küçük çocuğundan bile daha küçük olan, 20’li 
yaşlardaki bir çiftin sözlü saldırısı üzerine gelişen bir olaydı.

Bu genç çift, başlangıçta iyiydi bizimle. Biz de herkese olduğu gibi 
bunlara karşı da güleryüzlü ve sevecen davranıyorduk.

Sonra görüldü ki bunlar, bizimle selamlaşmayı kestiler. Ardından 
da apartman çevresindeki kedileri, küçücük yavru ya da anne olmasına 
bakmaksızın taşlayıp tekmeleriyle uzaklaştırmaya başladılar. Anladık 
ki, apartmanda oturan ve hepsi de birbiriyle akraba olan üç Rizeli aile 
bunları kışkırtmış, bize karşı. Bu Rizelilerden biri de zaten bu çiftin ev 
sahibidir. Bunların da kadını Rizeli, erkeği Kastamonuludur. 

Rizelilerden biriyse Üsküdar Belediyesinde makam şoförlüğü et-
mektedir. O da azgın bir hayvan düşmanıdır. Belediyedeki konumun-
dan dolayı bu aileye yılda yarım ton kömür, birkaç da alışveriş çeki 
alıvermektedir, Üsküdar Belediyesinden.

Yani bunlar da bir kısım AKP seçmeni gibi kömüre ve alışveriş çe-
kine gitmişlerdir...

Bu genç çiftin önce kadını, hayvanlara bakmakta olan eşime “Kedi 
manyağı! Apartman çevresini kirletiyorsun. Git başka yerde ver yiyece-
ği bunlara.”, diyerek sözlü saldırıda bulunmuştur. 

Eşim de aynı ton ve nitelikte karşılık vermiştir bu kadına. Bunun 
üzerine erkek olanı evden çıkmış ve eşime galiz küfürler etmiştir, tek-
raren.

Olaydan iki gün sonra bu gençle karşılaştık apartman önünde. Ben, 
yaptıklarıyla ilgili konuştum. Sonra komşular araya girdi, ayrıldık.

Bu şahıs polis çağırmış, polis gelip karakola götürdü bizi. Bu da 
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oradan ayrılıp hastaneye gitmiş. Neyse... Uzatmayalım isterseniz bu 
mevzuyu.

Hep söyleriz ya; vicdan sahibiyseniz, acıma duygunuz bütün duygu-
larınızın önüne geçiyorsa bu tür olaylar yaşamanız kaçınılmazdır, böyle 
Sınıflı Toplumlarda. Çünkü egemen sömürgenlerin düzeni insanları ça-
murlara buluyor, his yoksunu haline getiriyor, vicdanlarını yok ediyor, 
robotlaştırıyor. Küçük çıkarlarından başka hiçbir şey umurlarında ol-
maz hale geliyor insanların giderek...

İsterseniz, burada noktalayalım işin bu yönünü. Ben size mutlu son-
la biten üç hikâye anlatayım...

Zeus’un Hikâyesi
Zeus, evimizden aşağı 

yukarı 300 metre uzakta bu-
lunan bir sokakta yaşamak-
taydı, onu ilk gördüğümüz-
de. İyice sayılabilecek bir 
kulübesi de vardı, kendisine 
bakanın evinin önünde. Zeus 
hep orada yaşardı ve mutluy-
du. 

Sonra Zeus’u sahiple-
nen ve oraya getiren kişi, 
taşınmış mahalleden. İşin 
kötü yönü de, pek sık tanık 
olunduğu gibi, kurt kırması 
sevimli ve akıllı köpeciği bı-
rakıp gitmiş.

“Niye bırakıyorsun?” 
diye soranlara da “Gelmek 

istemiyor da ondan.”, diye bir yalan atmış. 
Zeus sahipsiz ve bakımsız kalınca, dik bir yokuş olan sokağın alt 

kısmına gelip oradaki bir apartmanın önünde yaşamaya başladı. Genel-
de çocuklar olmak üzere vicdan sahibi çok az sayıdaki, ya da tek tük 
denilebilecek insan yemek veriyordu Zeus’a orada.

Sonra, Zeus’un sokağını kesen daha geniş bir caddede oturan bir şa-
hıs, özel ilgi göstermiş Zeus’a. Zeus da tabiî her köpek gibi sevenlerine 
yakın olmak için gelip o apartmanın girişinde yaşamaya başlamış. 
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Sonra o kişi de taşınmış mahalleden. Apartmanın geride kalanları 
istememişler Zeus’un apartman önünde yatmasını. Kovalamışlar ora-
dan. Zeus da o apartmandan 15 metre kadar uzaklaşmış ve orada açıkta, 
kaldırımın üzerinde yaşamaya başlamış.

Geçen yazdı. Caddeden arabayla geçen, insanlıktan çıkmış, birer in-
san sefaletine dönüşmüş, hatta paçavralaşmış yaratıklardan biri, bindik-
leri arabanın penceresinden bir tüfek uzatarak ateş etmiş Zeus’a. Zeus’u 
omzundan vurmuş. 

Tüfek sesini ve Zeus’un çığlıklarını duyan birkaç mahalle sakini, 
camlarını açarak bağırmışlar ateş edenlere. Tabiî o alçaklar çekip git-
mişler...

Zeus’un omzunda, çocuk avucu büyüklüğünde bir yara oluşturmuş 
tüfeğin saçmaları. 

Tabiî akan kanlar boynuna, sol bacağına, ayağına kadar inmiş...
İşte ben o günlerde Zeus’u görüp onunla ilgilenmeye başladım. 

Sokak kedileri için çantamda her an bulundurduğum salamdan parça-
lar kesip attım önüne Zeus’un. Başlangıçta, daha önce hiç yemediği 
için yadırgadı salamı. Fakat daha sonra alıştı ve sevdi. Hemen her gün 
Zeus’u da beslemeye başladım. Eşim de alışveriş için geçtikçe oralar-
dan, yiyecek verdi Zeus’a. Tabiî bu arada Zeus’u sevip başını, boynunu, 
burnunu okşamaya da başladık. Sevgiye hasret Zeus, görünce seven 
birilerini, takip edip geldi bizim apartmanın önüne kadar.

Apartmanın önünde bir saçak altında iyi kötü bir düzenek kurup 
bakmaya başladık Zeus’a. Zaten sokağımızda bir de Salep adlı kız kö-
peğimiz vardı. Zeus erkek. Başlangıçta anlaşamasalar da sonradan sıkı 
dost oldular.

Aylar süren acılı ve sızıntılı süreçten sonra kapanmıştı Zeus’un ya-
rası, geçen sene. Ama ne olduysa, Zeus kaşımaya başladı omzunu sık 
sık. Zaten omzunda yarım şeftali iriliğinde bir kistleşme de oluştmuştu 
o yaradan dolayı. O kisti açıp yeniden açık yara haline getirdi Zeus, 
kaşıya kaşıya.

Melek kalpli komşumuz Elif Hanımın arabasıyla Üsküdar Hayvan 
Barınağı’na götürdük Zeus’u. Orada ameliyat edip temizlediler omzun-
daki kistleşmiş dokuyu ve sağlıklı dokuları da dikip yarayı kapattılar.

Getirdik Zeus’u. Üç gün sonra antibiyotikli iğne yapılması için ye-
niden barınağa götürdük Zeus’u. Yarası pansuman edildi, geri getirdik.

Şimdi yarası kapanıp iyileşti. Dikişlerini eşim aldı. Zeus da hiç kaşı-
maz oldu zaten o bölgesini. Sağlığı yerinde ve mutlu şimdi Zeus...

Mahallede pek çok eve hırsız girdiği halde bizim oturduğumuz böl-
gedeki evlere giremedi. Çünkü Zeus’la Salep sokakta; Garip’le Sarıkız 
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bizim balkonda nöbettedirler her gece.
Anlayışlarına göre sokağımızın güvenliği bu dörtlünün omuzları 

üzerindedir. O sorumlulukla gece nöbeti tutmaktadırlar. 

Şimdi de gelelim Konuşan Köpeğin Hikâyesine...
Aslında kızıl bir erkek 

kediciktir konuşan köpek. 
Sıradan kediler gibi mi-
yavlamaz. Bilmediğimiz 
bir yabancı dille konuşur 
gibi konuşur bizimle. Çok 
da sevecen ve uyumludur. 

Onu da, oğlum, küçü-
cük bir yavru iken, çalış-
tığı işyerinin yakınında 
bulmuş. Oğlum da o böl-
gedeki kedilere bakar. 

Kedilere musallat olan 
ve ağızlarının özellikle bir 
yanıyla yanaklarını tutan 
bir yara biçiminde seyre-
den hastalığa yakalanmış-

tı bu yavru kedicik. Bu iltihaplı ağız yarasının verdiği acıdan dolayı da 
pek yiyecek yiyemiyordu. Bu sebeple de bir deri bir kemik kalmıştı.

Oğlum alıp getirdi, bir kutu içinde. Azitlumusin şurubuyla hemen 
antibiyotik tedavisine başladık. Hızla cevap verdi ve kısa sürede iyileşti 
ağız ve çene yarası. Büyüdü, çok güzel, sevimli, canayakın, oyunbaz 
bir oğlan oldu...

İşte, gördüğümüz gibi...

Şimdi de geleyim sonuncusuna, ya da üçüncüsüne... 
Minik Cebo’nun Hikâyesine...

Minik Cebo, evimizdeki Cebo cinsi 4 oğlumuzun en küçüğüdür. Bu 
sebepten Minik Cebo’dur adı. Cebolar ince uzun, atletik, akıllı ve oyun-
cu olurlar. Uzun gövdeleri ve kuyrukları olur.

Minik Cebo da küçücük bir yavru iken oğlumun işyerindeki mü-
dürünün arabasının motoruna girmiş. Motora giren kedicikler genelde 
ezilerek, feci biçimde ölürler. 
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Fakat bu araba nasıl bir 
araba ise, ya da Cebo onun 
motorunun nasıl bir yerine 
girmişse, bir zarar görme-
den yolculuk etmiş arabayla. 
Müdür tamirciye götürmüş 
arabasını o gün, açınca kapa-
ğı Cebo’yu görmüşler orada. 
Tabiî yağa, pasa bulaşmış 
her yanı...

Dönüşte müdür hayvan-
severliğini bildiğinden do-
layı getirip oğluma vermiş 
kediciği, “Sana bir hediyem 
var, Yakup Bey”, diyerek. 
Müdürün arabasıyla alıp ge-
tirdi oğlum, Cebo’yu eve.

Cebo’nun eve gelişi de 
öyle oldu...

Şimdi o da evde çok mut-
lu, sağlığı yerinde, yaşıtla-

rıyla oynamayı çok seven bir kediciktir. Tabiî insana da çok yakındır. 
Biz onu sevdiğimiz zaman o da patisiyle bizi sever ama asla tırnaklarını 
çıkarmaz. Böylesine de düşünceli bir hayvandır Minik Cebo.

Bir kez hayvanlarla yaşama mutluluğuna ulaşmış olan insanlar, on-
ların hayatımıza ne kadar büyük bir zenginlik kattığını şaşarak öğrenir-
ler. Onlar, son derece sadıktırlar. Bir kere güvendiler miydi, size sonsuz 
ve içtenlikli bir sevgi verirler.

24 Nisan 2018
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AKP’giller, her türlü kanunu ayaklar altına alarak 
Partimizi Seçimler dışına attırdı

Saygıdeğer arkadaşlar;
Partimiz HKP; Kontrgerillacı, Faili Meçhulcü, Faşist Meral Akşe-

ner Hanım’ın “İyi” Partisi’yle bire bir aynı konumdadır, örgütlenme 
açısından.

Ne demişti Hanımefendi?
“İyi Parti, Türkiye’nin 61 ilinde örgütlendi.”
Biz de, yani HKP de, tam 58 ilde ve bu illerin ilçelerinin üçte birin-

de örgütlenmiş durumdayız, teşkilatımızı kurmuş durumdayız.
Daha önce de gerek hukukçu yoldaşlarımızın gerek bizim defaatle 

belirttiği gibi, Partimiz 44 ilde örgütlenmiş iken, biri Yerel, ikisi de 
Genel olmak üzere tam üç seçime girmiştir ve her seçimde de oylarını 
ikiye katlayarak gelişme göstermiştir.

Öyle gözlemliyoruz ki, eğer baraj olmasa o seçimlerden yarım mil-
yon civarında, en asgarisindense 400 bin civarında oy almış olarak 
çıkardık.

Sağlı sollu Amerikancılar medyasının en hainane ablukasına rağ-
men, bu başarıyı göstermiştir HKP...

Zaten TRT Seçim Konuşmalarımızla diğer tüm burjuva ve küçük-
burjuva Amerikancı partileri silip geçmişizdir, sosyal medyada.

Bu, zaten sosyal medya kullanıcılarının açıkça gördüğü bir gerçek 
olmakla birlikte, TRT görevlileri de bize çok net bir biçimde dile getir-
mişlerdir bu gerçeği:

“Biz sosyal medyada hangi partilerin öne çıktığına ilişkin gözlemler 
yapıyoruz. Siz, açık ara birincisiniz.”, demişlerdir. 

Öyle ki TRT’nin bazı üst yöneticileri, konuşma kayıtlarıyla görevli 
olmamalarına rağmen “Yahu kimmiş bu tüm partileri ezip geçen, yılla-
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rın politikacılarını geride bırakan komünist başkan?” diye bizi görmeye 
ve bizimle tanışmaya gelmişlerdir, sonraki konuşma çekim ve kayıtları 
sırasında.

Demek istediğimiz; ideolojimiz o denli bilimsel, tutarlı ve açık ki, 
dinleyen herkes, içtenlikli olmak kaydıyla bizi anlamakta ve Türki-
ye’nin tüm sorunlarının çözümünü bizde bulmaktadır. 

Yani bütün özlem ve taleplerinin gerçekleşebileceği yegâne çıkış 
yolunun Partimizin izlediği yol olduğunu apaçık biçimde görüvermek-
tedir.

Tabiî aynı zamanda da özellikle Meclisteki Amerikancı Beşli Çete 
olmak üzere, bütün burjuva partilerinin boşluklarını, kofluklarını, iha-
netlerini ve ABD hizmetkârı olduklarını netçe görüp anlayıvermektedir 
bizi dinleyince.

Kaçak Saray’ın Reis’i işte buna tahammül edemedi. Ve öyle sanıyo-
ruz ki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Siyasi Partiler ve Seçim-
lerle görevli bölümüne ve de YSK’ye “Bir daha bu adamı konuşturma-
yacaksınız, Partisini de seçimlere sokmayacaksınız”, şeklindeki kesin 
buyruğunu vermiş bulunmaktadır.

Öyle ya; biz kendi televizyonunun ekranlarından diğer Amerikancı 
partilerle birlikte AKP’giller’in bütün ihanetlerini, vatana millete, hal-
kımıza ve İslam Âlemine yönelik işlediği tüm suçları ve de akçeli suç-
larını, yani yüz milyarlarca doları bulan kamu malı aşırmalarını ortaya 
kesince koyuvermişiz. Bunların, Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’yla 
zerrece ilgilerinin olmadığını, sadece insanları Allah’la aldatan Muavi-
ye-Yezid İslamı’nın, CIA-Pentagon-Washington İslamı’nın temsilcileri 
olduğunu kör gözlere batacak açıklıkta ortaya serivermişiz.

İşte bu sebeplerden dolayı Kaçak Saray’ın Hafızı bizi Seçimler dı-
şına attırdı. Hem de Siyasi Partiler Kanununun ve Seçimlerin Genel 
Esaslarına İlişkin Kanunların tamamını ayaklar altına aldırtarak... Yani 
her türden kanunsuzluğu pervasızca yaptırtarak...

ABD, Sorosçu Kemal’i kullanarak
“İyi Parti”sini seçime girdirdi

Kaçak Saraylı Reis, Süper NATO’nun-Kontrgerilla’nın-Gladyo’nun 
Türkiye’deki siyasi plandaki partisi MHP’nin yıllarca milletvekilliğini 
yapmış, sayısız faili meçhulün emrini vermiş Meral Akşener’in “İyi” 
Partisini de Seçimlere sokmama niyetindeydi. Bu sebeple 24 Haziran’ı 
Seçim günü olarak belirledi, Sarayın Arka Bahçeli’si kankisiyle birlik-
te.
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Fakat hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri, hem de 
YSK görevlileri, Kaçak Saraylı’nın bu buyruğunu dinlemediler. On-
lar da Kaçak Saraylı’nın on yıllar boyu buyruklar aldığı “Üst Akıl”dan 
buyruk almışlardı. Bu sebeple de Kaçak Saraylı’nın buyruğu boş düş-
tü...

Akşener’in “İyi”sini Seçime dâhil edip geçtiler...
Daha önce de belirttiğimiz gibi, ABD Emperyalist Haydudu ve onun 

CIA’sı işi çifte garantiye aldı. Sorosçu Kemal’e de buyruk verdi, aynı 
konuya ilişkin olarak.

Sorosçu, 15 Milletvekilini bir anda Yeni CHP’sinden istifa ettirtip 
Akşener’in İyi Parti’sine geçirtiverdi. Böylece de ABD çıkarları açı-
sından çok çok “İyi” gelen bu parti, aynı zamanda Mecliste de Gruba 
sahip olmuş oldu.

Böylelikle de bir açıdan daha seçimlere girmeye hak kazanmış 
oldu...

Burada şu noktayı belirtmemiz gerekir:
Önceden de söylediğimiz gibi, Sorosdaroğlu Kemal Efendi asla 

kendi bağımsız iradesiyle böyle bir işi yaptırtamazdı. O da “Üst Akıl”-
dan buyruk aldı ve onu uygulattı Yeni CHP’sine...

Bu işi hiçbir parti organında tartışmadan yaptırttığını, Saygı Öz-
türk’ün Sözcü’deki köşe yazısından somut bilgi olarak da okuduk. Gö-
relim isterseniz:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’de 
nöbetçi Grup Başkanvekili Engin Altay’ı, cumartesi günü makamı-
na davet etti. CHP’den 15 milletvekilinin istifa edip, İYİ Parti’ye 
katılmalarını istedi ve bunun için vakit geçirmeden hazırlık yapıl-
masını istedi.

“Engin Altay, TBMM’ye döndü, milletvekili listesini önüne 
aldı, istifayı “parti görevi” olarak kabul edeceğine inandığı isimle-
ri belirlemeye başladı. Hazırlığı çok uzun sürmedi ve bu aşamada 
kimseyle de temas etmedi. Her şey büyük bir gizlilik içinde yürütü-
lüyordu. Sonuna gelindi ve Altay hazırladığı listeyi, Genel Başkan 
Kılıçdaroğlu’na götürdü.

“İŞARETLEDİĞİ İSTİFA ETTİ
“CHP tabanından gelen, partinin verdiği görevleri bugüne ka-

dar eksiksiz yerine getiren isimler arasından 35 kişi belirlenmişti. 
Kılıçdaroğlu, listeyi inceledi, CHP’den istifa etmesini istediği isim-
lerin başına artı işareti koydu. Belirlediği isimlerin istifa edeceğine 
o kadar emindi ki, yerlerine “yedek isim” işaretlemeye gerek bile 
duymadı.

“Zor görev yine Engin Altay’a düştü. Yılların partilileri-
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ne “CHP’den istifa edip, İYİ Parti’ye geçeceksiniz” demek de öyle 
kolay değildi. Altay, saat 20.00 civarında, istifasını isteyecekleri 15 
CHP milletvekilini tek tek telefonla aramaya başladı. Onlara, “An-
kara dışındaysanız pazar günü saat 11.00’de benim odamda bulu-
nun” dedi. “Gelemem, yetişemem” diyen çıkmadı. Niçin çağrıldık-
larını da bilmiyorlardı.

“Saat 11.00’de, 15 milletvekili de Altay’ın odasındaydı. Millet-
vekilleri niçin çağrıldıklarını anlamaya çalışıyordu. Altay, elinde 
bir kâğıt gösterdi, “Arkadaşlar, demokrasimiz için kurulmuş bir 
kumpası boşa çıkarmak için sizlere tarihi bir görev düşüyor. Genel 
başkanımız, partimizden istifa edip, İYİ Parti’ye katılmanızı istedi. 
İsimlerinizi bizzat genel başkanımız belirledi” dedi.”[21]

Çok net görüldüğü gibi, arkadaşlar, ortada parti organı vs. yoktur...
Böylesine önemli bir konuda bile kimdir, Yeni CHP’ye buyruk ve-

ren?
Sorosçu Kemal...
Yani parti filan yok ortada ya... Çeteleşmiş yapılar var...
AKP’giller’in parti işleyişinden zerrece bir farkı var mı, Yeni 

CHP’nin şu işleyişinin?..
Tabiî Amerika ve CIA fazla güç israfında bulunmuyorlar. Tepeden 

bir ya da birkaç kişiyi devşirdin mi, işler tıkır tıkır yürüyor...
Diğer kuru kalabalığa laf anlatmak gibi zaman ve enerji kaybı say-

dıkları işlerden sakınıyorlar. Ver buyruğu tepedeki uşağına, o da uygu-
latsın harfi harfine. Olay bu...

Evet, arkadaşlar...
ABD ve onun CIA’sı istedi miydi, ne Yargıtay durabiliyor önünde o 

isteğin, ne de YSK... Anında uyguluyorlar buyruğu...
Şimdi soralım bu iki sözde devlet kurumuna; yani Yargıtay Cumhu-

riyet Başsavcılığına ve Yüksek Seçim Kuruluna:
Bire bir aynı konumda olmamıza rağmen, nitelikçe aynı şartları taşı-

yor olmamıza rağmen, Akşener’in “İyi”sini Seçime sokuyorsun da bizi 
neden Seçimler dışına atıyorsun?

Onun arkasında Amerika var, değil mi?..
Buyruk oradan geldi. Onun karşısında kim durabilmiş ki siz durabi-

leceksiniz burjuva siyaset ortamında...
HKP’li Nurullah Dayı’nın başkanı olduğu HKP’ninse arkasında sa-

[21] Saygı Öztürk, https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/saygi-ozturk/istifalarin-per-
de-arkasinda-olanlar-2367437/.
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dece örgütsüz, çil yavrusu gibi darmadağınık, Allah’la aldatılmış, gün-
lük geçim derdinden başka bir şey görüp düşünecek halde olmayan, 
ezilen ve sömürülen kitleler var...

Onlar da örgütsüzlüklerinden dolayı, sahip oldukları devasa güçleri-
ni kullanabilme imkânından yoksun durumdalar. Dolayısıyla da Nurul-
lah Dayı ve Yoldaşlarının göğüslerindeki temiz inançtan ve beyinlerin-
deki duru bilinçten, yüreklerindeki sonsuz sevgiden başka; yani bizlerin 
insan olmaktan başka hiçbir şeyimiz, hiçbir gücümüz yok...

İşte bu özelliklerimiz de Amerika için, onun casus örgütleri için bizi 
en tehlikeli düşman kılmaktadır. Bu sebeple de Seçimlere katılmamız 
yasaklansın istenmektedir.

Evet, hem ABD Emperyalist Haydutlarının, hem de onların Türki-
ye’deki hain işbirlikçilerinin en tehlikeli düşmanı biziz...

Elinizden geleni ardınıza koymayın!
Elbet bir sonu olacak bu ihanetlerin, bu zulümlerin, bu haksızlıkla-

rın, bu hukuksuzlukların, bu kanunsuzlukların!
Bakalım o gün nerelere kaçıp kurtulabileceksiniz!
Birkaç söz de avukat yoldaşlarımıza edelim:
Yahu, bu Yargıtay’ın ve YSK’nin yaptığı pervasızca kanunsuzlıklara 

karşı şu anda yapacağımız hiçbir şey yok mu?
İleride elbette hesap soracağız bunlardan, bunlara emir verenlerden.
Fakat bugün de bu pervasızca kanun tanımazlıklara karşı bir şeyler 

yapabilmiş olmalıyız. Bunlar hakkında şikâyette bulunacağımız, suç 
duyurusunda bulunacağımız hiçbir kurum yok mudur?

Bunların yaptığı, kanunları hiçe saymak be...
Her iki kurum da sanki olmuş Tayyipgiller’in Seçim Bürosu. Böyle 

iş mi olur yahu? Böyle devlet kurumu mu olur?
Hiç değilse kendi yaptığınız kanuna uyun be!
12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün yaptığı kanunlara uyun!
Bakın, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36’ncı Maddesi açık-

ça ve netçe ne der:

“Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az ya-
rısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve 
büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde grubu bulunması şarttır.

“Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en 
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az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.”[22]

Biz bu şartı ya da yasanın bu buyruğunu fazlasıyla yerine getirmişiz. 
Hem de yıllar öncesinden...

Nitekim, o zaman yasaya uygun davrandığı için bu kurumlar, bir 
Yerel, iki de Genel Seçime katılmışız. 

Ama şimdi kanunsuzluğu ele alarak bizi Seçim dışına atıyorlar. 44 il 
ve ilçesinde örgütlendiğimiz dönemde bize Seçimlere katılma hakkını 
verip kullandırıyorlar; örgütlenmemizi 58 ilde tamamlamış olduğumuz 
bugünlerde ise bizi Seçimler dışına atıyorlar. Yani Seçim yasağı koyu-
yorlar bize. Dolayısıyla da apaçık biçimde kanun çiğneyip suç işliyor-
lar. Görevlerini kötüye kullanıyorlar...

Yaptıkları bu kanunsuzluk ve kötü niyetle davranmaları sebebiyle 
mücrimler kategorisine giren bu kurumların kanunlar karşısında hesap 
verip suçlarının cezasını çekmeleri gerekir...

Buna bir kafa yorsun bakalım, hukukçu yoldaşlarımız...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

25 Nisan 2018

[22] Siyasi Partiler Kanunu, 36’ncı Madde.
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Partimizi seçime sokmayarak
yaptığınız kanunsuzlukların, hukuksuzlukların 

hesabını er geç vereceksiniz
Ey Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu!
Demek insanları domuz bağıyla bağlayıp, kazdığı mezarlara dizüs-

tü oturtup, üzerini toprakla örterek canice katleden; gerek stratejik 
hedef, gerekse de oraya ulaşmak için kullandığı insanlık dışı, cana-
varca yöntemler açısından IŞİD’le zerrece aralarında fark bulunma-
yan Hizbullah’ın legal plandaki partisi Hüda-Par Seçimlere girebilir; 
fakat en insancıl ve vicdani değerleri savunan, vatan ve halkı sevme-
nin ustası, Sosyalist Parti HKP Seçimlere giremez, öyle mi?

Türkiye’nin getirilip kıyısına dayandırıldığı Ortaçağcı Faşist Din 
Devleti şartlarında almış olduğunuz bu karar, hiç şaşırtıcı değildir...

Size yakışan ve uyan da budur zaten...
Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i 16 yıldan bu yana ne huku-

ka uygun, bağımsız yargı bıraktı, ne kuvvetler ayrılığı bıraktı, ne ordu 
bıraktı, ne eğitim bıraktı, ne de Laik Cumhuriyet...

Hepsini, her günkü sinsi, sistematik saldırılarıyla dirhem dirhem ke-
mirip aşındırdı ve sonunda tüketti. 

Sizler artık yasalara göre hüküm üreten birer devlet kurumu olmak-
tan çıktınız. Kaçak Saraylı Hafız’ın ve onun AKP’giller’inin emrinde 
birer cürüm örgütüne dönüştünüz. 

Emir-komuta kademeniz Kaçak Saray olmuştur.
Onun verdiği buyruklar, sizler için en tartışılmaz ve değiştirilmez, 

kesin Anayasa buyrukları yerine geçmiştir.
2015 ve öncesinde Türkiye’nin 44 ilinde ve o illerin ilçelerinin üçte 

birinde örgütlenmiştik, Seçimlere girmeye hak kazanmış sayılmıştık.
Gün itibarıyla, 58 il ve bunların üçte birlik ilçelerinde örgütlenmiş 

91



92

bulunmaktayız.
Fakat size göre Seçimlere girme hakkına sahip değiliz.
Seçimlerde yasaklıyız, öyle mi?
Bu mu sizin hukuktan, yasadan anladığınız?
Bu mudur sizin haktan, adaletten, vicdandan, insanlıktan anladığı-

nız?
Besbelli ki bu...
Yazıklar olsun!
2015 Haziran ve Kasım Seçimlerinde HKP’li Nurullah Dayı’nın, 

Kaçak Saray’a bağlı TRT ekranlarından AKP’giller’in ve Meclisteki di-
ğer Amerikancı Burjuva Partilerinin, yani Amerikancı Dörtlü Çete’nin 
bütün ihanetlerini, Laik Cumhuriyet düşmanlıklarını, İslam Dünyasına 
karşı işledikleri suçları ve miktarı 100 milyarları bulan kamu malı hır-
sızlıklarını bir bir, somut kanıtlarıyla ortaya koyması ve de bu kanıtları 
en cahil insanlarımızın bile anlayabileceği açıklıkta anlatması, sizlerde, 
yani bağlı olduğunuz Kaçak Saray’da şafağı attırdı. Ve “Bir daha bu 
adamı ne yapıp edeceksiniz, konuşturtmayacaksınız TRT’de ve sokma-
yacaksınız Seçimlere” buyruğunu verdirmesine sebep oldu.

Siz de “Emrin olur” deyip, hiç eliniz ve vicdanınız titremeden, her 
türlü hukuku, hakkı, adaleti ve de Siyasi Partiler Kanununun, Seçimle-
rin Temel Esaslarına ilişkin kanunların tümünü ayaklar altına alıp çiğ-
nediniz.

Sizin hiçbir hukuki kimliğiniz kalmadı artık!
Şu anda Kaçak Saray’ın sadık birer hizmetkârı durumuna düştünüz; 

dolayısıyla da onun suçlarına, kanunsuzluklarına suç ortaklığı etmek-
tesiniz!

Yazıklar olsun!

YSK, suç işlemekte,
AKP’giller’in emirlerini yerine getirmektedir

Sizleri üniversitelerde, hukuk fakültelerinde Kaçak Saray avanesi 
okutmadı. Bu millet okuttu. Bu yoksul, çilekeş halkımızın alınteriyle 
ürettiği değerlerden aktarılarak hizmetinize verilen okullar okuttu.

Şu anki maaşlarınızı ve içinde oturduğunuz kurumları da Kaçak Sa-
ray vermemektedir, yaptırmamıştır. Bu millet, yani Türkiye Cumhuri-
yeti ve Türkiye Halkı yaptırmıştır.

Ama siz, Türk Milleti adına yargılama yapıp, değerlendirmelerde 
bulunup hükümler oluşturmuyorsunuz!
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Tam tersine; Kaçak Saray adına ve oradan gelen buyruklar, sinyal-
ler, işaretler doğrultusunda hukuku ve yasaları hiçe sayarak kararlar 
alıp hükümlere ulaşıyorsunuz. Apaçık bir biçimde, hukuk diliyle “Tam 
Kanunsuzluk” denen kanunsuzluklar yapmaktasınız.

16 Nisan Referandumu’nda da yine Tam Kanunsuzluk olarak tanım-
lanan kanunsuzluk yaptınız YSK olarak, AKP’giller’in temsilcisinin 
vermiş olduğu bir dilekçede sizlere ilettiği bir buyruk üzerine.

Bebeler bile bilir ki mevcut devlet düzeninde yasama organı, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’dir. Fakat AKP’giller’in talebi karşı-
sında YSK, kendisini yasakoyucu konumuna yerleştirip Sandık Kurulu 
Mührü taşımayan zarfların içindeki oy pusulalarının da geçerli sayılma-
sına karar vermiştir.

Dolayısıyla da, 2 buçuk milyon civarındaki sahte oyun meşru oy 
gibi değerlendirilmeye tabi tutulmasını sağlamıştır.

Böylece de Kaçak Saraylı Hafız, kaybettiği Referandumdan, yapı-
lan bu kanunsuzluk sayesinde kazanmış olarak çıkabilmiştir.

Yasal açıdan baktığımızda, ortada bir Cumhurbaşkanı filan yoktur. 
Suç işlemiş ve işletmiş bir mücrim vardır...

Ve onun suçuna ortaklık etmiş bir YSK vardır...
Bugün dahi suç işlemeye devam etmektesiniz, bizleri Seçimler dışı-

na atmış olmakla. 
Fakat unutmayın ki, yapmış olduğunuz bu kanunsuzluklar ne sizin, 

ne de sizlere bu suçları işleme buyruğu veren Kaçak Saray’ın yanına 
kalmayacaktır!

Görevinizi kötüye kullanarak açıktan ve alenen kanunsuzluk yapıp 
iradi biçimde suç işlemenizden dolayı, kanunlara uygun çalışan bağım-
sız mahkemeler önüne çıkarılacaksınız. Suçlarınızın hesabını verecek, 
öngörülen cezalara çarptırılacaksınız!

Adınız gibi bilin bunu!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Nisan 2018
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[23] HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un 7 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul İl Örgü-
tü’nde yaptığı 2018 1 Mayıs Değerlendirmesi.



Taksim’e de, Devrime de
HKP’nin açtığı yoldan gidilecektir!

Tacettin Çolak Yoldaş:
2018 1 Mayıs’ı da, Halkın Kurtuluş Partililerin; sizlerin, bizlerin, 

önderliğimizin, dosta da, düşmana da mücadelenin nasıl olması gerek-
tiğini gösterdiği, kanıtladığı bir 1 Mayıs oldu.

30 Nisan’da burada konuştuk, burada bulunan arkadaşlar biliyor; ar-
tık bu manşetleri değiştireceğiz, dedik. Aslında değiştirdik. İstanbullu 
arkadaşları eleştiriyorum, onu yenilemeleri gerekiyor, panomuzu.

Gerçekten Tarih yazdık. Bakırköy çukuruna hapsolmaktan artık 
biçare hale düşmüş Sevrci Soytarılar ve Burjuva Sarı Sendikacılar bu 
sefer de en büyük doğa katliamının yapıldığı Maltepe dolgusundalardı. 
Yine gördük ki resimlerde, bir avuçtular. Ve onların sesi de ancak o 
kadar olabildi. İşte 20 bin, 30 bin, 40 bin ne derlerse desinler, ne kadar 
abartırlarsa abartsınlar, bizim sesimizin onda biri çıkmadı. Gördünüz. 
O nedenle ben uzatmayacağım.

Ben bütün arkadaşlarıma, geçmiş olsun, demiyorum. Çünkü biz suç 
işlemedik. Cezaevlerinde; Allah kurtarsın, geçmiş olsun, derler.

Hayır, geçmiş olsun demiyorum; herkesi tek tek kutluyorum, herke-
sin alnından öpüyorum.

Artık Tayyibistan Diktatörlüğü’nde hukuk mukuk hak getire, arka-
daşlar. Sizleri hukukun kırkambarıyla da yormayalım. Mahkeme karar-
larıyla, emsal kararlarla, şunlarla bunlarla yormayalım… 

Mücadeleyi baştan itibaren kurgulayan, ören ve mücadele hattında 
da bizlerle hiçbir zaman bağlantıyı kesmeyen, yönlendiren, bu müca-
deleyi bu noktaya getirmede emeği olan Önderimiz Sayın Genel Baş-
kan’ımız Nurullah Hoca’mıza sözü bırakıyorum. 
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Nurullah Ankut Yoldaş:
Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,
Biz, haklı olduğumuz hiçbir davada geri adım atmayız. Yani hiç 

kimsenin bize haksızlık yapmasına izin vermeyiz. 
Ama kimseye haksızlık yapmamak için de kılı kırk yararca has-

sas davranırız. Haklılığımıza emin olduğumuz anda da hiçbir güç bizi 
durduramaz.

O bakımdan en halkçı Halife Hz. Ali’ye hayranız biz. En koyu Alevi 
yoldaşımız, insanımız kadar Ali sevgisiyle büyüdük biz. Çocukluğum-
da, küçüklüğümde yeterli kitap da bulamadığım için Hz. Ali’nin cenk-
lerini anlatan kitapları, defalarca, tekrar tekrar okurdum.

Ne der bu halkçı halife? “Haksızlık karşısında boyun eğerseniz 
hakkınızla birlikte şerefinizi de yitirirsiniz.”

İnsan nasıl hayranlık duymaz böyle bir anlayışa?..
Hz. Muhammed’e de hayranlığım şuradan gelir: Çağının dâhisi, 

devrimcisi ve diyalektik düşünür.
Oturuyorlar sahabeleriyle, diyor ki Hz. Muhammed: “Bir büyüktür 

yüz binden.”
Biz de bu menkıbeyi bilmeden önce demiştik ki; “Devrimcilikte 

bazen bir büyüktür yüzden!”
Ama Hz. Muhammed; bir büyüktür yüz binden, diyor.
Sahabeler soruyorlar; ya Allah’ın Resulü, nasıl bir, yüz binden bü-

yük olur?
O an Mekke eşrafından birinin adını anıyor. Diyor ki, ne kadar bü-

yük bir servete sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Malının küçük bir 
bölümünü oluşturan yüz bin dirhemi sadaka olarak verdi yoksullara. 
Gene bir sahabenin adını anıyor. Onun da diyor, iki dirhemi vardı yal-
nızca, bütün serveti olarak, bir dirhemini sadaka olarak yoksullara ver-
di.

Yüz bin dirhem veren, malının çok küçük bir bölümünü verdi. Ama 
bir dirhem veren, tüm servetinin yarısını verdi. İşte bu bakımdan; bir 
büyüktür yüz binden, diyor.

Arkadaşlar, ne kadar diyalektik düşünüyor değil mi?
Zaten öyle olmasaydı, kurduğu din, 1400 küsur yıldan bu yana sü-

rüp gelmezdi. Hep söylediğimiz gibi, onun da gönlünde hep sosyalizm 
yatar. Ama çağının şartları içinde ancak o kadarına gücü yetebilmiş. 
Kur’an’a ancak o kadarını yerleştirebilmiş.

Sanıyorum Kahramanmaraş’ta bir imam olacaktı, adını unuttum şim-
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di. Diyor ki, o da bizim gibi kavramış yani İslam’ın ruhunu; Kur’an’ın 
söyledikleriyle yetinmemek gerekir. Asıl anlamak için, bir de söylemek 
istediklerine bakmak gerekir, ona kafa yormak gerekir.

Yani Hz. Muhammed, daha fazlasını söyleyemezdi. Söyleseydi kur-
mak istediği din başarılı olamazdı, kurulamazdı.

Zaten dikkat ederseniz, Hz. Muhammed ölür ölmez, Mekke’nin nü-
fusunu oluşturan yarıdan fazla insan İslamiyet’ten çıkıyor.

Ne korkunç bir şey değil mi, arkadaşlar?
Mekke, Hz. Muhammed’in şehri, ama onun ölümüyle birlikte büyük 

çoğunluk İslam’ı terk ediyor.
Niye? 
Kırkta bir zekât vermemek için. Yani insanları; şartları ve çağının 

koşulları içende değerlendirdiğimiz zaman, Hz. Muhammed’in de kal-
binin aynı bizim kalbimizin frekansıyla çarptığını görürüz. Yaşayışı da 
buna örnektir zaten.

Meclisteki 5 partinin de siyasi hedefleri aynıdır
Diyorlar ki Sevr’ciler; Maltepe dolgu çukurunda 25 bin kişi vardı.
25 bin kişi, değil mi Ali Başkan?
Ali Başkan’ın öğrendiği, oraya giden insanlardan öğrendiği…
Ali Rıza Küçükosmanoğlu Yoldaş: Resmi rakam 25 bin.
Nurullah Ankut Yoldaş: Resmi rakam 25 bin. Evet.
Hâlbuki 2013’te kaç kişiydik, arkadaşlar Taksim’de biz?
2012’de 500 bin kişiydik değil mi?
500 bin kişiydik… Yani ne kadar azalmış, küçülmüş kalabalıklar.
Bu sonucu kim yarattı, arkadaşlar? Ne sebep oldu bu sonuca?
İki kara delik. Türkiye’nin baş belası iki kara delik sebep oldu. İn-

sanların inançlarını, umutlarını, özgüvenlerini tümüyle çekip sömüren, 
onların ruhlarını yok eden iki karadelik. Onları Amerika’nın Ortado-
ğu’daki Emperyalist savaşının ve çıkarlarının yörüngesine sokan iki 
kara delik:

Biri; PKK, HDP, YPG.
Öbürü; Sorosçu Kemal’in yeni CHP’si, arkadaşlar.
Dikkat edin, bunların sözlerinde, bütün söylemlerinde, bildirgelerin-

de emperyalizm geçmez. Amerika aleyhine tek satır bulamazsınız; tek 
satır ya da tek cümle bulamazsınız.



İşte çıktı bu Cumhurbaşkanı adayıyım, diye, bazı Amerikanofil söy-
lemleri var. Ne kadar yavan, basit. Ne kadar içtenliksiz…

Ne diyor Tayyip?
“CHP demek tezek demektir.”
Şu üsluba bakın. Şu seviyeye bakın, arkadaşlar…
Öbürleri de benzer üslupla ona saldırıyorlar. Kalite yok yani orta-

da…
Çünkü bunların siyasi hedefleri, odakları aynıdır. Bir farklılıkları 

yok. Hepsi Amerikan işbirlikçisi, hepsi BOP’çu, hepsi halk düşmanı. 
Ve Mecliste, dikkat edersek, hepsi sarmaş dolaş.

Tayyip’i Mecliste hayranlıkla alkışlayan Demirtaş’tı değil mi?
Resimleri internette var. Ağzı açık, büyük bir hayranlık içinde 

alkışlıyor, ayakta alkışlıyor Meclisteki yemin töreninin ardından.
Sorosçu Kemal’in; elleri Kanlı Pazar’da devrimci demokrat kanına 

bulaşmış İsmail Kahraman’la nasıl Mecliste ağızları kulaklarında, ge-
yik çevirdiklerinin resmini de biliyorsunuz.

Yani bunların arasında bir farklılık, ayrılık gayrılık yok, arkadaşlar.
Ama kitleler bunların içyüzünü yavaş yavaş öğrendi. Artık öyle 

olunca, yasal olmasına rağmen, günler öncesinden çağrı yapmalarına 
rağmen, Maltepe dolgu çukuruna ancak 25 bin kişi gitti.

Orada da 1 Mayıs havası yok. Bir HDP, PKK mitingine dönüşüyor, 
o eylem. Belki görmemiştir içerideki arkadaşlar, gazeteyi de yasakladı-
lar size. Protokol sandalyesine kocaman bir Demirtaş posteri yerleşti-
riyorlar.

Demirtaş kim?
Gültan Kışanak’ın dile getirişiyle ABD’ye Suriye’de bize rol verin, 

diyen adam, Amerika’da arkadaşlar. Yani uşaklık yapmamız için, size 
hizmette bulunmamız için bize rol verin, diyor. Bunu da açıkça söylü-
yor. İnternette bu da var.

Gezi İsyanı’mızda isyanı arkadan vuran insan, onların elebaşı. Bu 
eylem diyor, AKP’yi devirmeye yönelik bir yön aldı, buna izin vere-
mezdik, diyor. Açık… İnternette videosu var, arkadaşlar.

Yani bunlar nereye götürürler Türkiye’yi?
İşte Maltepe dolgu çukuruna götürürler. Kitlelerin bütün temiz duy-

gularını, iyi niyetlerini, isyan ruhlarını yok ederler. Koyun sürüsüne çe-
viriyorlar, arkadaşlar. Ondan sonra da Amerika’nın hizmetine, buyurun 
kullanın, diye sunarlar. Bunların hepsi hain. Hainlikte yarışır birbirle-
riyle…
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İşte bu sebepten bizi seçimlerin dışına attırttı Kaçak Saraylı ve 

Avenesi.
Niye?
Biz, onların ihanet masasını tekmeleyip deviriyorduk. Bizi izleyen 

insanlar, onların hepsinin aynı çöplükte eşindiklerini görüyordu. Aynı 
zalimin hizmetinde olduklarını görüyordu. İşte bundan korktukları için 
bizi seçimler dışında tuttular. O yüzden bugünkü seçimlerde bir mu-
halefet yok. Amerika’nın dört beygiri birbiriyle yarışacak. Başka bir 
şey yok, arkadaşlar. Hangisi kazanırsa kazansın… Hani halk deyimiyle; 
ayvaz kasap hep bir hesap.

Bir Yoldaş: Başkan, şimdi 5 beygir oldu.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. 5 beygir oldu, arkadaşlar.
Ortadoğu’daki çözüm planları ne bunların? Süren savaş hakkındaki 

görüşleri ne? Hiç biri buna geliyor mu?
Gelmiyor, arkadaşlar. Çünkü bir farklılıkları yok. Hepsi Ameri-

ka’nın hizmetinde olduğu için onu gücendirecek, incitecek tek bir laf 
söyleyemiyorlar. O yüzden ısrarla, hırsızın hırsızlık yaptığı yerden kaç-
tığı gibi, oradan kaçıyorlar. 

Biz az sayıda yoldaşla eylem yaptık. Ama eylemimiz onlardan 
daha fazla etki yaptı. Dünya medyasına baktığımız zaman, Türki-
ye’de 1 Mayıs deyince, sadece bizden söz ediliyor, arkadaşlar. Bizim 
görüntülerimiz geliyor ekranlara. Onların bir teki gelmiyor. Maltepe 
dolgu çukuru gelmiyor, biz geliyoruz.

Bu işte uzman arkadaşlar paylaştılar dünyada bizden söz eden med-
ya kuruluşlarının linklerini. Bakarsanız görürsünüz siz de. Onlardan 
söz eden yok.

Onlar böylece insanların ruhlarını, devrimci heyecanlarını, umutla-
rını yok edip, sömürüp attılar. Ama onların işi bu zaten. Görevleri bu. 
İhanet ve ABD Emperyalizmi başta olmak üzere, emperyalist sisteme 
hizmet, başka bir şey değil.

Tüm dünya medyası bizden söz ediyor. Türkiye’de 1 Mayıs deyince, 
bizim görüntülerimiz gündeme geliyor.

Demek ki biz gerçekten halkların umuduyuz. Bütün dünya halk-
larının umuduyuz. Gerçekten devrimci hattayız biz. Ve hiç kimse bizi 
inandığımız yoldan geri çeviremez, esnetemez, bu konuda kuşkuya ya 
da tartışmaya düşüremez. Doğru bildiğimiz yolda sonuna kadar gideriz.

Bizden intikam almak istediler. Aslında yasal olarak hiçbir arkadaşı-
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mızı tutuklama hakları yok. Avukat arkadaşlarımızın, AYM’nin verdiği 
kararlar ellerindeydi, değil mi arkadaşlar?

Ellerindeydi. Yargıtayın kararları ellerindeydi. Bu konuda bir yasak-
lama getirilemez.

Ama Tayyip keyfi olarak yasakladı orayı. Devrimcileri ezmek için 
yasakladı. Devrimcileri dize getirmek için yasakladı. Biz bunlara uy-
mayız. Bizi hiç kimse, hak bildiğimiz yoldan geri döndüremedi. Nasıl 
işkencelerde hayatımızı ortaya koyarak, bedenimizin parça parça edil-
mesini göze alarak direnmişsek, doğru bildiğimiz yolda da yürümeye 
sonuna kadar devam ederiz, direniriz o konuda. Bunu da biliyorlar, ar-
kadaşlar.

Parababaları medyası her zamanki hainliğini yaptı yine. Bakın 
gazetelere, bizden söz edilmez, birkaç satır dışında. Sadece Maltepe 
dolgu çukurundan söz edilir. Cumhuriyet başta olmak üzere, Sözcü’sü, 
bilmem nesi hepsi aynı yolun yolcusu. Çünkü hepsi ihanet içinde. Hep-
si uluslararası emperyalizmin hizmetinde…

Ama tek oyunu bozan biziz Türkiye’de. Onların sistemine; zulüm 
sistemine, halklara düşmanlık sistemine karşı olan tek biziz. O yüzden 
bize düşmanlıkları sonsuz. Ama bütün bunlara rağmen devrimci ortam-
da 1 Mayıs deyince ilk akla biz geliyoruz. Bunu yok edemezler. Bunu 
silemezler. Hepsi teslim oldu ama biz direndik.

1 Mayıs Günü Parababalarının TV ekranlarında canlı yayınlar 
yapılıyordu tabiî. O anda yayın yapanlar genelde medya emekçileriydi. 
Bu sebeple de haber değeri taşıyan olayları ön plana aldılar, eğitimleri 
gereği. Bu yüzden de eylemlerimiz, mücadelemiz Dünya ve Türkiye 
Halklarına olanca açıklığıyla gösterilmiş oldu. Yani Dünya ve Türki-
ye kamuoyu eylemlerimizi izledi. Fakat o günün akşamından itibar-
en halkımızın deyimiyle ipin ucu puştun eline geçti. Yani devşirilmiş 
Amerikancı medya yöneticilerinin eline geçti. Onların da ilk işi, görev-
leri bizim üstümüzü çizmek, dolayısıyla da bizi yok saymak oldu. Bu 
da işin doğası gereğidir. Hani bir atasözümüz de der ya: “Puşt puşt-
luğunu, kış kışlığını yapacak.”

Zaten bugüne kadar da hep öyle oldu. 1921’den bu yana bizi hiç 
kimse teslim alamadı. Hiçbir dönemde teslim alamadı. 12 Mart Faşiz-
minin zindanlarında da, 12 Eylül Faşizminin zindanlarında da biz dire-
nişimizi sürdürdük. Usta’mızın bize bıraktığı mirası alnımızın akıyla 
savunduk. Ve hep devam edeceğiz savunmaya. Ve sonunda mutlaka biz 
kazanacağız, arkadaşlar. Bundan hiç kuşkumuz yok.
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Hiç kimse bizi doğru bildiğimiz yoldan döndüremez
1 Mayıs’ın dünyaca kabul görmüş bir alt başlığı bir tanımı var.
Nedir? İşçi Sınıfının dünya çapında nesidir?
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, değil mi arkadaşlar?
E, nerede onlarda mücadele? Mücadele var mı onlarda?
Yok.
Demek ki şu anda 1 Mayıs’ın hangi anlamı öne çıkar?
Mücadele anlamı öne çıkar, değil mi, arkadaşlar?
İşçi Sınıfı ve diğer halk kesimleri, bunca haklarından yoksun bı-

rakıldığı bu zamanda, sefalet ücretine mahkûm edildiği bu zamanda, 
işsizliğin, yoksulluğun bir çığ gibi insanlarımızın üzerine devrildiği bu 
zamanda, elbette mücadele yönü öne çıkar 1 Mayıs’ın.

O bakımdan, biz bu zulüm düzenine karşı mücadele etmezsek, dev-
rimciliğimiz lafta kalır, arkadaşlar. Mücadele yönünü öne çıkaracağız. 
Tabii Parababaları da kanunsuz bir şekilde saldıracaklar bize.

Önderimiz, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’yı 22 buçuk yıl zindanda 
tuttular. Oysa bütün yaptığı halkları savunmaktı, arkadaşlar. Halkların 
çıkarını savunmaktı. Halkları savunduğu için cezalandırdılar Usta’mızı. 
Yaptığı hiçbir, insanlık vicdanı ve tarih karşısında suç unsuru oluştura-
cak eylemi yok Usta’mızın. Hepsi sonuna kadar meşru. Ama Usta’mızı 
hak bildiği, doğru bildiği yoldan döndürmeye çalıştılar. Onun önüne set 
oluşturmaya çalıştılar.

İşte biz buna tahammül edemeyiz ve biz bunu tanımayız. Hiç kimse 
bizi doğru bildiğimiz yoldan döndüremez. Sonuna kadar gideriz. Be-
deli ne olursa olsun, kaç kişi kalırsak kalalım… Biz devrimciliği böyle 
öğrendik Ustalarımızdan, Önderlerimizden.

Ve mücadele gücümüz olduğu sürece böyle yapacağız. Miras olarak 
da yeni kuşaklara bu anlayışı bırakacağız. Eninde sonunda zafere ula-
şacak olan da bu anlayıştır, başka hiçbir şey değil.

Bugün itiraf edememiş olsalar da yüzümüze karşı, bizim dışımız-
daki sol, ilerici, demokrat, sosyalist, komünist olarak adlandıran tüm 
grupların bileşenleri bize büyük bir hayranlık duyuyor, arkadaşlar. Çün-
kü medya demek, sadece içeride yazılıp çizilenler değil ki. “Türkiye’de 
1 Mayıs” yazın telefonlara, dünyada ve Türkiye’de tıkladığınız anda 
biz çıkarız. Başka kimse çıkmaz. Bakın uluslararası medya kuruluşları-
na, Türkiye’de 1 Mayıs deyince bizim mücadelemiz çıkar.

Demek ki önderlerimize layık bir şekilde, Usta’mıza, Marks-Engels 
Ustalara, Lenin Usta’ya layık bir şekilde, Kıvılcımlı Usta’mıza layık 
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bir şekilde tabiî ki, Türkiye’de 1 Mayıs’ı sadece biz kutladık. Başka hiç 
kimse bugünün hakkını veremedi. Bundan da gurur duyuyoruz, tabiî ki 
haklı olarak…

Bu da gösteriyor ki, Türkiye’nin devrim yolu, bizim izlediğimiz yol-
dur.

Bırakalım bize ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar abluka 
uygularlarsa uygulasınlar, sonunda mutlaka bu ihanet ablukasını yara-
cağız ve devrim yolunda dev adımlarla ilerleyerek Demokratik Halk 
İktidarı’nı kuracağız. Bundan zerre kuşku duymuyoruz. 

İşte 1 Mayıs da bizim bu hattımızın, bu mücadelemizin, bu teorimi-
zin bir kanıtı oldu. Bir göstergesi oldu.

Düşünebiliyor musunuz; onlar ihanet içinde olduklarını belgeledi-
ler; biz de devrim yolunda, devrimin şanlı yolunda ilerlediğimizin bel-
gesini ortaya koyduk.

6 sene önce bu ülkenin insanları 500 bin kişiyle 1 Mayıs’ı kutlar 
da bugün nasıl 25 bine düşer yahu? Hiç kimse onlardan bunu oturup 
sorgulamayacak mı?

Hadi onların tepesindekiler ihanetin batağında oldukları için bunu 
gizlerler. Ama onların tabanında iyi niyetli pek çok arkadaş var, bunu 
sorgulayacaklar elbette. İnsanlar nasıl böyle ümitsizliğe, çaresizliğe, 
güvensizliğe itildi? Bunu sorgulamaları gerekir.

Bu bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Bizim Amerikancı Burjuva Kürt 
Hareketi PKK, HDP ve Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si karşısındaki 
aldığımız tutumun doğruluğunu ortaya koydu. Bu 1 Mayıs’ta onların 
aldığı ihanete eşdeğer bu tutum haklılığımızı, bir kez daha netçe ortaya 
çıkardı.

İşte ihanete varan bu anlayışlarından dolayı götürdüler bu insanları 
Maltepe dolgu çukuruna. Ve üstüne üstlük doğa katliamının yapıldığı 
bir çukur orası. Bu iki hareket götürdü oraya kitleleri.

Demek ki bunlar insanları devrime değil, bitişe götüren hareketler. 
Emperyalizmin kucağına götüren hareketler ve ihanet içinde olan hare-
ketler bunlar. Bu da bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Parababaları ve onların savcıları artık Tacettin Yoldaş’ın da sözünü 
ettiği gibi, hukukla her türlü bağlarını kesmiş durumdadırlar. Avukat ar-
kadaşlara, bu soruşturma savcısı şunu deme cüretinde bulunabiliyor, di-
yor ki: “Bütün avukatların siyasetle ilgileri ilişkileri yasaklanmalıdır.” 

Tacettin Çolak Yoldaş: Hâkim diyor.
Nurullah Ankut yoldaş: Hâkim, diyor. Nasıl böyle bir şey düşü-

nülebilir yahu.. Yani avukatlara bile siyaseti yasak kılmanın derdinde 
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adam.
Ayhan Erkan yoldaş: Bize nasıl yasaksa onlara da yasaklansın, di-

yor.
Nurullah Ankut Yoldaş: E, sana yasak değil yahu. Sen siyasetin 

göbeğindesin. Bunu derken bile en domuzuna siyaset yapıyorsun sen.
Oysa, bundan 2400 sene önce yaşamış olan Aristoteles ne diyor, in-

sanı nasıl tanımlıyor?
Zoon Politikon, Yani Politik Hayvandır İnsan, diyor.
Politikayı yani siyaseti insandan aldığınız zaman geriye hayvan 

kalır, arkadaşlar. Yani avukatları da hayvanlaştırmak istiyor, o dereceye 
düşürmek istiyor. O derekeye düşürmek istiyorlar.

Nedir politika?
Politika, insanın içinde yaşadığı toplum düzeni ve gelecekte çoluğu-

nu çocuğunu ve insanlığı emanet edeceği toplum düzeni hakkında bil-
giler edinmesi, muhakemeler yapması ve hükümlere varmasıdır. Yani 
bugün nasıl yönetileceğine dair, gelecekte insanlığın nasıl yönetilmesi 
gerektiğine dair düşüncelere sahip olmasıdır politika. Ve onları savun-
masıdır politika. Onları teoride ve pratikte savunmasıdır. Hani ne der 
yine Usta: “Devrimci teorinin görevi, pratiğe ışık tutmak, yol gösterici-
liği etmektir.” Rehberlik etmektir pratiğe, başka bir ifadeyle.

Ve bunun bilimini de oluşturup bize aktaranlar da Ustalarımız 
Marks-Engels, Lenin’dir. 

Politika, sınıflar arasında savaş demektir, diyor Lenin Usta. Evet, 
Politika bu.

Yine ne diyor Lenin Usta?
Politika, ekonominin yoğunlaşmış ifadesidir, diyor. Yani tüm top-

lumun sınıf mücadelesini ve ekonomik altyapısını temsil eder politi-
ka. Onu insana yasakladığınız anda, politikayı hayatından çıkardığınız 
anda insan nasıl bir dünyada, nasıl bir toplumda yaşadığını bilemez 
hale gelir. Yani dünyayla, toplumla bağı koparılır insanın. Hayvan de-
rekesine düşer.

Bir hayvan nerede yaşadığını bilir mi?
Bilmez, arkadaşlar.
Nasıl yaşaması gerektiğini bilir mi?
Bilmez.
Doğadaysa doğada yaşar. Eve alırsınız evcil hayvanı, bir odaya ka-



patsanız o odada yaşar. Evin tüm odalarını serbest bıraksanız, oralarda 
yaşar. Bilmez ki o. Nasıl yaşayacağına dair, nerede yaşaması gerekti-
ğine dair bir fikre sahip değildir. Sadece insandır, politika yapabilen bu 
bakımdan. Yani kendisi, toplumu ve geleceği hakkında bilgiler edinen, 
o bilgileri işleyen ve belli kanaatlere, hükümlere vararak onları savuna-
bilme yeteneğine sahip olan sadece insandır. O bakımdan insanlığımız 
politika yapabildiğimiz ölçüde vardır. Politikadan uzaklaştığımız anda 
insanlıktan çıkarız. Bir anlamda hayvan durumuna düşeriz.

İşte bunu, insanları bu hale getirmek istiyor.
Yahu böyle bir yargı olabilir mi?
Ama mevcut AKP’giller’in yargıyı içine düşürdüğü içler acısı du-

rum bu işte.  O bakımdan bize bu zulmü uyguladılar bu sene; herkes 
dolgu çukuruna gidiyor, siz niye gitmiyorsunuz? Siz niye oyunbozanlık 
ediyorsunuz?

Bizi hangi sebeple seçim dışına atmışsa Tayyip’in emrindeki Yargı-
tay ve yine Tayyip’in emrindeki Yüksek Seçim Kurulu, yine aynı se-
bepten dolayı eylemci arkadaşlarımıza bu zulmü uyguladılar.

Çünkü TRT seçim konuşmalarında da hepsi aynı makamdan konu-
şuyorlardı ve aynı şeyleri söylüyorlardı. Sadece biz halkın çıkarlarını 
savunuyorduk ve biz kurtuluşun nerede olduğunu gösteriyorduk. O ba-
kımdan bizi seçim dışına attılar. Sen oyunbozanlık ediyorsun, dediler.

İşte bizim dışımızda kalan herkes o çukura gitti ama biz oyunbozan-
lık ettik. 

Yahu 1 Mayıs mücadele günü diyor, değil mi?
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü.
Adam yasal, meşru hakkımızı bizim elimizden alıyor. Onun karşı-

sında mücadele etmezsek biz, insanlığımız nerede kalır bizim? Onuru-
muz nerede kalır?

İşte biz hem insani, hem devrimci onurumuzu savunduğumuz için; 
nasıl kanunsuz bir şekilde bizi seçim dışına atmışlarsa yine aynı kanun-
suzlukla siz yoldaşlarımızı bir haftadan bu yana zindanda tutuyorlar, 
arkadaşlar. Ama biz bundan yılmayacağız, hiç kimse bizi yıldıramaz. 
Hak bildiğimiz yoldan hiç kimse bizi döndüremez. İnancımızı kararlı-
ğımızı hiç kimse sarsamaz.

Konuştuk gayriihtiyari şimdi darbeler, her insanda farklı farklı etki 
bırakır; zulümler, darbeler.

Neden?
Çünkü her insanın statik yapısı, statik karakteri aynı değildir. Hani 

aynı şiddette deprem vurur, binaların bir bölümü kum yığını gibi yığılır, 
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bir kısmında devrilmeler, çatlamalar olur, bir kısmı da dimdik ayakta 
kalır. İşte insan da böyledir, statik yapı bakımından.

Bizim yoldaşlarımızda bir yılgınlık yaratmak için bu zulmü uygu-
ladılar. Bundan sakınmamız gerekir. Bu tuzağa düşmememiz gerekir. 
O zaman onların amaçlarına ulaşmalarına bir ölçüde de olsa yardım 
etmiş oluruz. Asla bu tuzağa düşmememiz gerekir.

Haklıyız. Hem Anayasa mahkemelerinin, kendi mahkemelerinin ka-
rarları var, hem AİHM’in yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
kararları var. Taksim’de 1 Mayıs kutlamanın hak ve herkesin sahip ol-
duğu meşru bir durum olduğunu ortaya koyan ve herkesin bunu yapabi-
leceğini ortaya koyan kararları var.

Şimdi keyfi olarak bizim bu hakkımızı yasakladılar. Biz buna uy-
mayız. Kaçak Saraylı’nın ağzından çıktı, yasakladı. Buna uymayız biz. 
Hiç kimse bizim bu hakkımızı elimizden alamaz.

Hâlbuki 15 Temmuz sonrasında Kaçak Saraylı bir ay taraftarlarıyla 
ne yaptı orada?

Piknik yaptı, eğlence yaptı, değil mi arkadaşlar?
Feto’yla 15 Temmuz kapışmasından sonra bir ay Taksim’deydiler 

hepsi. Senede bir günü bize nasıl yasaklarsın sen? Burada ahmak mı 
var, korkak mı var karşında? Yasaklayamazsın.

Başta da anlattığım menkıbeden hareket edersek, Hz. Muhammed 
ve sahabeler arasındaki menkıbeden... 25 bin kişi gitti dolgu alanına; 
bizim tutuklanan yoldaşlarımız ise 47 kişidir.

Kim daha fazla?
Biz daha fazlayız... Biz daha fazlayız…

(Alkışlar…)

O bakımdan Türkiye’de 1 Mayıs’ı tanımına ve onuruna yaraşır bir 
şekilde sadece biz kutladık, mücadele günü olarak sadece biz kutladık. 
Öbürleri Kaçak Saraylı’nın kanunsuz buyruğuna boyun eğdi. Orada 1 
Mayıs kutlanmaz. Oraya gitmek utanç verici bir alçalmayı kabullen-
mektir.

Oraya götüren hareketlerin şefleri, maalesef taraftarlarına bu utanç 
verici alçalmayı yaşattılar. Hesap sormaları gerekir o taraftarların ken-
dilerini oraya götüren sözde bostan korkuluğu şeflerinden. Eğer kendini 
sol olarak, demokrat olarak adlandıranların hepsi bizim tavrımızı koya-
bilselerdi, çoktan biz bu yasağı parçalar atardık, arkadaşlar.

Onların bazı zavallıları diyor ki, iyi de Taksim’e çıkamadınız.
İlla Taksim’e çıkmak şart değil ki… Sen oraya çıkmak için mücade-
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le ettiğin sürece o şerefi taşıyorsun demektir.
Hani âşık menkıbelerinde sevdiğine kavuşan kaç âşık vardır?
Ferhat vardır. Başka kim vardır?..
Bir Yoldaş: Kerem.
Nurullah Ankut Yoldaş: Kerem yok, Kerem yanar kül olur, As-

lı’nın babası keşiş, büyü yapar. 
Ama onlar aşk değil mi?
Aşk arkadaşlar ve devrimci şairlerimizden Attila İlhan ne diyor?

Ayrılık sevdaya dahildir.

Yani biz Taksim’e ulaşamadık, ayrı kaldık ama o da sevdamızın 
içindedir, arkadaşlar.

Bugün fethedemediysek o alanı, yarın mutlaka fethedeceğiz. Şehit-
lerimizin hakkını alacağız. Onların yüzünü güldüreceğiz. Orası 1 Ma-
yıs’ın tartışmasız ve değişmez anavatanıdır, Taksim. Her karış toprağını 
kanımızla suladık çünkü biz oranın. O gün de ordaydık ve ömrümüz 
olduğu sürece hep orada olacağız. Orada olmak için mücadeleye devam 
edeceğiz, sonunda mutlaka zafere ulaşacağız.

 İşte Kaçak Saraylı sonuna yaklaşıyor siyasi ömrünün. Dünkü ko-
nuşmasını izleyenler, elleri titriyordu diyorlar, arkadaşlar, elleri titri-
yordu, diyorlar.

Bu neden?
Korkudan ve antidepresanların etkisinden. Bir korkunun, bir de kul-

landığı antidepresanların etkisi...
Aslında acıklı bir hayat. Bir gün İşledikleri bunca suçların hesapla-

rını vereceklerini biliyorlar. Oysa biz kafamızı yastığa koyduğumuz za-
man insanlığımızın, önderlerimizin ve devrimci ideolojimizin hakkını 
verdik diyerek, huzur içinde yatıyoruz. Çünkü biz insanız ve asla insan-
lıktan vazgeçmeyiz. Ama bize karşı olanlar kendi iradeleriyle, maddi 
çıkarlar için; koltuk, makam, ün, poz için insanlıktan vazgeçmişlerdir. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Taksim’i biz özgürleştireceğiz...
Bir gün mutlaka...

Tacettin Çolak yoldaş: Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz, Sayın 
Genel Başkan’ımıza.

Bu aynı zamanda teorik eğitim içeren de bir konuşmaydı.
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Yalnız bağışlayın beni, ben Genel Başkan’ımız gibi şiir ezberleye-
miyorum. Çok özür dilerim ama ben de devrimci ozanımız Hasan Hü-
seyin Korkmazgil’den kısa bir pasajı sizlere okumak istiyorum:

Elbet bir bildiği var bu çocukların 
kolay değil öyle genç ölmek 
yeşil bir yaprak gibi yüreği 
koparıp ateşe atmak 
pek öyle kolay değil 
hem öyle bir ağaç ki şu yaşamak denilen şey 
her bahar yeniden yeniden tomurcuklanır da 
yalnız bir bahar çiçeklenir 
a benim gülüm!

Biz de her bahar tomurcuklanıyoruz ama Taksim’i zapt ettiğimizde 
o baharda yeşilleneceğiz, değerli arkadaşlar.

Burada bir konunun altını çizmek zorundayız. Taksim’in üç yıl zapt 
edildiği süreçte, DİSK’te sadece sarılar yoktu, ama DİSK’te sarılarla 
birlikte devrimciler de vardı. Nakliyat-İş Sendikası’nın Genel Başka-
nı Sayın Ali Rıza Küçükosmanoğlu Yoldaşımız vardı. 2008 ve 2009 1 
Mayıs’larındaki militan mücadeleleri hatırlayalım ve o mücadelelerin 
sonunda 2010, 2011, 2012 1 Mayıs’larında Taksim zapt edildi.

DİSK iyice sarılaştı ve Amerikancı Kürt Hareketinin etkisine girme-
siyle birlikte, kazanılmış alanımızdan, vatanımızdan geri adım attılar.

Ama alçalmada o kadar gerçekten sınır tanımıyorlar ki, değerli ar-
kadaşlar, önceki yıllarda her ne kadar Taksim’e, Beşiktaş’a gelemeseler 
de Mecidiyeköy tarafında bir iki çıkıntılıklar yapanlar bu yıl bu tabela-
nın altına, Nakliyat-İş’in kanatları arasına sığınmak zorunda kaldılar. O 
da onların utancı olsun, değerli arkadaşlar.

Şimdi burada yalnız doğru hatta devrimci sendikal hatta, siyaseten 
de doğru militan devrimci sosyalist hatta bulunmanın aynı zamanda bir 
çekim merkezi olduğunu da pratik olarak gördük. Ve Birleşik Metal-İş’i 
İşçi Sınıfı zemininde de Taksim mücadelesine çekmiş olduk.

Bu da aynı zamanda bizim hareketimizin çok önemli kazanımların-
dan bir tanesidir. Ve bunun veciz ifadesini ben gözaltında bulunduğu-
mun 4’üncü gününde Güvenlik Şubeden gelen polisin ağzından duy-
dum. Cinayet Şube’de, Ahlak Şube’de yatan arkadaşlarımız bilir. Ay-
nen dediği şu adamın; “Yahu sizin Nakliyat-İş Taksim’e çıktı, ne güzel 
slogan da attılar, yumruklarını da kaldırdılar.”

Bunu söyledi polis, değerli arkadaşlar.
Özetçe aynı zamanda sosyal medyada da mutlaka denk gelmişiniz-
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dir, insanlar tartışıyor. Bir tanesi diyor ki, “Yahu arkadaş 1 Mayıs’ta 
Taksim mücadelesi bir tek HKP’nin elinde kaldı, kimse Taksim müca-
delesi vermiyor.”

Gerçekten doğru söylüyor.
Sonuç olarak, değerli arkadaşlar, Taksim’i biz özgürleştireceğiz. Bu 

özgürleştirme mücadelesinde, evet bedeller ödeyeceğiz, devrimcilikte 
bedel ödemek var. Ama bedel, her ödediğimiz bedel; mücadelemizi, 
inancımızı, kararlığımızı bilemek durumundadır. Ve o zaman gerçekten 
devrimci hareketteki 1 büyüktür 100’denin hakkını verebiliriz.

Ben de bunları vurguladıktan sonra tekrardan Genel Başkanımıza 
teşekkür ediyorum.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele.
***

Sendikalar cephesinden de
1 Mayıs’ı sadece biz kutladık

Nurullah Ankut: Tacettin Yoldaş, bir meseleyi eksik bıraktım ben. 
Arkadaşlar İşçi Sınıfı cephesinden de Ali Başkan’ın ve Nakliyat-İş’li 
yoldaşların mücadelesiyle 1500 İşçi Saraçhane Parkı’nda kutladı 1 Ma-
yıs’ı.

Maltepe’de toplam 1500 İşçi var mıydı?
Yoktu.
Bizim dışımızdaki tüm örgütler DİSK’in Sendikaları (artık DİSK 

de Sarı DİSK haline geldi), CHP’si, HDP’si, Sevrci’leri oraya, Malte-
pe dolgusuna, 1500 işçi getiremedi, arkadaşlar. Yasal olmasına rağmen 
getiremediler. Yani Tayyip’in şemsiyesi altında olduklarını bilmelerine 
rağmen getiremediler.

Ama biz Taksim’e gitme amacıyla 1500 İşçiyi buraya getirebildik. 
Yani İşçi Sınıfı cephesinden de 1 Mayıs’ı sadece biz kutladık. Bugün 
Saraçhane Parkı’nda kutladık, ama yarın mutlaka o İşçi Sınıfı on kat, 
yüz kat, bin kat artarak Taksim’de kutlayacak. Yani o yol da bizim izle-
diğimiz yoldur. Yani işin bu yönü de açık, meydanda.

Sevrcilerin de buraya geldiğini gördük. O gün de aynı şeyi söyledim 
yoldaşlara: Sevrciler de bir tek şeyi gözlüyorlar aslında… İdeolojile-
rinin ve izledikleri hattın tümüyle iflas etmiş olduğunu gördüler onlar 
da. Mertçe itiraf etmiş olmasalar da küçükburjuvalıklarından dolayı… 
Gördüler. Ama bir tek şeyi görmek istiyorlar; bizim kadro bazında güç-
lenmemizi. Malum, küçükburjuvalığın en önemli özelliği güce tapıcı-
lıktır. Biz biraz daha kadro bazında güçlenirsek, ne kendini sol diye 
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adlandıran grup kalacak Türkiye’de, ne de başka bir şey...
Sorosçu Kemal’in CHP’sinin de altını boşaltacağız. Onun da hiçbir 

inandırıcılığı kalmadı, arkadaşlar. Bir yürüyüş yaptı biliyorsunuz. Yüz 
binler katıldı değil mi yürüyüşe? Ve Maltepe’de kendi tespitlerine göre 
1 milyon 600 bin kişi toplandı aynı meydanda. Ve bazıları 2 milyona 
kadar çıkarıyor bu kalabalığı.

Niye?
İnsanlar o yürüyüşü bir şey sandı.
Sadece biz dedik ki, bu Sorosçu Kemal’in koltuğunu kurtarma yü-

rüyüşüdür. Çünkü insan bir mücadeleye girdiği zaman hem stratejik 
hedefini ortaya koyar, hem de o hedefe giderken varacağı taktik konak-
lardaki taktik hedeflerini, kazanımlarını ortaya koyar. Bunda hiçbir şey 
yok yahu; soyut adalet…

E, Tayyip’in partisinin adı da adalet. Adalete karşı olan dünyada bir 
tek insan bulabilir misiniz?

Bütün Parababaları, bütün vurguncular biz de adaletten yanayız, biz 
de adaleti savunuyoruz, derler.

Amaçsız bir yürüyüş mutlaka gizli bir amacı taşıyordur. İşte o gizli 
amaç da Sorosçu Kemal’in koltuğunu garantiye alma amacıydı, onun 
için yürüdü ama insanlar kavrayamadı bunu. Bir hareket, bir eylem ol-
duğu için heyecana kapıldılar geldiler. Ama o insanların belki binde 
biri bile 1 Mayıs için Maltepe’ye gelmedi. Çünkü baktılar ki o fosmuş, 
hiçbir sonuç doğuramamış o.

O bakımdan bu iki kara deliğin insanlarımızı kandırmasına izin ver-
mememiz lazım. O yüzden biz bunlara karşı açıktan, net mücadele ve-
riyoruz. Eğer bunlar olmasa, inanın Türkiye halkları Tayyip’e bu kadar 
rıza göstermezler. Tayyip’in bunca zaman peşinden gitmezler, onu sırt-
larında taşımazlar, izin vermezler buna. Ama bu iki kara delik bloke edi-
yor halkımızın tüm mücadele gücünü, inancını, kararlığını yok ediyor.

Bu iki sahte, Amerikancı hareketten kurtarmamız lazım. Yani Kaçak 
Saraylı Reis’in AKP’giller’i ne kadar zararlıysa, bunlar da o kadar za-
rarlı Türk ve Kürt Halkı için, arkadaşlar. Onun da mücadelesini yürütü-
yoruz. İşte bir kez daha bu 1 Mayıs’ta ortaya çıkmış oldu.

İşte son kamuoyu yoklamaları da bunu bir kez daha ortaya çıkardı, 
değil mi arkadaşlar? CHP’nin alacağı oy miktarı Kontrgerilla’nın yıl-
larca hizmetkârlığını yapmış Meral Akşener’in bile gerisine düşüyor 
ya, kamuoyu araştırmalarında. Öyle değil mi arkadaşlar?..

Yani bunların Türkiye’yi götüreceği hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. 
İş bize düşüyor, arkadaşlar o bakımdan.



Sonunda mutlaka bizim izlediğimiz, önderimizin ve bize miras bı-
raktığı yoldan devrimci şehitlerimizin yolundan yürüyerek devrimci 
halk iktidarını kuracağız, arkadaşlar.

7 Mayıs 2018

112



Ayrım
On İki



115

Seçim oyununda halkımızı bekleyen 
ölümlerden ölüm beğenmektir

ABD işbirlikçisi Parababaları partilerinin bu demagojik seçim 
oyununda sonuç ne olursa olsun Halkımızın payına düşen, ölümler-
den ölüm beğenmek olacaktır.

Bu vurgun, soygun ve ihanet düzeninden nemalanmayan içten-
likli insanlarımızdan hiçbiri, benim tuttuğum taraf kazanırsa şöyle 
olacak böyle olacak diye boş hayallere kapılmasın!

Neden mi?
Şundan:
Meclisteki bu Amerikancı Beşli Çete’nin bir teki olsun, ABD Em-

peryalistlerine, AB Haydutlarına gık diyebiliyor mu?
Onların Ortadoğu’yu ölüm tarlalarına çevirmiş olmalarına ve 

1990’den bu yana bölgemizde 10 milyon masum Müslümanın canına 
kıymış olmalarına ilişkin tepki mahiyetinde tek bir söz olsun söyleye-
biliyor mu?

Hayır...
Bunların bu seçim düzenbazlığında yaptıkları ağız dalaşının zerre 

miktarda olsun siyasi içeriği ve ağırlığı yoktur.
Hani eskiden gariban Roman kadınlarını eğlence olsun diye tuzu 

kuru tipler para vererek kapıştırırlardı. Birbirlerine galiz küfürlerle sal-
dırırdı o garibanlar, göstermelik olarak, aldıkları parayı hak edebilmek 
için. 

İşte bu Amerikancı Burjuva Siyasilerin de, dikkat edersek, yaptıkla-
rı tümüyle bundan ibarettir. Bunların ulufesini de efendileri olan ABD 
Emperyalist Haydudu şu şekilde vermektedir: Bunlara makamlar, kol-
tuklar ikram etmektedir. 18-20 binlik aylık maaş, 8-10 binlik ekstra kı-
yak emeklilik ikramında bulunmaktadır bunlara. Vatanlarını, Halklarını 
satsınlar, ülkelerinde ve bölgelerinde ABD Çakallarına hizmet edebil-
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sinler, onların çıkarlarını savunabilsinler diye...
Şu düzeye bakın bir, arkadaşlar... Tayyip konuşmuş:

“Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Çünkü 
CHP demek tezek demektir”[24]

Bu da CHP’nin adayı Muharrem İnce’den:
“Bilal Erdoğan otur oturduğun yerde. Türkiye bir hanedanlık 

devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o 
söylesin! Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem 
de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar.”

“NE OLMUŞTU?
“Bilal Erdoğan, “Biz şu 16 Nisan’ı başardık ya Allah’ın izniyle 

Türkiye’nin önünde çok daha ön görülebilir bir dönem var. Bugün 
Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkan rakibin yani 15 yıldır de-
vamlı seçim kaybeden partinin devamlı seçim kaybeden genel baş-
kan adayı olmasından bunu anlıyoruz. Gel bakalım ‘Muharrem’ 
diyen. Böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Böyle siyaseten 
atışma olsun diye söylenince çok şık olmuyor ama dayanılmaz bir 
durum bu. İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok tra-
jikomikti. Çok acıklıydı durum” ifadelerini kullanmıştı.”[25]

Bu sözlerde ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın gidişine dair tek bir 
ciddi, ele alınmaya değer yön var mıdır, arkadaşlar?

Fakat, onlar buna mecbur...

Şek şüphe yoktur ki, bunların hepsi
Amerikancıdır, Amerikanofildir

Çünkü aralarında ekonomik, sosyal, siyasi açıdan hiçbir fark yok. 
Hepsi de ABD-AB Emperyalist Haydutlarının ülkedeki yerli taşeron-
larıdır. Amaç birliği içindedir hepsi. Siz bakmayın bunların bazısının 
dinci, bazısının laikçi, bazısının Kürtçü, bazısının Türkçü oynadığına. 
Onlarınki tamamıyla rol gereğidir. Böyle oynayacaklar ki, cahil ve bi-
linçsiz insanlarımızı kandırabilsinler, oyunlarına getirebilirsinler, tu-
zaklarına düşürebilsinler, efendileri olan ABD-AB Haydutlarının çıkar-
ları doğrultusunda kullanabilsinler...

Şu sorulara dikkat edelim, arkadaşlar:

[24] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-chp-demek-tezek-demektir-190954h.
htm.
[25] http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/muharrem-ince-den-bilal-erdogan-a-flas-ya-
nit-h91613.html.
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Bunların tamamı Amerikan Emperyalistlerinin yandaşı mıdır?
Evet.
Bunların tamamı AB Emperyalistlerinin taraftarı mıdır?
Evet.
Bunların tamamı NATO’cu mudur?
Evet.
Bunların tamamı Türkiye’deki ABD üslerinin savunucusu mudur?
Evet. 
Bunların tamamı IMF’ci, Dünya Bankacı, Dünya Ticaret Örgütü sa-

vunucusu mudur?
Evet. 
Bunların tamamı Türkiye’deki Finans-Kapital Zümresi denilen TÜ-

SİAD’cı, MÜSİAD’cı, TİSK’çi yerli Parababalarının savunucusu mu-
dur?

Evet. 
Bunların tamamı ülkemizi kıskıvrak bağlamış bulunan ABD-AB ve 

Japon Emperyalistlerinin tekellerinin savunucusu ve yandaşı mıdır?
Evet. 
Bunların tamamı Devrimci Küba’nın, Venezuela’nın, Bolivya’nın, 

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin karşıtı ve hatta düşmanı mıdır?
Evet.
Bunların tamamı bölgemizdeki Türkiye dostu Muammer Kadda-

fi’nin Libya’sının ve Beşşar Esad’ın Suriye’sinin düşmanı mıdır?
Evet. 
Bunların elleri de ABD ve AB Emperyalist Çakallarının 1990’dan 

bu yana Ortadoğu’da katlettikleri 10 milyon civarındaki masum Müs-
lüman Halkın kanına bulanmış mıdır?

Bulanmıştır.
Dikkat edelim, arkadaşlar; bunlardan bir teki olsun Türkiye’yi 3 par-

çaya bölünmüş olarak gösteren BOP Haritasına ilişkin olumsuz bir tek 
laf edebilmiş midir?

Hayır. 
Yani bunların tamamı BOP’çudur, dolayısıyla da Türkiye Cumhuri-

yeti’nin düşmanları arasındadır.
Dikkat edelim, arkadaşlar; bunlar seni kandırmak için ne diyorlar?
İşte biz ailelere şu kadar aylık yardımda bulunacağız. Gençlere yılda 
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şu kadar harçlık vereceğiz. Yani sadakayla seni kandırmaya çalışıyor-
lar, saygıdeğer halkımız...

Bunlar, asgari ücreti 4 kişilik bir aile için Yoksulluk Sınırı olan 5.473 
lira kadarcık olsun yapabileceğiz, diyebiliyor mu?

Hayır. Diyemezler...
Dikkat edersek; Açlık Sınırı da 1.680 liradır şu an Türkiye’de, 4 ki-

şilik bir aile için. 
Asgari Ücret kaç liradır?
1.603 lira...
İşte bu Amerikancı Beşli Çete’nin tamamı insanlarımızı bu açlık 

sınırında tutmanın taraftarıdır. Daha açıkçası, açlığa mahkûm etmenin 
taraftarıdır...

Şu an üniversite bitirmiş her üç gencimizden biri işsizdir. 350 ila 
400 bin öğretmenimiz okullarına ve öğrencilerine ataması yapılarak ka-
vuşturulmadığı için bunalımlar içindedir ve hatta intiharlar kuşanmıştır.

İşsizlik, cehennem ateşi gibi kasıp kavurmaktadır gençlerimizi, orta 
yaşlılarımızı. Resmi açıklamalara göre 6 buçuk milyon civarında işsiz 
vardır Türkiye’de şu an. Ki biz, gerçeğin, bu rakamın katbekat üstünde 
olduğu kanısındayız.

Tarım çökertilmiş, köylerimiz boşaltılmış, şehir varoşlarına köylüle-
rimiz yığılmış durumdadır. Aç, işsiz, perişan...

Kadın cinayetleri, çocuğa ve kadına yönelik taciz ve tecavüzler yüz-
de 700’lerde,  1400’lerde seyretmektedir. Yani böylesine bir artış için-
dedir, AKP’giller İktidarı dönemi sürecinde.

Üst üste devasa cezaevleri yapılmaktadır, fakat buna rağmen 
mahkûmlar sığmamaktadır, sayılarının çığ gibi artmış olmasından do-
layı buralara.

Ekonomik veriler gibi, üretim gibi, eğitim gibi, ahlâki seviye de 
günbegün daha aşağılara düşmekte, toplum tüm yönleriyle bir çürüme 
içine itilmektedir.

Bu felaketler hakkında bir çözüm önerisi sunabileni var mıdır bu 
Amerikancı Parababaları Partilerinin?

Hayır.
Bunların derdi halk, ülke, vatan millet değildir. Bunlarınki koltuktur, 

ündür, pozdur, makamdır, ballı maaştır, kıyak emekliliktir, tatlı hayattır, 
kendileri ve yakınları için.

Bunlara sahip olabilmek için de ihanet üstüne ihanettir, bütün yapıp 
ettikleri...
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Ege’deki 18 Adamız, 2004’te başlamak üzere işgal edilmiş bulun-
maktadır, Yunanistan tarafından. Yunanistan buralarda askeri üslere 
kurmakta, kiliseler açmakta, yerleşim yerleri oluşturmaktadır. Silah 
yığmaktadır buralara ve askeri tatbikatlar yapmaktadır. 

Kıbrıs’ta Mustafa Akıncı adlı KKTC Başkanı sıfatlı bir başka hain 
Kıbrıs’ı Yunanistan’a peşkeş çekip geçip gitmek derdindedir...

Bütün bu ölümcül felaketler karşısında bunlardan bir söz söyleyebi-
leni, bir çözüm ortaya koyabileni var mıdır?

Hayır.

Saygıdeğer Halkımız;
2015 Genel Seçimlerinde TRT ekranlarından da seslendik sana. 

Kanma bunların yalanlarına, düşme bunların peşine, sonra sonumuz 
felaket olur, diye.

Fakat sen anlamazlıktan geldin. Eğer kanmaya, aldanmaya, bu Ame-
rikancı hainlere inanmaya ve onların peşinden gitmeye devam edersen, 
bu kez vatan da elden gidecek, bağımsızlık da...

Çok büyük felaketler yaşanacak ve çok büyük acılar çekilecek...

Saygıdeğer Halkımız;
Kelimelerin gücü ancak bu kadarına yetiyor. İçinde bulunduğumuz 

kara günlerin ve bizi bekleyen büyük felaketin daha başka, daha açık, 
daha etkili bir anlatım yolu var mıdır, bilmiyoruz...

Elimizden geleni bu kadar...
Ne demişti, Denizler 12 Mart Faşizminin katil mahkemeleri karşı-

sında?
Aynen şunu:
“Bizim düşmanımız Amerikan emperyalizmi ve yerli işbirlikçi-

leridir.”
İşte biz de 50 yıldan beri tam da bunu diyoruz. Düşmanımız ABD 

Emperyalistleri ve ülkemizdeki yerli işbirlikçileridir. Parababalarıdır, 
onların Meclisteki siyasi temsilcileridir. Yani Beşli Çete’dir. 

Eninde sonunda hepsinin işleri bitecek!
Hesaba çekilecekler!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

8 Mayıs 2018 



Ayrım
On Üç



Siyonist İsrail’in has adamı sensin be Tayyip!
Kaçak Saraylı Hafız, yine bir bahaneyle çıktığı kürsüde kaptığı 

mikrofondan şöyle üfürmüş:
“Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin’in 

ve Kudüs’ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki 
cihanda da davacı olacağız.”

Hafız, tamam, davacı ol keşke de, ama ondan önce Amerika’da 
Yahudi Lobisi’nden aldığın “Üstün Cesaret Madalyası” ödülünü bir 
iade et bakalım. 

Haydi...
Üstelik de bu ödül, 2004 yılında American-Jewish Commitee 

(Amerikan Yahudi Komitesi) tarafından, dünyada Yahudi olmayan 
bir kişiye verilmiş olan tek ödüldür. Yani senden başka, Yahudi olma-
dığı halde bu ödülü alan yok yeryüzünde.

Üstelik bununla da yetinmedin Hafız. Bundan bir yıl sonra yine 
Amerika’da bir Yahudi Kuruluşu olan Anti-Defamation League (İf-
tira ve Karalamayla Mücadele Birliği)’nin elinden Cesaret ve Üstün 
Hizmet ödülü olan Davut Boynuzu aldın, öyle değil mi?

Sahi Hafız, Sarayın hangi köşesinde saklıyorsun bu Boynuzu, ma-
dalyayı?

Hani Hafız, senin bir de Davos’ta “one minute” maceran var, de-
ğil mi?

Oradaki toplantıda İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres karşısında 
Filistinlileri savunur göründün bir an. Bir de “one minute” çektin, 
değil mi toplantı yöneticisine?..

Fakat daha toplantı salonunun kapısından çıkar çıkmaz dedin ki, 
benim tepkim esasında moderatöreydi. 

Yani anında yalayıp yuttun söylediklerini be!
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Ardından da Dışişlerini devreye sokarak, Washington’daki Türki-
ye Büyükelçiliğini devreye sokarak, yalvardın Yahudi Lobi Şirketle-
rine. Yahu işte, Davos’ta heyecanımıza yenildik, yaptık bir yanlış. Biz 
İsrail’in dostuyuz, aramızı bulun. Bozulan ilişkilerimizi eski haline 
döndürün, dedin. Ve bunu yapmaları karşılığında tamı tamına 67 
milyon dolar ödedin o şirketlere. 

Filistin’de mazlum Filistin Halkını havadan bombalayıp katlede-
rek insanlık suçu işleyen İsrail savaş uçaklarına Konya-Karapınar’ı 
eğitim alanı olarak verdin be!

O katliamcı savaş pilotları, eğitimlerini bizim topraklarımızda yap-
tılar yahu!

Şimdi de kalkıyorsun, demagojik yalanlarla Filistin Halkının ya-
nında görünmeye çalışıyorsun...

Hadi be!..
Şimdi isterseniz, Kaçak Saraylı Reis’in geçen Pazartesi günü (7 

Mayıs’ta) “Zeytin Dağı Barış Ödülleri” (Kudüs’le ilgili bir organizas-
yondur bu.) toplantısında yapmış olduğu konuşmanın esasını oluşturan 
bölümünü görelim:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dağı Barış 
Ödülleri töreninde konuştu.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından 
öne çıkan başlıklar:

“Filistinliler, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür”
“Filistin ve Kudüs meselesi, sadece bir milletin, bir coğrafyanın, 

bir şehrin davası değildir. Maruz kaldıkları zulümler, katliamlar, 
haksızlıklar sebebiyle Filistinlililer, dünyadaki tüm mazlumların 
sembolüdür.

“İnsanlığın geleceğini, Filistin ve Kudüs meselesinde verdiği im-
tihanda elde edeceği netice belirleyecektir, bunda hiç şüphe yok. 
Şayet bu imtihandan alnımızın akıyla çıkabilirsek, insanlık olarak 
geleceğimize güvenle ve umutla bakabiliriz. Tam tersi olursa o za-
man hakların, özgürlüklerin, ahlaki ve vicdanı tüm ölçülerin orta-
da olmadığı veya ortadan kalktığı, zulmün hakim olduğu karanlık 
bir gelecek bizi bekliyor olabilir.

“İsrail yönetiminin Filistinlilere uyguladığı şiddet artıyor”
“Filistin’de özellikle Kudüs’te yaşananlar zalimlerin zulümle-

rini meşrulaştırma hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir 
şey değildir. İsrail yönetiminin yakın zamanda kendi topraklarına 
sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlilere karşı 
uyguladığı şiddet, zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gös-
teriyor. Bu saldırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı veren Filis-
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tinlilerin yaşadıkları karşısında uluslararası toplumun sergilediği 
kayıtsızlık hiçbir halkın hiçbir bireyin güvende olamayacağı bir 
geleceğin işaretidir.

“Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin’in 
ve Kudüs’ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki 
cihanda da davacı olacağız.”[26]

İşte böylesine ikili oynar Kaçak Saraylı Reis. Görüyorsunuz yukarı-
daki cümlelerini, nasıl sureti haktan görünüyor, değil mi?

Evet, böyle bunlar...
Cahil, bilinçsiz insanlarımızı kandırmak için kendilerini Filistin 

dostu diye satarlar. İslam’ın temsilcisi diye satarlar. Osmanlı torunu 
diye satarlar. Hakkın, adaletin savunucusu diye satarlar. Yani gerçeklik-
te neyseler onun tam tersi olarak pazarlarlar kendilerini. 

Yukarıda da belirttik ya; bırakalım İsrail’le ilişkileri kesebilmeyi, 
Amerikan Yahudi Lobisi’nden aldığın Üstün Cesaret Madalyasını-Ö-
dülünü olsun iade et bakalım...

İsrail’le ekonomik, askeri ilişkileri olsun kes bakalım...
Anlaşmaları iptal et bakalım...
Yok. Hiçbirini yapamazsın.
Mavi Marmara’da önce kışkırtıp gönderdiğin, sonra da İsrail asker-

leri tarafından katliama uğratılan 9 insanın bile davasını sürdüremedin 
sen be!

Ne davacı olacaksın İsrail’den?..
20 milyon dolar aldın, o insanlarımızın kanını ve canını satıp geç-

tin...
Kışkırtarak göndermiş olduğunu da inkârdan geldin. “Bana mı sor-

dunuz da gittiniz?” diyerek suçladın o insanları ve yakınlarını...
“Beyrut Kasabı” olarak insanlık vicdanında mahkum edilen Ariel 

Şaron’la bile ağzın kulaklarında büyük bir mutluluk içinde görüşmeler 
yaptın. O dedi ki sana orada; “İsrail’in ezeli ve ebedi başkenti Kudüs’e 
hoş geldiniz.” Sen onun bu görüşünü yedin... Sonrasında yaptığın ko-
nuşmada övücü sözler kullandın, İsrail Yönetimi ve sürdürülen ilişkiler 
üzerine...

Görelim, bu konuya ilişkin, bire bir karşılıklı söylenenleri de:
***

[26] http://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-ko-
nusuyor-364219.html.
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Videonun Tapesi:
Ariel Sharon: Biz, Sayın Erdoğan’ı, karşılamaktan büyük mem-

nuniyet duymaktayız, Türkiye Başbakanını. Türkiye büyük bir ülke, 
70 milyon nüfuslu. Bölgemizde merkezi konumda bulunan önemli bir 
ülke. Türkiye’yle dostluk ilişkilerimiz mevcuttur. Türkiye Başbaka-
nının saygıdeğer heyetiyle beraber gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yolunda daha da güçlen-
dirilmesi yolunda büyük katkıları olacaktır. Bu ziyaret Ortadoğu’da çok 
olumlu bir ortamın oluşmasında ve siyasi sürecin gelişmesi yolunda ve 
Tanrı’nın izniyle barışın tesis olması için büyük bir adım olacaktır.

Kudüs’e hoş geldiniz. Yahudi Milletinin başkenti ve İsrail’in 
başkenti Kudüs’e hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Tayyip Erdoğan: Ben de özellikle Ortadoğu’daki barış sürecine 
katkıda bulunmak ve özellikle Filistin-İsrail arasında on yıllardır de-
vam eden bu olumsuz süreci her iki ülke ve halkı için barışa…[27]

***

Sen Filistin Halkının dostu değil,
düşmanısın Tayip!

Şimdi de kalkmışsın, İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesini kınıyor 
numaralarına yatmışsın. 

Yapma ya...
Bak ABD Emperyalist Haydudunun Başkanı Trump da aynı şeyi 

dedi. “Büyükelçiliğimizi Kudüs’e taşıyacağız.” dedi ve taşıdı mı?
Taşıdı Amerika, değil mi?
Sen buna niye gık demiyorsun?
İsrail demek Amerika demek değil mi?
Amerika’nın onayı olmadan İsrail herhangi bir konuda adım atabilir 

mi?
Atamaz... Bunu da adın gibi biliyorsun.
Senin bir de Yahudi Parababası Sami Ofer’le dostluğun var, değil 

mi?
“Galataport” adını verdiğin Karaköy ve çevresini bu Yahudi Paraba-

basına satıp geçecektin. Halkın tepkisi üzerine geri adım atıp vazgeç-
miş oldun. 

900 km uzunluğundaki Suriye sınırımızı oluşturan toprakların 510 
km’sinin mayınlardan arındırılması sonrasında 44 yıllığına İsrail’in hiz-

[27] (https://www.youtube.com/watch?v=0IXu0cx0aBc)
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metine sunulacağı konusunda anlaşmıştınız onlarla. İsterseniz bu konu-
ya ilişkin haberi de; bugün Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’sinin MHP’si-
nin “Ortadoğu Gazetesi”nden, onun bir yazarından okuyalım:

***
Mayın temizleme İsrail ve AKP
Orhan Karataş / 2012-04-17 10:22:31
MHP Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal yeni bir ki-

tap yayınladı. Kitap, “BOP, Arap Baharı ve Suriye meselesi ışığın-
da mayın temizleme İsrail ve AKP” başlığını taşıyor ve Türkiye’nin 
bugün yaşadığı sürecin, karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikelerin alt 
yapısının nasıl hazırlandığını belgeleriyle ortaya koyuyor.

MHP’nin direnci
Mayınlı arazilerin temizlenmesi 2009 yılında ani bir şekilde Tür-

kiye’nin gündemine geldi. AKP, bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatı ile TBMM’yi baskı altına alıp, haftalar süren bir zor-
lama ile kanunu meclisten geçirdi. MHP kanunun geçmemesi için 
olağanüstü bir direnç ortaya koydu ve kamuoyu oluşturdu. Kanun 
510 kilometre uzunluğundaki Suriye-Türkiye sınırındaki güvenliği 
sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından döşenmiş olan 
mayınların, Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak bir ihale sonrasında 
temizlik işlemini 5 yıl içinde yapacak firmaya tarımsal amaçlı olarak 44 
yıllığına kiralanmasını öngörüyordu. 216 bin dönüm büyüklüğündeki 
bu arazi, tarımsal üretim için yüksek vasıflı bir özellik taşıdığı gibi, yer 
altı kaynakları itibarıyla da hayati önemdeydi. Stratejik ve ekonomik 
yönden çok büyük bir değer ifade ediyordu.

Büyük İsrail Projesi
Kanunun görüşmeleri sırasında, arazinin temizlenmesi için bir İs-

rail firmasıyla anlaşıldığı ve dolayısı ile 44 yıllık kiralamanın bu şirket 
üzerinden İsrail’e yapılacağı ortaya çıkmıştı. Dönemin Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül önce olmaz dediği kanun için, daha sonra onay 
vermek zorunda kaldı. AKP milletvekilleri başbakanın baskıları sonu-
cunda bu kanunu istemeyerek de olsa meclisten geçirdiler. Sonrasında 
MHP ve CHP Anayasa Mahkemesi’ne gittiler. Mahkeme kanunu Ana-
yasa aykırı buldu ve iptal etti. Başbakana yapacak bir şey kalmadığı 
için mesele gündemden düştü. BOP Eşbaşkanı olan sayın Başbaka-
nın Arap Baharı ve Suriye meselesindeki rolü dikkate alındığında, 
mayın temizleme karşılığında bu toprakların neden İsrail firma-
larına verilmek istendiği daha iyi anlaşılmaktadır. Eğer maksada 
ulaşılmış olsaydı bugün İsrail firmaları o topraklarda başbakanın ısrarla 
istediği tampon bölgeyi oluşturmuş olacaklardı. Bu gerçek, Arap Baha-
rı’nın ne olduğunu da, Suriye’de ne yapılmak istendiğini de anlamaya 
ve anlatmaya fazlasıyla yetiyor. Sayın Başbakanın Eşbaşkanı olduğu 
BOP’un, aslında Büyük İsrail Projesi olduğunu en küçük bir şüpheye 
yer bırakmayacak şekilde ispatlıyor.



Uluslararası gücün rolü
O gün kuramadıkları tampon bölgeyi bugün başka bahanelerle 

oluşturmaya ve bölgeyi uluslararası güçlerin kontrolüne bırakmaya uğ-
raşıyorlar. Bunun için zemin hazırlıyor, bahane üretiyorlar. Kısa süre 
öncesine kadar kol kola girip akrabalık ilişkileri kurdukları Esad’ı de-
virmek için plan üstüne plan yapıyorlar. Birleşmiş Milletleri davet et-
menin de, NATO’yu göreve çağırmanın da bölgeyi dolaylı bir ABD 
işgaline bırakmak dışında hiçbir izahı yoktur. Irak’ın da yine böyle bir 
müdahale sonrasında parçalandığı unutulmamalıdır. Bölgeye gelecek 
uluslar arası güç, orada yeni bir yapılanmanın mimarı ve garan-
törü olacaktır. O yeni yapılanmanın ne olacağını Irak’da yaşananlar, 
Barzani’nin meydan okumaları ve hedefleri ile Arap Baharının uğradığı 
yerlerin perişan hali gösteriyor. BOP’un hedefleri bellidir. 22 ülkenin 
sınırlarının değişeceği, Türkiye’nin de bu ülkeler arasında yer aldığı 
yıllar öncesinden ilan edilmiştir.[28]

***
Hayat ne garip, değil mi arkadaşlar...
Şimdi bu satırları yazan şahıs, onları basan gazete ve onun hizmet 

ettiği parti, yani Kontrgerilla’nın paramiliter güçlerinden derleşik MHP, 
ne yapıyor?

Hepimizin bildiği gibi, Kaçak Saray’ı, onun Hafız’ını ve AKP’gil-
ler’i yıkıyor, yağlıyor, cilalıyor, parlatıyor... Ona amigoluk ediyor...

Somutça görelim, bu amigoluğu aynı yazarın satırlarından. Hem de 
bugünkü yani 12 Mayıs 2018 tarihli Ortadoğu Gazetesi’nde yer alan 
satırlarından:

“MHP’yi AKP ile biraraya getiren şey ülkenin şartları ve mil-
letin menfaatleridir. Cumhur ittifakı ülkenin kurtuluşu, devletin 
yapılanması, bayrağın yükselmesi, vatanın yücelmesi için kurul-
muştur. Bu durumun Türk milleti ve devleti ile meselesi olanları 
rahatsız etmesi bizim için hiç sürpriz değildir.”[29]

İnsan soyunda işte böyle güvenilmezlikler vardır, arkadaşlar. Dö-
neklikler vardır, fırıldaklıklar vardır, insanı insanlığından utandıran, 
yüzkarası işler yapma potansiyeli vardır. 

2012’de “Büyük İsrail Projesi demek olan BOP’un Eşbaşkanı Tay-
yip Erdoğan’ın ihanet içinde olduğunu yazacaksın, bugünse vatan mil-
let, bayrak edebiyatıyla saray soytarılığına soyunacaksın. Tayyip’in 

[28] http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?makale=mayin-temizleme-isra-
il-ve-akp&id=10657.
[29] (http://www.ortadogugazetesi.net/haber.php?id=69810)
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Başkanlığı için kan teri dökeceksin...
İnsanda mide bulantısı oluşturuyor, kusası geliyor insanın böyle du-

rumlarla karşılaşınca. 
Böyleleri nasıl bakar aynalara? diye şaşırıp kalıyoruz biz. Neyler-

siniz...
Yine o yıllardaydı be Tayyip...
Öylesine ram olmuştun ki İsrail’e ve Amerikan Yahudi Lobisi’ne, 

senin bu işleri yapmanı eleştirenlere;
“Kimse Yahudi düşmanlığı yapmasın”, diyerek karşı çıkıyordun bir de.
İsterseniz, buna ilişkin haberi de, Türkiye’deki Yahudi Toplumuna 

yönelik yayın yapan haftalık Şalom (Selam) Gazetesi’nin 9 Ocak 2008 
tarihli haberinden okuyalım:

***
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Yahudi düşmanlığı yapmasın
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Galataport ihalesini kazanan İsra-

illi işadamı Sami Ofer ile yaptığı görüşmeleri eleştiren CHP`yi “Yahudi 
düşmanlığı” yapmakla suçladı. Erdoğan, “Kuru kuru Yahudi düşmanlı-
ğı yapmayı bırakın. Bunu yapmak, bundan reyting sağlamak istiyorlar-
sa, bunu Türkiye`nin genel politikası olarak değil.

AKP’nin Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
5. İstişare Toplantısı’nın açılışında konuşan Başbakan Erdoğan, özel-
leştirme politikası nedeniyle hükümete yöneltilen eleştirileri cevapla-
dı. Galataport ihalesini kazanan İsrailli iş adamı Sami Ofer ile yaptığı 
görüşmeye ilişkin yaşanan tartışmalara sert tepki gösteren Erdoğan, 
“Medya bunu iyi dinleyip kaydet. Filancayla niye görüştün? Arkadaş-
lar açık söylüyorum, görüşürüm. Biz görüştükten sonra bunları gizli 
kapaklı satmıyoruz ki. Bütün milletin huzurunda sattık. Bunlar kapalı 
kapılar ardında olmadı. Ofer’in hissesi ne, Türkler’in hissesi ne ora-
da? Daha fazla parayı kim veriyor, biz ona bakıyoruz” diye konuştu. 
Galata Rıhtımı’nı alanın kim olduğunun hesabının da çok önemli ol-
duğunu dile getiren Erdoğan, alan ortaklardan birisinin dünyanın bir 
numaralı turizm firması olduğunu vurguladı. CHP’yi de “Yahudi düş-
manlığı” yapmakla suçlayan Erdoğan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Tophane’nin halini bu fakir bilir, onlar benim kadar bilmez. Kimse 
kuru kuruya Yahudi düşmanlığı yapmasın. Hiçbir şey gizli yapılmamış-
tır, her şey açık yapılmıştır. Milletin medyanın gözü önünde yapılmıştır. 
Hiçbir şeyi kimseye peşkeş çekmedik, bu konuda huzurluyuz. Kendi 
karanlık geçmişlerini kalkıp aynaya bakarak bize fatura etmesinler. Ne-
malandıkları küçük çıkar alanları oluşturmuşlar. Şimdi ellerinden onları 
kaybediyorlar, sıkıntıları o.”

Milletvekili seçildiği eşinin memleketi Siirt’te halka hitap eden Er-
doğan, yabancı yatırıma karşı gizli ve açık tepkileri eleştirdi. Başbakan 
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Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin etnik kökenine 
göre değerlendirme yapılmasına sert tepki gösterdi. Galataport ihalesini 
alan Ofer ve İstanbul’a yatırım yapmaya gelen Dubai Veliaht Prensi’ne 
yönelik eleştirilere tepki gösteren Başbakan, “Yahudi sermaye geliyor 
düşmansın, Arap sermayesi geliyor düşmansın. Batılı sermaye geliyor 
düşmansın. Allah aşkına sen kime dostsun?” diye sordu.[30]

***
O zaman öyle şimdi böyle; öyle mi Tayyip?
Hep dedik ya arkadaşlar, bu adam, savunur göründüğü her düşünce-

nin mutlaka karşıtını da savunmuştur bir zamanlar, diye...
Adam durup dinlenmeden görüş değiştirir, pervaneler gibi dönüp 

durur...
Ve işin acıklı tarafı, Allah ile aldatılan, Muaviye-Yezid Dini tara-

fından zihinleri uyuşturulan zavallı cahil, bilinçsiz insanlarımız her 
seferinde de genellikle yer, onun bu içtenliksiz yalanlarını, sözlerini, 
savunur göründüğü düşüncelerini.

Oysa biz, namusun, ahlâkın, onurun, mertliğin ve siyasi bilincin, 
tutarlılığın, hakkın, adaletin temsilcisiyiz. Filistin Meselesinde de, Dev-
rimci Harekete adımımızı attığımız 1967’den bu yana, hep Mazlum Fi-
listin Halkının yanında olduk. ABD Haydudunun Ortadoğu’daki petrol 
bekçisi ya da ileri karakolundan başka hiçbir şey olmayan Siyonist İsra-
il’e ise ölümüne karşı olduk. Tarih böyle kaydetmiştir bizi.

Daha önce de belirtmiştik, sanıyorum: Dünyadaki sosyalizmin sar-
sılmaz kalelerinden olan Küba’nın efsanevi Lideri Fidel ve yoldaşları 
hep lanetlemişlerdir, Siyonist İsrail’i. Görelim isterseniz, bu devletin 
Gazze Katliamı ve benzeri katliamlarına ilişkin açıklamalarını Fidel’in:

“Küba Devrimi’nin Lideri Fidel Castro, Gazze saldırısıyla ilgili 
çok sert ifadeler kullandı. Castro, İsrailli askerler için “İsrail’in ça-
lışkan gençlerini şimdi şerefsiz ölümle yüzyüze bırakıyorlar” dedi. 
Küba Devrimi Lideri Fidel Castro, 17 Temmuz Perşembe günü ya-
yımladığı “Yüzsüz Provokasyon” başlıklı makalesinde Rusya-Uk-
rayna sınırında düşürülen Malezya uçağı ve yaklaşık 2 haftadır 
süren İsrail’in Gazze’ye askeri müdahalesine değindi.

“FİLİSTİNLİLER STALİNGRAD’I SAVUNUR GİBİYDİ-
LER”

“Filistin halkıyla birlik içinde olduğunu belirten Castro, İsrailli 
askerler içinse “İsrail’in çalışkan gençlerini şimdi şerefsiz ölüm-
le yüzyüze bırakıyorlar” dedi. Castro, İsrail Ordusu’nu Hitlerin 

[30] http://www.salom.com.tr/haber-62022-basbakan_recep _tayyip_erdoganyahudi_
dusmanligi_yapm.html.
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ordularına benzetti. Filistin’in İsrail’e karşı verdiği mücadeleyi 
İkinci Dünya Savaşı’nda Mihver ordularıyla Kızıl Ordu arasında, 
Stalingrad kenti için yapılan savaşa benzeten Castro, “Filistinliler 
Stalingrad’ı savunanlar gibidir” ifadesini kullandı.”[31]

Bilindiği gibi Küba Halk Cumhuriyeti, Siyonist İsrail’i tanımaz. 
Şimdi de isterseniz, Ölümsüz Devrimci Hugo Chavez’in tutumunu 

görelim, Gazze Katliamı sonrasında:
“Öte yandan, İsrail’in saldırılarına en sert diplomatik tepki Ve-

nezuela’dan geldi.
“Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez, “Bu barbarlık daha 

ne kadar sürecek?” diyerek İsrail’in Caracas büyükelçisini isten-
meyen adam ilan ettiklerini açıkladı.

“İsrail büyükelçisine sınırdışı
“Büyükelçiyle birlikte çok sayıda elçilik personelinden de ülke-

yi terk etmesi istendi.
“Chavez, “İsrail ordusu, namertçe, kendi halkını koruduğu-

nu iddia ederek, bitap düşmüş, masum insanlara saldırıyor. İsrail 
halkına sesleniyorum. Bu hükümetin karşısına çıkın ve onlara ‘el-
lerinizi vicdanınıza koyup çocuklarınıza bakın’ deyin. Dünya bu 
çılgınlığı durdurmalı” diye konuştu.”[32]

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de bu ABD piyonu Siyonist 
İsrail’i tanımaz, bildiğimiz gibi. Devrimci tutum, Devrimci ahlâk, in-
sancıl namus, bilim, bilinç, cesaret ve kararlılık budur işte, arkadaşlar. 

Bu yüce insani değerleri de biz Gerçek Devrimciler temsil ederiz. 
Çünkü ülkemiz ve dünya halklarının gerçek dostu sadece biziz. 

Emperyalist Haydutların, onların bölgesel işbirlikçilerinin, kukla-
larının; yani çağımızın kanlı zalimlerinin de gerçek düşmanları yine 
sadece biziz.

Hz. Muhammed ve Kur’an da bildiğimiz gibi, en büyük düşmanı 
olarak zalimleri gösterir.  Çünkü o da çağının Devrimcisidir, bir Tarih-
sel Devrimin önderidir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Mayıs 2018 

[31] https://www.birgun.net/haber-detay/fidel-castro-dan-cok-sert-israil-cikisi-65722.html.
[32] http://www.guncelmeydan.com/pano/gazze-alev-alev-israil-kara-harekatini-baslat-
ti-t18065-15.html.
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Siyonist İsrail ve ABD, Filistin Halkına yaptıklarınızın 
hesabını vereceksiniz!

Saygıdeğer arkadaşlar;
Yüreklerimiz kan ağlayarak öğrendik ki, ABD Emperyalist Haydu-

dunun Ortadoğu’daki Çakal Petrol Bekçisi ve İleri Karakolu olan İsra-
il, bugün Gazze’de ABD ve İsrail’in Kudüs’ü ilhak etmesine tepki ola-
rak yapılan sivil protesto gösterisini kana, acıya ve gözyaşına boğmuş.

5 ay önce, ABD Haydut Devletinin Başı, faşist bunak, manyak 
Trump; “Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıyoruz ve Büyükelçi-
liğimizi oraya taşıyoruz.”, dedi. Tabiî Siyonist Devlet hemen atladı 
buna. Büyük bir sevinçle alkışladı, faşist bunağın bu kararını.

Katil Amerika Kudüs’te Büyükelçilik binası oluşturdu ve burayı 
donattı. Bugün de Siyonist Devlet temsilcileriyle birlikte açılışını yap-
tılar, Kudüs’teki Büyükelçiliklerinin.

Bu hukuk dışı, vicdan dışı saldırganlık ve ilhaka karşı masum Fi-
listin Halkının göstermiş olduğu sivil bir tepkiye, yani protesto yürüyü-
şüne en acımasız biçimde, ağır silahlarla saldırdı, İsrail. An itibarıyla 
43 Filistinli masum sivil gösterici, vatanını ve İslam Aleminin ikinci 
Mekke ve Medine’den sonraki Üçüncü kutsal Şehrini savunmaya çalı-
şırken hayatını kaybetmiştir. Endişe ederiz ki hayatını kaybeden Filis-
tinli masumların sayısı artacaktır. 1700 masum Filistinli kardeşimiz de 
yaralanmıştır, Siyonist insanlık düşmanı devletin saldırısı sonucunda.

Hatırlanacağı gibi, bu Siyonist cellatların saldırıları tâ Birinci Em-
peryalist Paylaşım Savaşı yıllarından bu yana devam edip gelmektedir. 
Özellikle de 1948’den itibaren nitelik değiştirerek farklı bir boyuta ta-
şınmış ve genç yaşlı, kadın çocuk demeden çok daha vahim kitlesel 
katliamlara dönüştürülmüştür. 

Köyler, kasabalar; insanları tümden katledilerek Müslümanlardan 
arındırılmış, sonrasında da Yahudi Yerleşim Yerleri haline getirilmiştir. 
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1967 Haziran Savaşı ya da Altı Gün Savaşı sonrasındaysa, Filistinli-
ler açısından çok daha ağır şartlar oluşturan bir durum ortaya çıkmıştır. 
Ve İsrail katliamları artık hemen her gün gerçekleştirilen olaylar haline 
gelmiştir. 

1991’den itibaren Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’ın çöküşü, 
ABD ve Ortadoğu’daki Bekçi Köpeği İsrail’in kan içme iştahını daha 
da artırmış, o insan soyunun baş belası canileri daha da pervasızlaştırıp 
azgınlaştırmış ve kuduzlaştırmıştır. 

Tüm bu yaşananlar şu gerçeği matematiksel bir kesinlikte ortaya 
çıkarmıştır ki; ABD Emperyalist Haydudu, onun Ortadoğu’daki İleri 
Karakolu Siyonist İsrail ve AB Emperyalistleri, insanlığın baş belası 
olmuştur.

İnsan soyunun baş düşmanı bunlardır...
Ve bunlar iflah olmaz. Bunlar değişmez. Bunlar dönüşmez. Bunların 

emperyalist devletler olma hali değişmedikçe, yani buralarda bir sosya-
list devrim gerçekleşmedikçe, bunlar savaşmaya, kan dökmeye, saldırı, 
işgal ve ilhaklarda bulunmaya, insanlığa acılar çektirmeye; özetçe her 
türden ahlâki, vicdani ve insani değerleri, evrensel hukukun genel ilke-
lerini hiçe saymaya devam edeceklerdir.

Bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu olmamalıdır...
Bu arada; her kim ki bunlarla ekonomik, siyasi, askeri ilişkiler kuru-

yor ve onlarla müttefiklik ediyorsa, onlar da tartışmasız biçimde bunla-
rın suç ortaklarını oluşturmaktadır. 

Filistinli masum insanların kanı, bu işbirlikçilerin ellerine de bu-
laşmış olmaktadır. Dolayısıyla da bu işbirlikçiler de hukuki, ahlâki, 
vicdani ve insani değerlerden kerte kerte, adım adım uzaklaşmakta ve 
insanlıktan çıkış sürecine hızla ilerlemektedirler.

Tarih kesince ispat etmiştir ki, böyle kanlı diktatörler, zalim devlet-
ler, kan içiciler hep devrilip Tarihin lanetli sayfaları arasına yuvarlanıp 
gitmişler ve oralarda kendilerine layık bir yer bulup yerleşmişlerdir. 

İnsanlık onları hep tiksintiyle, nefretle hatırlamakta ve anmaktadır...
Bunların da sonu aynısı olacaktır...
Kahrolsun İnsanlık Düşmanı ABD-AB Emperyalist Haydutları!
Kahrolsun Onların Ortadoğu’daki Baş Celladı Siyonist İsrail!
Kahrolsun Emperyalist ve Siyonist İşbirlikçileri!
Yaşasın Masum ve Mazlum Filistin Halkının Haklı Mücadelesi!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

14 Mayıs 2018
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Gerçek Solcu
(Kahraman Gerilla Che’nin dediği gibi)
ABD Emperyalizminin başdüşmanıdır

ABD Devşirmesi, Bağlamacı Selo!
Yahu ne derseniz deyin de, “solcuyuz” demeyin!
Yalanın, dümenin, demagojinin, kandırmacanın da bir sınırı ol-

sun be!
Hiç değilse sizinle aynı oranda Amerikancı olan, Aşiret Reisi Me-

sut Barzani kadar olsun namuslu ve tutarlı olun!
Bakın, Barzani hiçbir zaman “solcuyuz molcuyuz” kandırmacası-

na girmedi. Aşiret Başkanıyım, dedi, Amerikancıyım, dedi, Bağımsız 
Kürt Devletini savunuyorum, dedi. Amerika özgürleştiricidir, dedirtti; 
ve hatta Amerika melaikedir, dedirtti...

Siz de bu kadarcık olsun açık ve namuslu olun yahu...
Hem Amerikan Devşirmesi olup, hem Amerika’nın emrinde olup, 

hem de Amerika’dan Suriye’de bize rol vermesini istedik, diyeceksi-
niz, ona hizmette bulunmak istediğimizi bildirdik, diyeceksiniz, şoven-
leştirdiğiniz Kürt insanlarını “Biji Serok Obama” diye bağırtacaksı-
nız, Amerikan Özel Kuvvetleri’nin komutasında insan öldürmekten 
özel bir haz duyan “Black Water”larla yan yana Suriye’nin meşru 
yönetimine karşı savaşacaksınız; sonra da kalkıp “Biz de solcuyuz”, 
diyeceksiniz...

Suriye’de Amerika’dan 5 bin TIR dolusu silah yardımı alacaksı-
nız, Amerikan Hava Kuvvetleri sizin hava gücünüzmüş gibi Suriye 
Ordusu’nun bulunduğu mevzileri bombalayacak; siz de hâlâ “Biz 
solcuyuz”, diyeceksiniz öyle mi?

Suriye’de egemenliğiniz altında bulunan bölgede tamı tamına 20 
tane ABD üssü kuracaksınız ve de hâlâ kendinizi “solcu” diye pazar-
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layacaksınız, öyle mi?
Yapmayın ya...
Milleti de ahmak yerine koymayın...
Kandırmacanın da, yalanın, dümenin de bir sınırı olsun be...

ABD belgelerindeki Selocan!
Bak, Bağlamacı Selo!
ABD Emperyalist Haydudunun casus örgütü CIA, seni 10 küsur yıl 

öncesinden keşfedip devşirmiş. İşte kanıtı. 14 Ekim 2005 tarihli Wiki-
leaks Belgelerinde aynen şunlar yazılıdır, sizin hakkınızda:

“KÜRTLERE YÖNELİK POLİTİKA
“(U) Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanmıştır. A/DCM 

Thomas Goldberger, E.O. 12958, gerekçeler 1.4 (b) ve (d).
“1. (U) Bu mesaj Adana Konsolosluğundandır.
“(…)
“Yorum: Geçen ay boyunca Türkiye’nin güneydoğusuna yaptı-

ğımız çoklu ziyaretlerde dinlediğimiz birçok kişi içerisinde, bölgeyi 
saran sorunlara yönelik yaklaşımlar bağlamında Demirtaş’ın en 
anlayışlı ve makul olanlardan biri olduğunu düşünüyoruz.

“3. (C)   27 Eylül’de Konsolosluk Bürosuyla gerçekleştirilen bir 
toplantı sırasında, avukat ve Diyarbakır İnsan Hakları Derneği 
Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin güneydoğusunda artan 
PKK eylemleriyle ilgili, bölgedeki diğer konsolosluk bağlantıları-
mızın görüşlerini yansıttı.

“(…)
“10. (C) Biyografik not: Zazaca konuşan ve Uluslararası Ziya-

retçi Liderlik Programının (ILVP) eski bir katılımcısı olan Demir-
taş’ın 1 yaşında bir kızı var. Eşi Diyarbakır kırsalında öğretmenlik 
yapıyor. Zorunlu askerlik görevini bu yıl yapabilir. 14.10.2005

“MCELDOWNEY”[33]

Evet, Demirtaş...
İşte senin önünü açan, seni Eşbaşkanlıklara getiren, Amerikalarda 

emperyalist yetkililerle görüştürten hep 10 küsur yıl öncesinden, onlar 
tarafından, yukarıda da açıkça belirtildiği gibi devşirilmiş, başka bir 
deyişle hizmete alınmış olmandır.

Yani onların bir görevlisisin artık. Kürt Meselesi’ne tamamen Ame-
rika’nın çıkarları ve emirleri doğrultusunda yaklaşmaya mecbursun...

[33] https://wikileaks.org/plusd/cables/05ANKARA6245_a.html.
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Özgür bir iradeye sahip değilsin. Bilerek ve isteyerek teslim etmiş-
sin kendini, emperyalist efendilerine...

İşte devşirilmişler heyeti olarak gidiyorsunuz ABD’ye, ABD Derin 
Devletinin en yetkili kişileriyle, kurumlarıyla görüşmeler yapıyorsunuz 
2012’de, dönüşünüzde de yaptığınız görüşmelerin özetini Gülten Kışa-
nak şu sözlerle netçe ortaya koyuyor:

“Suriye’de işin çok zor olduğunun farkındalar. Beklentiler mu-
halefetin biraz güçlenmesi yönünde. Kürt muhallefetinin dışlanma-
masını ve sürece dahil edilmesini talep ettik. Katkı yapmak istedi-
ğimizi, rol üstlenebileceğimizi söyledik.”[34]

ABD Emperyalist Hayduduna nasıl bir büyük heveskârlıkla hizmet-
te bulunmak arzusunda olduğunuzu bu sözler sanırız yeterince açık bi-
çimde ortaya seriyor, değil mi Demirtaş?

Tabiî böylesine sadık ve heveskâr hizmetkârlar bulur da onlara hiç 
rol vermez mi, emperyalist ABD çakalı?

Elbette verir...
İşte 5 bin TIR dolusu, içinde hava savunma sistemleri, zırhlı savaş 

araçları da olan silahlar verdi size. Amerikan Özel Kuvvetleri’ni gön-
derdi yanınıza, onlar hem eğitmekte hem de yönetmektedirler sizi.

Dinlenme anlarınızda halay başılığınızı bile Amerikan Conileri, Co-
niçeleri yapmaktadır...

Gayrı böylesine iç içe geçmiş vaziyettesiniz onlarla...

Selocan, açıkça ABD’ci, AB’ci ve NATO’cudur
Nedir amacınız?
Ortadoğu’da İkinci bir İsrail ya da Müslüman bir İsrail veya ABD’ye 

petrol bekçiliği edecek ikinci bir Amerikancı devlet oluşturmaktır, ya-
ratmaktır.

Evet, Amerikancı Selocan...
NATO’yla da iç içe geçtiniz artık. Bu durumdan da övünçle söz edi-

yorsunuz:
“HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır Mil-

letvekili Ziya Pir’in geçen yıl Kasım ayında seçildiği NATO-PA Gü-
venlik ve Teknoloji Eğilimleri Alt Komite Başkan Yardımcılığı’nın 
ardından, şimdi de Bükreş’te devam eden 2017 Sonbahar oturu-
munda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite 

[34] http://www.radikal.com.tr/politika/abd-kurt-sorununu-cok-iyi-anlamis-1086804/.
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Başkan Yardımcılığı’na seçildiği belirtildi.”[35]

Amerika’nın BOP Haritası da size Ortadoğu’da nasıl bir rol biçildi-
ğini açıkça ortaya koymaktadır.

Ne diyor bu Haritada?
“Free Kurdistan”.
Tabiî Amerikancı Kürdistan diyecek hali yok... Hani denir ya; “La-

fın tamamı ahmağa söylenir” diye...
Adam diyor ki, benim projem bu. Bu projede de senin yerin budur...
Yani Demirtaş, etle tırnak gibi kaynaşmış bulunmaktasınız ABD 

Emperyalistleriyle.
İşte o yüzden Amerika’nın Sesi seninle röportajlar yapmakta. Bak, 

ne demişsin onlara:
“İki sağ ittifak yanında bir tek biz sol demokratik ittifakı kendi 

içimizde kurmayı başardık, seçime de böyle gidiyoruz.”[36]

Sözünü ettiğin “iki sağ ittifak” neden sağdır, Demirtaş?
ABD Emperyalist Haydutlarının, AB Emperyalist Devletlerinin ve 

onların Türkiye’deki yerli ortağı olan Parababalarının çıkarlarını sa-
vundukları için, onların hizmetkârlığını yaptıkları için; dolayısıyla da 
halklara düşman oldukları için sağdırlar. 

Peki sizin bunlardan zerre miktarda olsun bir farkınız var mı?
Yok, değil mi?..
Siz de damardan Amerikancısınız, Avrupa Birlikçisiniz, NATO’cu-

sunuz. Türk-Kürt Parababalarının çıkarlarını temsil etmektesiniz. Ay-
nen onlar gibi şeyhlerin, mollaların, bilumum Ortaçağcı din derebeylik-
lerinin dostusunuz, yıkayıp yağlayıcısısınız ve onların işbirlikçisisiniz.

Hangi konuda bir farkınız var ki onlardan?
Hiçbir konuda yok...
Bugünün dünyasında solun birinci ve sonuncu ilkesi, ABD-AB Em-

peryalist Haydutlarına ve onların bölgedeki yerli müttefiklerine, bölge-
sel güçlerine karşı olmaktır, sonuna kadar düşman olmaktır, dolayısıyla 
da bölge halklarını, onların sömürü, zulüm ve talan düzenlerine karşı 
korumaktır, kollamaktır ve halkların çıkarlarını savunmaktır.

[35] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/hdpli-ziya-pir-nato-pa-ust-komite-baskan-yar-
dimcisi-oldu-40603786.
[36] https://www.caldiranajans1.com/demirtas-pkkyi-temsil-de-etmiyoruz-siyasi-kana-
di-da-degiliz/.
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Mesele böyle tanımlanınca, siz solcu değil, diğer iki sağcı ittifak 
kadar sağcısınız...

Onlar kadar Amerikancı, Avrupa Birlikçi, NATO’cu, IMF’ci, Dünya 
Bankacı vb’siniz...

Siz nerede halkların çıkarını savundunuz?
Hiçbir yerde...
Partinizin başkanlığını ele geçirdiği belediyelerde bile çalışanlar, 

yani işçiler, alınteriyle geçim sağlayanlar sömürülmekte, ezilmektedir. 
Binlerce taşeron işçi çalıştırmaktadır belediyeleriniz. Tıpkı o iki sağ 
ittifakın yönetimindeki belediyeler gibi...

Selocan da, Sevrci Soytarı Sahte Sol da
CIA’nın aradığı soldur

Tüm bu rezaletler size ait değilmiş gibi, onları yapan siz değilmişsi-
niz gibi bir de kalkıyorsun “biz soluz”, diyorsun. 

Ne solu be...
Bilim, sizin gibi sollara on yıllar öncesinden şu adı vermiştir: “CIA 

Solu”. Yani ABD’nin katliamcı, kan içici, karanlık casus örgütü CIA ne 
kadar solsa siz de o kadar solsunuz. 

CIA, açıkça belirttiği gibi, Türkiye’de sizin gibi solların çoğalması-
nı, büyümesini ister. Bak, işte böyle der, CIA eski Başkan Yardımcısı ve 
Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller:

“Benim kişisel hissiyatım Türkiye’de daha çok sol hareket gör-
mek isterdim. Çünkü bence en büyük ihtiyaç bu.”[37]

İşte CIA Şefi’nin aradığı sol sizsiniz, Demirtaş...
Adam öylesine namussuzca ve alçakça politika yapıyor ki, sadece 

kendini sağ olarak adlandıranlar benim hizmetimde bulunmasın, kendi-
ni “sol” zannedenler de benim hizmetimde olsun, diyor.

Yani sağı da solu da bana hizmet etsin ve onları ben yöneteyim. Be-
nim piyonlarım olsunlar, diyor. 

Ne yazık ki bu haydut devletin casus örgütü şefi, bugün amacına 
ulaşmış bulunmaktadır...

Demirtaş’ın sözünü ettiği ve kendilerini “Cumhur İttifakı”, “Millet 
İttifakı” diye adlandıran Amerikancı gruplar ne denli Amerikancıysa, 
Demirtaş’ın adaylığındaki Amerikancı Kürt Hareketi PKK’nin yörün-

[37] http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiyeye-daha-cok-sol-lazim-1084059/.
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gesine savrulan “sol gruplar” da o denli Amerikancı olmuşlardır artık. 
Zaten bunları on yıl öncesinden ABD “Demokrasi Güçleri ve Umut 
Kaynağı” olarak ilan etmiş bulunmaktadır.

Bunların demokratlığı, bütünüyle ABD’nin “Project Democracy” 
diye adlandırdığı terim içinde yer almalarından dolayıdır. Amerikan 
hizmetine girmiş, Amerikan güçleri olmuş olmalarından dolayıdır. 

Evet, Demirtaş; bizim dışımızda sol diye bir şey bırakmadınız Tür-
kiye’de be...

Sahip olduğunuz kitlesel gücünüzün çekim kuvveti ve ağırlığı kü-
çükburjuva sol grupları hızla yörüngenize soktu. Hepsi de bugün sizin 
amigonuz olmuş durumdadır. Dolayısıyla da, Amerika’nın hizmetine 
girmiş durumdadır.

Kürt Halkını kandırarak Amerikancılaştırmakla yaptığınız ihanet 
yetmezmiş gibi, bir de Türkiye solunu yörüngenize çekerek ve Ame-
rikancılaştırarak ikinci bir ihanette daha bulunmuş olmaktasınız. Zaten 
CIA Şefi Fuller da bu sebepten diyor; “Türkiye’de daha fazla sola ihti-
yaç var.”, diye...

Hizmette kusur etmiyorsunuz efendinize, Demirtaş...
Efendiniz de takdirlerini belirtmekten geri durmuyor. Bak, bir başka 

CIA Şefi Henri Barkey de seni Nelson Mandela’ya benzetiyor, büyük 
bir demagojik kandırmacaya başvurarak. Şöye diyor:

“Ülkenin en hayranlık uyandıran siyasetçisi, Kürt bir Nelson 
Mandela olma potansiyeli taşıyor.”[38]

Nasıl aşağılık bir demagoji yapıyor, Henri Barkey, görebiliyor mu-
sunuz, arkadaşlar?

Nelson Mandela, ABD ve AB Emperyalist Haydutlarının emrindeki, 
onların çıkarlarına hizmet eden Güney Afrika’daki ırkçı yönetime karşı 
savaş veren antisömürgeci bir halk önderdiydi. Onu 27 yıl zindanda tu-
tansa ırkçı yönetimin ağababası ABD ve AB Emperyalist Haydutlarıy-
dı. Yani Mandela antiemperyalist, antisömürgeci bir savaşın önderiydi. 

Demirtaş’sa Amerikancı Kürt Hareketi’nin bir lideridir. Demirtaş’ın 
hapiste tutulması ise Türkiye’deki Amerikancı güçlerin kendi araların-
daki bir sürtüşmeden, bir kavgadan kaynaklanmaktadır. Yani buradaki, 
sistem içi bir kavgadır. Bir başka söyleyişle, Amerikancı kardeşlerin 
kendi aralarındaki bir kavgadır. 

Özetçe; Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin tamamı da Ameri-

[38] http://foreignpolicy.com/2018/05/10/the-making-of-a-kurdish-mandela/.
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kancıdır, NATO’cudur, Avrupa Birlikçidir, Parababaları yandaşıdır ve 
halkların düşmanıdır. Bu sebeple de Nelson Mandela’nın ve onun lideri 
olduğu “Afrika Ulusal Kongresi” adlı antisömürgeci örgütün tamı tamı-
na karşıtıdır. Aralarında hiçbir benzerlik bulunmadığı gibi, birbirlerinin 
180 derecelik karşıtıdır, zıttıdır bunlar. 

Henri Barkey, içerideki piyonunu parlatmak için aşağılık bir kandır-
macaya başvurmuş olmaktadır yalnızca, Demirtaş’ı Mandela’ye ben-
zetmekle.

Emperyalistlerin ve onların yerel maşalarının zaten işleri güçleri 
yalandır, düzendir, dolaptır, hiledir, kandırmacadır. Onların her söy-
lediğinin tersi doğrudur. Onlar gerçeğin, namusun, hakkın, hukukun, 
adaletin; özetçe insani olan her şeyin düşmanıdırlar...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Mayıs 2018



Ayrım
On Altı
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Meclisteki Beşli Çete
Amerikan hizmetkarıdır, Siyonist İsrail yandaşıdır
Saygıdeğer Halkımız;
ABD Emperyalist Haydudu ve Siyonist İsrail’in Filistin Halkı-

na karşı giriştiği ve 63 masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 
2700’ünün de yaralanmasına yol açan bu son katliam saldırısı bir kez 
daha şu acı gerçeği kesin biçimde gözler önüne sermiştir:

Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin (AKP, CHP, MHP, HDP, İyi 
Parti) tamamı iflah olmaz bir biçimde Amerikan hizmetkârı ve Siyo-
nist İsrail yandaşıdır.

Bu son Filistinli katliamı karşısında bu Beşli Çete’nin bir teki olsun 
ABD Emperyalist Çakalına gık diyebilmişler midir?

Hayır...
Siyonist İsrail’e karşı sadece kuru gürültü kapsamında birkaç gak 

guk. Onun ötesinde hiçbir şey yok...
Çünkü bunların derdi Türkiye Halkının, vatanının, milletinin ve 

bölge ülkelerinin, İslam Aleminin dertleri filan değildir. Hiç umurunda 
değildir bunların, bu halklar, bu ülkeler ve bu vatan.

Bunlarınki sadece makamdır, koltuktur, ündür, pozdur, ballı maaş-
lardır ve ekstra kıyak emekliliktir. 

Türkiye ekonomisi derin bir krize doğru adım atmış bulunmaktadır. 
Bunların bir tekinin olsun ekonomik bir çözüm planı, programı var mıdır?

Hayır...
Türkiye, ABD’nin BOP’u çerçevesinde parçalanmanın arifesinde-

dir. Bunların bir tekinin olsun bu konuda bir çözüm planı, programı, 
önerisi var mıdır?

Hayır...
Saygıdeğer Halkımız;
Şimdiden söylemiş olalım:
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24 Haziran sonrasında bu Beşli Çete’den hangisi kazanmış sayılırsa 
sayılsın, senin payına düşecek olan ölümlerden ölüm beğenmek olacaktır.

Olanca derinliğiyle ekonomik kriz kasıp kavuracaktır ülkeyi. İşsiz-
lik, açlık çığ gibi çökecektir üzerimize. 

Ve vatan parçalanmaya doğru hızla sürüklenmeye devam edecektir.
Yani Türkiye, Yugoslavyalaşacaktır, Iraklaşacaktır, Libyalaşacaktır, 

Suriyeleşecektir. Ve Türk ve Kürt Halkları birbiriyle daha kanlı bir bi-
çimde boğazlaştırılacaktır. 

Kim tarafından mı?
ABD ve AB Emperyalist Haydut Devletleri tarafından. 
Bundan da adın gibi emin ol...
Yani hainlerden derleşik bu Amerikancı Beşli Çete, ülkemizi ve 

halklarımızı cehennemcil bir uçuruma doğru çekip götürmektedirler. 
Bunların hepsi aynı yolun yolcusudur, aynı efendinin işbirlikçisi, pi-

yonudur, hizmetkârıdır. Bunlar kendi akıllarıyla, iradeleriyle düşünüp, 
değerlendirmede bulunup sonuçlara varamazlar. Bunlar emir kuludur. 
ABD ve AB’li efendileri emreder, bunlar yapar...

İşte bu sebepten, aralarında herhangi bir önemli fark yoktur bunların...
Ama seni kandırmak için biri dinci oynar, biri laikçi. Biri Türkçü 

oynar, biri Kürtçü. Sonuçta hepsi, efendilerinin yazdığı senaryo doğrul-
tusunda kendilerine verilen rolü oynarlar. 

Bir ihanet tiyatrosudur, Türkiye’de şu an oynanan. Başka da hiçbir 
şey değil...

Dost acı söyler, yani gerçekleri söyler. Gerçekler de acıdır çoğu za-
man. Rahatımızı bozar bizim. İsteklerimizi, hayallerimizi yıkar, parça-
lar. Yerle bir eder...

Ama yaklaşmakta olan felaketi, sebep ve sonuçlarıyla birlikte, efen-
dileri ve uşaklarıyla birlikte netçe görür ve bilirsek; oradan en az kayıp-
la nasıl kurtulabileceğimizi, çıkabileceğimizi de bulabiliriz, görebiliriz. 

Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi; senin gerçek dostun sa-
dece biziz. Kurtuluşun yolunu bilimsel ideolojimizin düşürdüğü ışık 
altında sadece biz görebiliriz, gösterebiliriz. 

Ve unutma ki, Meclisteki bu Amerikancı Beşli Çete’nin yalanlarına, 
sahte vaatlerine kanmaya devam edersen seni felaketten, vatanı BOP 
çerçevesinde üçe bölünmekten öte hiçbir şey beklememektedir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Mayıs 2018 



Ayrım
On Yedi



Gezi İsyanı’mızı arkadan hançerleyenler…
Makyavelizmin, Şovenizmin, her türden siyasi erdemi terk etme-

nin ve Amerikanofilliğin dibine vuran, Meclisteki sol maskeli siyasi 
hareket ve bunun önderi, başkanı, eşbaşkanları kimdir?

Aklınıza ne geldi, arkadaşlar?
Anlatalım...
Taksim Gezi İsyanı’mız 10 milyonu aşkın devrimci, ilerici, de-

mokrat insanımızın yer aldığı, Cumhuriyet Tarihinin en kitlesel, yaygın 
ve etkin halk hareketiydi, değil mi?

Onu aşkın şehit verdik, bu isyanımız sürecinde. Şehitlerimizin ba-
zısını polis kurşunları, bazısını gaz fişekleri, bazısını da zehirli gazlar 
öldürdü.

20 gün civarında sürdü isyanımız. 15 gün boyunca fethettiğimiz Tak-
sim Gezi Parkı’nda 24 saat Komün kurup Komün hayatı yaşadık, mad-
di anlamda. Ekmeğimizi, çayımızı, suyumuzu, içenler için sigaramızı 
paylaştık. Ve hatta okumuş olduğumuz kitapları evimizden alıp gelerek, 
onları edinememiş olanlar okusun diye yığdık Parkın bir köşesine. 

Bir tek ağaç yaprağı koparılmadı. Bir tek çiçek çiğnenmedi. Bir tek 
kuşun kanadından tüy koparılmadı...

Gönüllü veteriner yoldaşlarımız çadır kurdular, Parkın yine bir kö-
şesinde. Sahipsiz, çaresiz sokak hayvanlarına sağlık hizmeti verdiler, 
günler geceler boyu... İmkânı olanlar kedi, köpek mamaları getirdi ko-
lilerle, kilolarla. Dağıtıldı onlar hayvanlara ve hayvanseverlere...

İçtenlikli kadın yoldaşlarımız evlerinde özenle yaptıkları el emeği 
börekleri, pastaları getirip dağıttılar eylemcilere. 

Velhasıl; kimse kimseyi incitmeden, herkes birbirine güleryüz gös-
tererek, Cennette yaşar gibi yaşadı eylemciler, 15 gün orada.

“Antikapitalist Müslümanlar” gelip “Yeryüzü Sofraları” kurdular 
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orada, bugünlerde de olduğu gibi. Kimse kimsenin inancına, inanışına, 
milliyetine bakmadı. Herkes birbirini kardeş gördü, kardeş bildi. 

15 Haziran’da ise Kaçak Saraylı Reis, verdiği zalimane bir fermanla 
zehirli gaza boğdu Meydan’ın her bir noktasını. Nefes alınmaz hale ge-
tirdi ortamı. İnsanlar can havliyle kaçıştılar sağa sola. Ve getirip emrin-
deki polisleri, zırhlı araçları, basınçlı su sıkan araçları; yığdı Meydana 
ve çevresine. Bununla da yetinmedi; dört bir taraftan kuşattı Taksim’i 
ve alana kimsenin girmesine imkân bırakmadı.

Bu İsyan’ımızı, Kaçak Saraylı Tayyip, elindeki polis gücünü ve araç-
larını en zalimane biçimde kullanarak ezip yenilgiye uğrattı hareketi.

Saygıdeğer arkadaşlar;
Yukarıda adını andığımız sol maskeli, gerçeklikte ise gericiliğin, 

karşıdevrimciliğin ve ihanetin en üst derecede potansiyeline sahip olan 
hareket, yani PKK, HDP (O zamanki adıyla BDP); sırtından vurdu İs-
yan’ımızı kalleşçe, haince...

Kürt illerinin bir tekinde, Dersim’de isyana katılım oldu. O da HDP-
PKK inisiyatifi dışında, Mustafa Kemal’ci ve Laik Cumhuriyet taraftarı 
insanlarımızın katılımıyla gerçekleşti. 

Diyarbakır’da da bir tek gün bin kişi kadarcık bir kitle, bir defaya 
mahsus olmak üzere, harekete katıldı.

Onun dışında kalan Kürt illerinin hiçbirinde yaprak kımıldamadı. 
Tersine; PKK’nin, HDP’nin ve Kandil’in direktifleriyle İsyana karşı bir 
tavır geliştirildi. Karşı çıkıldı İsyana...

İsyanın başlangıcında korkup kaçmıştı Tayyip, Kuzey Afrika’ya. 
Onun yerine Bülent Arınç geçmişti. İsyan sürecindeki bu hainane tu-
tumlarından dolayı teşekkür etti Bülent Arınç, Tayyip adına ve AKP’gil-
ler adına HDP Şeflerinden Ahmet Türk’e.

Üstelik de bu ihanetlerini açıkça savunmaktan çekinmedi bu Ame-
rikancı Hareket. 

Şimdi yeniden parlatılıp cilalanmaya çalışılan Bağlamacı Selo, ba-
kın nasıl itiraf etti ihanetlerini:

***
Videonun Tapesi:
“(...) Ama şöylesine bir hareket içerisine de girildi. ‘Bu şekilde hükü-

meti devirecek, darbeye doğru götürecek bir halk hareketini çıkarabilir 
miyiz? Ya da bu halk hareketini darbeye kanalize edebilir miyiz?’ Böyle 
bir arayış oldu. Bunu, biz hem sokaktaki gözlemlerimizle hem de arka-
daşlarımızın tespitleriyle rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Bu bir spekülas-
yon değil. Biz bu kısmına şiddetle karşı çıktık. Bu yüzden de bir mesafe 
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koyduk. Buradan bir darbe çıkarmak isteyenlerle birlikte olmayız biz.”

***
İmralı’daki Öcalan da bu ihanetlerini açıkça, taraftarı olan ziyaretçi-

lerine aynen şöyle açıklar:
“Başbakan seçimlerde beni idam etmekten bahsediyordu ancak 

ben Gezi olaylarında kendisini kurtardım. Sağduyulu davranma-
saydık Başbakan’ı götüreceklerdi. 17 Aralık darbesine de karşı du-
racağız. Tüm darbelere karşı durduk.”[39]

Gördüğümüz gibi, ihanetlerinden asla pişmanlık duymadıkları gibi 
hiç utanıp sıkılmıyorlar da. Çünkü siyasi bir ilke ve erdem taşımıyorlar. 
Tamamen menfaatçilik, bu işten benim kazancım ne olur anlayışı, bun-
lara hâkim olan...

Yine İmralı’daki Öcalan’ın Tayyipgiller yandaşlığına dair şöyle net 
bir itirafı vardır:

“Sayın Altan bilirsin İslamcıların 40 yıllık rüyasıydı, rüyalarını 
gerçekleştirdik. Biz AKP’ye iktidarı altın tepside sunduk. Bize bir 
teşekkür etmedikleri gibi 2’nci Atatürk rolüne soyunup daha çok 
üstümüze geldiler, ezmeye çalıştılar.”[40]

Açıkça görüldüğü gibi, yıllar boyu Kaçak Saraylı Hafız’ın ve onun 
AKP’giller’inin en büyük destekçisi, yardımcısı olmuştur bu Ameri-
kancı Kürt Hareketi. Şimdi de kalkıyorlar, AKP’giller’den, Tayyip’ten 
şikayetleniyorlar bir de, utanmadan...

Amerikanofilliğin somut kanıtları
Suriye’de de aynı tutum içindedir bunlar, arkadaşlar...
ABD Emperyalist Çakalı 2011’de Suriye’ye saldırdığında, ziyaret-

çileri sorarlar İmralı’da Öcalan’a; biz Suriye’de kimi destekleyeceğiz, 
kimlerle ittifak kuracağız?” diye.

İmralı ziyaretçileri ekibinden Sinemacı Sırrı Süreyya soruyor Öca-
lan’a:

“Sırrı: Rojava (Suriye’nin Kürt bölgesi) için bir aktarımınız 
olacak mı?

Verdiği cevap aynen şudur:

[39] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/32173/Ocalan__Erdogan_i_Gezi_de_
ben_kurtardim__dedi_mi_.html.
[40] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/akp-ye-iktidari-altin-tepside-sunduk-22712286.
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“- Öcalan: Suriye’de Kürtler iki tarafla da görüşsünler, kim 
haklarını verirse onunla çalışsınlar.”[41]

Gördüğümüz gibi, tam bir Makyavelizm sergileniyor...
Zaten bir süre sonra da tüm Ortaçağcılarla bir araya gelip bir anlaş-

ma metni imzalayacaklardır. 11 maddelik bu anlaşmada Suriye Yöneti-
minden koparılacak bölgelerin aralarında nasıl taksim edileceğine dair 
vardıkları sonuç yer alır.

“Hafta sonu Türkiye’nin olaylı Suriye sınırında iki yerel komu-
tan tarafından imzalanan 11 maddelik bir anlaşma, Suriye’deki iç 
savaşın geleceğini etkileyecek kritik öneme sahip.

“Haftalardır Ceylanpınar’ın Suriye tarafındaki Resulayn kasa-
basında (Kürtçe Serikani) çatışmakta olan PYD ve Özgür Suriye 
Ordusu, 11 maddelik anlaşmayla hem ateşkes hem de bundan son-
ra Kürtlerin yoğun yaşadığı kentlerde Esad rejimine karşı ortak 
hareket kararı aldı. Böylece “PKK’nın Suriye kolu” olarak da anı-
lan PYD, ilk kez kendini net bir biçimde Esad rejimine karşı aktif 
mücadele içinde konuşlandırmış oldu.”[42]

Biz de Partimizin Üçüncü Olağan Genel Kongre Konuşmamızda, o 
günlerde gerçekleşen bu olaya ilişkin şöyle bir değerlendirmede bulun-
muştuk:

“Şimdi PKK-BDP açıkça, netçe neyi savunuyor?
“AB-D Emperyalistlerinin ve yerli işbirlikçilerinin çıkarları 

doğrultusunda çözümü savunuyorlar. Bu net yani. Açık. İşte bunun 
en son örneği olarak mesela Gündem’in 19 Şubat tarihli sayısında-
ki manşete bakalım: “YPG ve ÖSO anlaştı.” 11 maddelik anlaşma 
imzalıyorlar, değil mi arkadaşlar?

“Kime karşı?
“Emperyalizme karşı savaşan Beşşar Esad hükümetine karşı, 

iktidarına karşı. YPG, PYD’nin askeri kolu, Halk Savunma Bir-
likleri ibaresinin baş harfleri. Şimdi bu 11 maddede Beşşar Esad 
yönetimine karşı nasıl savaşacakları, nasıl kurtarılmış kentlerdeki 
yönetimleri oluşturacakları ve Beşşar Esad’ın işini bitirdikten son-
ra da nasıl bir işbirliği ve paylaşımda bulunacaklarına dair mad-
deler var.

“Şimdi bu açıkça bize neyi gösterir?
“Artık AB-D Emperyalistleriyle, Tayipgiller’le de, Davidson’la 

beraber Beşşar Esad yönetimine karşı savaş yürütüyorlar. Zaten 

[41] http://www.radikal.com.tr/turkiye/ocalan-bdp-gorusmesinin-zabitlari-ortaya-cik-
ti-1123269/.
[42] http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/asli-aydintasbas/besar-esad-a-karsi-11-madde-
lik-ittifak-1670493/.
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açıkça bu yazki ABD ziyaretlerinde söylemediler mi?..
“Gültan Kışanak ne diyordu:
“Suriye’de işin zor olduğunun farkındalar.”
“Kim farkında?
“ABD.
“Beklentiler muhalefetin biraz güçlenmesi yönünde. Kürt mu-

halefetin dışlanmamasını, sürece dâhil edilmesini beklerdik. Katkı 
yapmak istediğimizi, rol üstlenebileceğimizi söyledik.”[43]

Amerikancı Kürt Hareketi
Ortaçağcılarla da dosttur

Yine açıkça gördüğümüz gibi, arkadaşlar, PKK-PYD-YPG, 
ABD’nin hizmetinde her türlü gerici-Ortaçağcı hareketle birlik olmaya 
hazırdır. 

İşin acıklı tarafı; ABD-AB Emperyalistleri ve yerel gerici diktatör-
lükler bu hareketi Gezi İsyanı’mızda olduğu gibi devrimci halk hare-
ketlerine karşı, ilerici, demokratik hareketlere karşı, antiemperyalist 
hareketlere karşı ve antiemperyalist yönetimlere karşı her zaman kulla-
nabileceklerdir ve bunları saldırtabileceklerdir devrimcilere, ilericilere, 
demokratlara, antiemperyalistlere...

Çünkü bunlarda siyasi erdemin, prensiplerin zerresi yoktur. Bunla-
rın bütün kolladığı; biz bu hizmetimiz karşılığında ne alırız, bundan 
bizim çıkarımız ne olur, meselesidir. Onun dışında hiçbir şey umurla-
rında olmaz.

Başka bir adlandırmayla bunlar, ABD Emperyalist Haydudunun ve 
müttefiki AB Emperyalist Devletlerinin kiralık tetikçileri konumunda, 
durumundadır.

Emperyalizme bağlı yerel diktatörlükler de aynı şekilde bunları kul-
lanabilecek ve devrimci, antiemperyalist hareketlere karşı kışkırtabile-
cektir.

Bunlarda solculuğun da, ilericiliğin de, demokratlığın da zerresi bu-
lunmaz...

Yine hatırlanacaktır; Öcalan, Hüseyin Velioğlu liderliğindeki, insan-
ları domuz bağıyla bağlayıp diri diri mezarlara gömen ve canavarca 
katleden bir Ortaçağcı, IŞİD çizgisindeki bir harekete bile ittifak öneri-
lerinde bulunmuştur.

Yine, Pensilvanyalı FETÖ’ye methiyeler düzmüş ve ittifak önerisin-

[43] Nurullah Ankut, Heba Edilen Devrim Yüklü Yıllar, Derleniş Yayınları, s. 41-42.
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de bulunmuştur.
Bağlamacı Selo da, hatırlayacağımız gibi, Said-i Nursi’ye hayranlı-

ğını belirtmiştir. 2015’in 2 Temmuz’una ilişkin olarak 8 Temmuz’unda 
yaptığımız bir konuşmada şöyle demişiz, bu konuya dair:

***
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.” di-
yerek devam ediyor. Yani ben de sizinle aynı kökenden geliyorum, me-
sajı 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.[44]

***
Görüldüğü gibi, Sorosçu Kemal gibi Bağlamacı Selo da “Zaman” 

yolcularındandır. Ya da ziyaretçilerindendir, konuklarındandır...
Orada FETÖ’nün Hocası Said-i Nursi’ye böyle övgüde bulunmak-

tan da kendini alamamaktadır.
Said-i Nursi, bildiğimiz gibi, IŞİD, El Kaide, El Nusra çizgisinde bir 

Ortaçağcı anlayış sahiptir. Amerikancıdır, Kore Savaşı’nı bile destekle-
miştir. Tabiî bu arada Bayar-Menderes Hükümetinin de aktif destekçi-
leri arasındadır. 

Bu konuya dair de “Bediuzzaman.org” adlı, Said-i Nursi meczup-
larının yayın organı durumundaki bir siteden şu satırları alıntılamıştık, 
bir başka yazımızda. Aynı bölümü aktaralım, isterseniz buraya da:

***
“Said-i Nursi, ehven-i şer prensibiyle antikomünistlik adına Kore 

[44] https://kurtuluspartisi.org/2017/07/03/yakin/.
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Savaşı’nı desteklemiştir. Peki ama Demokrat Parti hükûmetinin Ame-
rika uşaklığı namına, hiç alakamızın olmadığı uzak bir diyar olan Ko-
re’ye, Türk askerlerini göndermesi haksızlık değil mi?

“Düşmanımın düşmanı; dostumdur.” kaidesince; Türkiye’nin Kore 
savaşında, İslam’ın en büyük düşmanı olan komünizme karşı, Amerika 
bloğuna yardım etmesi, gayet yerinde ve makul bir karardır. Komünist-
ler Amerika’yı ne kadar kapitalist blok şeklinde nitelendirse de, Ame-
rika bloğu dinsizliğin sembolü haline gelmiş komünizm ile, ciddi bir 
rekabet ve mücadele içinde olmuştur. Ve bu esnada İslam ülkelerini de 
himayesi altına almıştır. Afganistan’ı Rusya’dan koruması buna güzel 
bir örnektir.

“Biz halihazırdaki konjonktür ile o dönemin Amerika’sını ve politi-
kalarını değerlendirirsek, ciddi bir yanılgıya düşeriz. Şimdilerde Ame-
rika bize hasım gibi gelebilir; ama o dönemde durum böyle değildi. Biz 
şimdiki hissiyat ile o dönemi yargılıyoruz ve bundan kendimizi tecrit 
edip hadiselere objektif bakamıyoruz maalesef.

“Kore Savaşı komünist blok ile karşı bloğun savaşıdır ve Türkiye 
yerini antikomünist bloktan yana kullanmıştır. Demokrat Parti’yi Ame-
rikan uşağı olarak görmek siyasi bir cahilliktir. Zira o dönemin şartları 
içinde dünya ülkeleri iki sınıfa ayrılmıştır; ya komünist, ya da antiko-
münist olmak durumundasın. Üçüncü bir seçenek bulunmuyor. O dö-
nemde İslam ülkeleri gayet zayıf ve bitkin bir şekildedir, bu bloklardan 
birisine iltica etmeleri siyaseten kaçınılmazdır. Sığınılacak en makul 
blok da; Amerika’nın başını çektiği antikomünist bloktur. Bunları bil-
meden emperyalist edebiyatı yapılmamalıdır.

“Hem dine insanları uyuşturan afyon nazarı ile bakan ve ateizmin 
tesisi için milyonlarca Müslüman ve Hıristiyan’ı kesen bir ideolojiye 
iltica etmek, herhalde akıl kârı olmasa gerek. Komünistlerin ucuz ve 
bilindik siyasi jargonlarıyla meseleye bakmamak lazımdır diye düşünü-
yoruz. Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde özetliyor:

“Hattâ, hadis-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları 
ehl-i Kur’ân ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı 
dayanacakları gibi; şu zamanda dahi ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil 
yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimî ittifak etmek, belki 
Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle dahi, medar-ı ihtilâf noktala-
rı muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, müşterek düşman-
ları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar.”(1)

“(1) bk. Lem’alar, Yirminci Lem’a, Haşiye.”[45]

***

Selo’nun Eşbaşkanlığını yaptığı HDP, Şeyh Said ve Said-i Nursi an-
maları da düzenler ve Kürt illerindeki mollaların, şeyhlerin ellerini de 

[45] http://goo.gl/6g2wxj.



öperler. 
Yani Ortaçağcılıkla da iç içedirler. Her türden Amerikancılarla da, 

emperyalistlerle ve bölgedeki tüm antikomünist Muaviye-Yezid Dinci-
si hareketlerle de ittifak halindedir bunlar.

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, tüm bu ihanetlerine ve karşıdev-
rimci ideolojilerine rağmen kendilerini “sol” olarak da pazarlamalarını 
ister, efendileri ABD bunlardan. Bilindiği gibi biz böyle sollara “CIA 
Solu” deriz. Yani gerçek solun en ağulu düşmanları arasındadır bunlar.

Bunlara her kim ki solcu der, ilerici der, demokrat der; o şahıs ya 
gafildir, ya da bunlar gibi ihanet yolunun yolcularındandır...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Mayıs 2018 
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İsrail’le iş tutan, onları dost edinen
sen değil misin Tayyip!

“İsrail bir terör devletidir.” “İsrail’i maalesef o dönem iktidarda 
olan CHP tanıdı.” Dolayısıyla da İsrail’i tanımak yanlıştı, öyle mi 
Tayyip?

Âlâ...
Bu söylediklerine biz de katılırız. Üstelik de siyasi hayatımızın ilk 

adımlarını attığımız 1967’den bu yana bu kanaate sahibiz ve bu gö-
rüşleri savunuyoruz, her yerde ve her durumda. 

Diyoruz ki; İsrail aslında ABD demektir. Yani İsrail, ABD Emper-
yalist Haydudunun Ortadoğu’daki petrol bekçisidir, ileri karakolu-
dur, bekçi köpeğidir...

Tüm Ortadoğu Halklarının düşmanı, Siyonist bir terör devletidir, 
İsrail...

Fakat, Tayyip, şu işleri yapan kim?
Bak, hatırlatalım. Gerçi sen de adın gibi biliyorsun, bu yaptığın 

ihanet boyutundaki işleri ama biz “tekrardan zarar gelmez”, diyerek 
hatırlatalım bir kez daha. 

Bu işleri yapan kim, Tayyip?
Odatv yazarı Mehmet Ali Güller bu konuda güzel bir yazı yazmış. 

Aktaralım:
***

Mavi Marmara raporunun yayınlanması, rapora karşı Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu’nun 5 maddelik bir B planı açıklaması, Baş-
bakan Erdoğan’ın B ile yetinmeyip, “sırada C planı var” demesi, Er-
doğan’ın Gazze’ye gidip gidemeyeceği tartışmaları ile yoğun bir İsrail 
gündemi yaşadık.

Durum yandaş basın tarafından “İsrail’le savaşın eşiğine gelindi” 
gibi sunuldu. Nitekim Erdoğan da, sonrasında “Mavi Marmara olayı 
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aslında savaş nedeniydi” diye konuştu.
Peki gerçekte AKP İsrail ilişkileri ne durumda? İnceleyelim: 
1.) AKP 3 Kasım seçimleri öncesinde 16 Temmuz 2002’de ABD’de 

Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü JINSA’da temaslarda bulunarak ik-
tidar vizesi desteği aradı ve aldı.

2.) Recep Tayyip Erdoğan Ocak 2004’teki ABD ziyareti sırasında 
Amerikan Yahudi Komitesi’nden “cesaret madalyası” aldı. Resmi ismi 
“Davut Boynuzu” olan bu madalya, dünyada ilk kez Yahudi olmayan 
bir isme, dahası bir Müslüman’a verildi!

AKP: FİLİSTİN TERÖR, İSRAİL ŞİDDET UYGULUYOR
3.) 30 Ağustos 2004 tarihinde AKP’li Ömer Çelik, Egemen Ba-

ğış ve Mevlüt Çavuşoğlu kapsamlı görüşmeler yapmak üzere 3 gün-
lüğüne İsrail’e gitti. Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan 
heyet, “ziyaretlerinin, ilişkileri daha da pekiştirmek için büyük önem 
taşıdığını” belirtti. Ömer Çelik ve Egemen Bağış bu ziyaretten önce, 
ABD’ye gidip Yahudi kurumlarıyla özel temaslarda bulunmuştu.

Yeri gelmişken anımsatalım: Ömer Çelik, İsrail’e bu ziyaretinin iki 
ay öncesinde TBMM’de konuşmuş ve “Filistinlilerin yaptığını terör, 
İsrail’in yaptığını ise şiddet” olarak nitelendirmişti.

4.) AKP hükümeti, İsrail ile 15 Temmuz 2004’de Ankara’da bir mu-
tabakat zaptı imzalayarak, Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında “te-
mel ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretindeki tavizlerin karşılıklı geniş-
letilmesini müzakere etme konusunda” anlaştı. Böylece AKP, İsrail’e 
Türk tarımını çökertme olanağı sundu!

Tarım Bakanı Mehdi Eker ise sanki anlaşmayı başka bir parti yap-
mış gibi sesleniyor bugün Türk çiftçisine; İsrail tohumu almayın diye…

ANKARA’DA SİYONİZM ANMASI!
5.) AKP, tarihte ilk kez Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinde, İsra-

il’e, siyonizmin kurucusu Theodor Herlz’i anma izni verdi. 6 Aralık 
2004 günü İsrail’in Ankara Büyükelçiliği, Ankara’da, Milli Kütüphane 
Konferans Salonu’nda siyonizmi andı!

İNTERNET GÜVENLİĞİMİZ İSRAİL’E EMANET
6.) Dönemin AKP’li Enerji Bakanı Hilmi Güler, İsrail Ulusal Alt-

yapı Bakanı Binyamin Ben-Elizer ile boru anlaşması imzaladı. Türki-
ye’den İsrail’e uzanacak boru hattından petrol, doğalgaz, elektrik, su ve 
fiberoptik geçmesi planlandı.

7.) Fiberoptik demişken… İsrail’le sözde krizin zirve yaptığı 2010 
Haziran’ında ortaya çıktı ki, pek çok devlet kurumunun internet gü-
venliğini de İsrail sağlıyor! Bu görevi yürüten İsrailli Check Point fir-
masının, 2006 yılında “stratejik ortağı” ABD’den benzeri bir iş almak 
istediğinde bizzat ABD Başkanı Bush tarafından “güvenlik” nedeniyle 
veto edildiğini de anımsatalım!

AKP’NİN İSRAİL’LE 17 PROJESİ
8.) Erdoğan, şimdi peşine düştüğü Heron’larla ilgili anlaşmayı, 1 

Mayıs 2005 tarihli İsrail ziyareti sırasında bizzat kendi imzaladı. Ziya-
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rette 200 milyon dolarlık bu anlaşmayla yetinilmedi, M60 tanklarının 
modernizasyonu için yeni protokol ve 17 ayrı askeri proje görüşmesi 
yapıldı!

9.) Erdoğan, Hamas’a taraf olup, El Fetih karşıtlığı sergiledi. Öyle 
ki Erdoğan, bir konuşmasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Ab-
bas’ı diplomatik sıkıntıya düşürdü: “İsrail’in en yetkili ağzı, Filistin 
lideri Mahmut Abbas’ın tutuklu Hamas milletvekillerinin serbest bı-
rakılmasını istemediğini söyledi”.

ERDOĞAN: ARAFAT BARIŞIN ÖNÜNDE ENGEL
10.) Dahası Erdoğan, geçmişte açıkça İsrail’i savunup, Arafat’ı 

da suçlamıştı. ABD’de İsrail’in eski Başbakanı Ehud Barak, ABD 
Kongre üyesi Jane Harmon ve şarkiyatçı Prof. Bernard Lewis ile 13 
Haziran 2004’te bir panele katılan Erdoğan şöyle söylemişti: “Ben Ba-
rak’ın başlatmış olduğu barış sürecine katılıyorum. Ancak Sayın Ba-
rak’ın başlattığı süreç devam etmedi. Sayın Arafat büyük bir fırsatı 
tepmiştir. Eğer o zaman oturulan masadan kalkılmasaydı isabetli olur-
du. Şu anki sıkıntı budur. 80 yaşına merdiven dayamış olan bir Arafat 
barışın önünde bir engel olamaz. Bu işi halklar arasında çözebiliriz”.

İSRAİL’İN OECD ÜYELİĞİNE İZİN
11.) AKP hükümeti, Mavi Marmara’ya saldırıdan iki hafta önce, 

Tel Aviv’in gemiye müdahale edeceğini söylediği günlerde, İsrail’in 
OECD’ye üye olmasına izin verdi!

12.) AKP, Mavi Marmara saldırırından sonra TBMM’nin yayımla-
yacağı deklarasyonda “TBMM, Türk hükümetinden İsrail’le siyasi, 
askeri ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmesini bekliyor” ifadesine 
itiraz etti. Dönemin AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç metne bu ha-
liyle imza atamayacaklarını belirtti. Metinden ifade çıkartılmadı. Fakat 
muhalefetin ısrarı nedeniyle AKP öğleden sonra gerçekleşen oturumda 
metne imza atmayı kabul etti.

13.) Davos’ta sözde “one-minute” krizi yaşanırken, TBMM’de Tür-
kiye-İsrail Dostluk Grubu üyesi 361, Türkiye-Filistin Dostluk Grubu 
üyesi ise sadece 60 milletvekili bulunuyordu!

14.) Erdoğan, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin 49 yıllığına 
İsrail’li şirkete verilmesine itiraz edenleri “Yahudi düşmanlığı” yap-
makla suçladı.

15.) Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 13 Şubat 2009 
tarihinde, okullarda İsrail mallarının boykot edilmemesi için genelge 
yayımladı!

ORTAK “YAHUDİ URFA PROJESİ”
16.) Urfa’daki “mayınlı arazilerin” İsrail’e peşkeş çekilmesinin 

tartışıldığı günlerde, 26 Mayıs 2009’da, İsrail’in Ankara Büyükelçi-
si Gaby Levy “Yahudi Urfa Projesi” olarak bilinen “dinler buluşması” 
kapsamında Urfa’yı ziyaret etti. Levy “Urfa ile Harran bizim için çok 
önemli, her Yahudi için atalarımızın, dedelerimizin geldiği bu toprakla-
ra gelmek çok önemli” dedi.



İsrail’in bölgeye ilgisi konusunda, bir başka önemli açıklama da 1 
Aralık 2004 tarihinde, o dönemin İsrail Büyükelçisi Pinhas Avivi’den 
gelmişti. “İsrail’lilerin Güneydoğu’dan toprak alımlarını” yalanla-
yan Avivi şu ilginç cümleyi dile getirmişti: “Buradan arazi satın alın-
madı, ancak bazı ortak projelere destek veriyorlar. Türkiye’yle tecrübe-
lerini paylaşıyorlar”.

KONYA OVASI’NDA İSRAİL’E ARAZİ
17.) İsrail sadece Güneydoğu’dan değil, “Anadolu Kartalı Tatbikatı 

Krizi” ile daha sonra gündeme gelen Konya’dan da 2004 yılının sonun-
da 40 bin dönüm arazi aldı. AKP’nin “Tarımsal İşbirliği ve Kalkınma 
Projesi” ile önünü açtığı bu satış işlemi ile verilen topraklar, ABD ve 
İsrail’in eğitim için kullandığı hava üssünün hemen yanında bulunuyor.

AKP ile İsrail arasındaki bu alım-satım işleri oldukça ilginçti. Bakın 
dönemin Tarım Bakanı Sami Güçlü, Konya’daki bu satıştan birkaç 
ay önce Şanlıurfa Ceylanpınar’ı isteyen İsraillilere şu yanıtı verdiğini 
açıklıyordu: “Dedim ki, GAP’la ilgili düşünceleriniz, Türk kamuoyun-
da bir kısım kanaatlerin oluşmasına neden oluyor. Bu nedenle başlangıç 
faaliyetlerimizi İç Anadolu’ya kaydırarak, sulama teknolojisini Türk 
kamuoyuna sunalım. Bu sayede, kamuoyunda oluşan çekingen hava 
kırılabilir.”

AKP’DEN İSRAİL’E TOPRAK ALIMI İÇİN YASA KIYAĞI
18.) İsrail’in toprak alımlarına kolaylık getiren yasanın da, 19 Tem-

muz 2003 tarihinde, AKP tarafından yürürlüğe konulan 4916 sayılı yasa 
olduğunu belirtelim. AKP İsrail’in toprak alımlarını kolaylaştırmakla 
kalmıyor, karşı çıkanlara da tepki gösteriyordu. Örneğin AKP Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Atilla Maraş, İsraillilerin GAP bölgesinde toprak 
satın almasına itiraz edenlere şöyle sesleniyordu: “Bizim insanımız da 
Avrupa ülkelerinde mülk alıyor. Ancak yabancılar bizden toprak satın 
aldıklarında kıyameti koparıyorlar. Bunu doğal karşılamak lazım. Glo-
bal baktığımız zaman bunun bir sakıncası yok.”

İSRAİL’E SURİYE SALDIRISI İÇİN HAVA SAHASI İZNİ
19.) İsrail, 6 Eylül 2007 tarihinde Suriye’nin gizli nükleer reaktörü-

nü vurduğunda Türkiye hava sahasını kullandı.
20.) İsrail Lübnan’a saldırdığında ama 28 gün sonra Hizbullah’a 

yenilip geri çekilmek zorunda kaldığında, bölgeye AKP emriyle Türk 
askeri gönderildi.

AKP MİLLETİN GAZINI ALIYORMUŞ
21.) AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, 14 Haziran 2010 tarihli Milliyet 

gazetesinde, Devrim Sevimay’ın “İsrail’le kriz” sorusuna çok çarpıcı 
bir yanıt verdi:

“Çelik: Türkiye’de antisemitizmin bir geçmişi var. Fakat bizimle 
birlikte antisemitizm falan yok. Aksine bakın Sayın Başbakan’ın bu çı-
kışları olmasa Türkiye’de antisemitizm daha çok artar.

“Milliyet: Yani bir anlamda şişede biriken gaz mı kaçırılmış oluyor 
bu sayede?

166



Çelik: Elbette, halk şöyle düşünüyor, ‘Verilmesi gereken tepkiyi 
benim devletim veriyor zaten.’

Milliyet: Ve sakinleşiyor, öyle mi?
Çelik: Ve sakinleşiyor, çünkü ‘Benim adıma Tayyip Erdoğan ko-

nuşuyor’ diyor.”
Mehmet Ali Güller
Odatv.com[46]

***

İkili oynamakta, kalıptan kalıba girmekte
bire birsiniz…

Evet, Tayyip...
İsrail’e kuruluşundan bu yana gelmiş geçmiş Türkiye Hükümetleri 

içinde en büyük hizmeti sen yapmışsın, en derin ilişkilere sen girmişsin 
be...

Zavallı cahil, bilinçsiz insanlarımızı Allah’la aldattığın yetmezmiş 
gibi bir de numaradan İsrail karşıtlığı yaparak kandırıyorsun ha?..

Ayıp ya. Bir kere de neysen o ol be...
Bir kere de olduğun gibi görün. Ya da göründüğün gibi ol, Mevla-

na’nın ünlü deyişinde dile getirdiği gibi. 
Ama neylersin...
İkili oynamak, Meclisteki diğer Amerikancı Burjuva Partileri gibi 

sizin de karakterinizin en temel özelliği olmuş. 
Sizin adınıza biz üzülüyoruz be!
Değer mi böyle kalıptan kalıba girmek?
Değer mi içi başka dışı başka olmak?
Değer mi böyle durup dinlenmeden ikili oynamak?
Ne diyelim?..
Bilerek ve isteyerek seçmişsiniz bu ihanet yolunu. Bu düzenler, bu 

dolaplar yolunu. Bu kandırmacalar, bu riyakârlıklar yolunu...
Aslında ne olursanız olun, nereye çıkarsanız çıkın; insanlık babında 

kaybedenlerdensiniz be Hafız...
Acınacak halde olanlardansınız...
Hani sen de tekrarlarsın ya bazen, her ne kadar içtenlikli olmasan da; 

bu dünyanızı da, öbür dünyanızı da kaybedenlerdensiniz...

[46] https://odatv.com/akp-israil-iliskisinin-tarihcesi--1409111200.html.

167



Şeytanın peşine düşmüşsünüz, onu rehber edinmişsiniz bir kez. O da 
işte sizi böyle yollara düşürür, böyle suçlar işletir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Mayıs 2018 
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Ayrım
On Dokuz



171

Siyonist İsrail’in dostu, yandaşı Tayyip ve avanesidir! 
Bu apaçık bir gerçekliktir!

Kaçak Saraylı Hafız!
Bak, senin İsrail’le ilişkilerini çok iyi bilen bir eski yol arkadaşın 

var. Hani AKP Programı’nın yazarlarından, senin yıllar boyu Ekono-
miden Sorumlu Devlet Bakanlığını yapmış, Başbakan Yardımcılığını 
yapmış bir Ekonomi Profesörü.

Abdüllatif Şener...
Hemen hatırladın sen de, değil mi?
Yenikapı Meydanı’na toplarsın cahil, bilinçsiz insanları, miting 

yaparsın; sanki muhalefetteymişsin gibi. Mitingle sesini duyurma-
nın, tepkini ortaya koymanın dışında hiçbir imkana sahip değilmişsin 
gibi...

Adını da “Zulme Lanet Kudüs’e Destek” diye koyarsın ha?..
Meclisteyse İsrail’le yaptığın son birkaç anlaşmanın olsun iptal 

edilmesi için verilen önergeye hemen “Hayır” çekersin ve reddetti-
rirsin onu. 

Yani Hafız; apaçık bir biçimde fırıldak çeviriyorsun yahu...
Lafla karşısın İsrail’e. Ve de yanındasın Mazlum Filistin Halkı-

nın. Ama işte ise tam tersini yaparsın...
İsrail’le ilişkileri durmadan geliştirirsin, ekonomik, siyasi, askeri 

anlaşmalar yaparsın art arda. 
Sen iktidara geldiğinde neydi Türkiye-İsrail arasındaki ticaret 

hacmi?
1.4 milyar dolar.
Sen bunu kaça katladın?
Dörde be hafız, dörde...



Şu an nedir bu ticaret hacmi?
4.9 milyar dolar. 
Son yapılan anlaşmalarla bu, daha da yükseklere çıkacak. 
Bırakalım İsrail’le ilişkileri kesmeyi de, İsrail’i tanımaya son ver-

meyi de, hiç değilse şu yapılan anlaşmalardan bir tekini olsun iptal 
et be Hafız!

Edemezsin, değil mi?..
Gücün de, cesaretin de el vermez buna.
Ancak doldurursun Yenikapı dolgu alanına gariban “hülooğğ”cu-

larını, kurusıkı sallarsın orada. Böylece de o garibanların gazını al-
mış olursun, onlara “vay be dünya liderimiz nasıl da giydirdi Siyonist 
İsrail’e” dedirtirsin. 

Böylece de bir kez daha aldatmış olursun bu zavallıcıkları...
Bak, işte senin bu işini Abdüllatif Şener de, partinin yönetimin-

den, hatta kabinenden olduğu için çok yakından izleyip gözlemiştir.
Her konuda olduğu gibi, bu işte de hep ikili oynarsın sen. Lafta 

savunduğunun tam tersini yaparsın, fiiliyatta.
İşte Şener’in katıldığı TV programındaki sözleri. İzle şu 6 sene 

önce yapılmış olan programın videosunu ya da oku tapesini de, ayna 
tutulmuş gibi gör halini...

***
Videolar ve tapeleri:
Video 1
Abdüllatif Şener: Bir yere yazın bak, ben bunu söylüyorum. Bu 

süreçten, bu Büyük Ortadoğu Projesi’ne dayalı “Arap Kara Kışı” diye-
ceğim ben; İsrail bu sürecin sonunda Kudüs’ü bölünmeksizin, bir bütün 
halinde İsrail’in başkenti yapacaktır. Bak, bunu yazın bir tarafa.

İsrail orayı başkent yaptığı zaman da...
Enver Aysever: Onun için mi kan dökülüyor şu anda?
Abdüllatif Şener: O birinci adım, Büyük İsrail’e giden yollar. Suri-

ye parçalanınca oradan kimin ne pay alacağını göreceğiz. 
Ve bugün İsrail’in Kudüs’ü başkent yapmasına yönelik gelişmeleri 

ortaya çıkaran, bunu destekleyen, bu yolu açan, bunda en etkili olan 
isimlerden biri Sayın Erdoğan’dır.

Aynı Erdoğan İsrail Kudüs’ü işgal ettiği zaman bağıracaktır. Kıza-
caktır ekranlarda. O zaman vatandaş da diyecektir yav görüyor musun? 
Yine kızdı İsrail’e. Hâlbuki bakın bunun şimdiden söylüyorum ki kız-
maya hakkı yok. Bu işi o noktaya getiren kendisidir.

Video 2
Enver Aysever: “One minute”  deyip Türkiye’nin iftiharı olmuş. 
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Tarih boyunca olmamış bir hamlenin sonrasında Arap sokaklarında ef-
sane olmuş bir Başbakan. İsrail lehine hareket eder mi sizce?

Abdüllatif Şener: Bakın İsrail ile arasında anlaşma vardır Başba-
kan’ın. Bağırırken, bağırma iznini başbakana veriyorlar. Ama iş ya-
parken Başbakan bütün yaptığı işlerde İsrail politikalarını uyguluyor, 
konuştuk.

Enver Aysever: Türkiye Başbakanı bunu yapar mı? Kabinede bu-
lundunuz.

Abdüllatif Şener: Evet yapıyor. Yapıyor bak. Hiç özgürce söylüyo-
rum bunu. Hiçbir endişeye kapılmadan, kabinede olan biri olarak bili-
yorum. Biliyorum. Vaktimiz varsa Meşal’in Türkiye’ye nasıl geldiğini 
anlatayım burada.

Enver Aysever: Nasıl geldi. 
Abdüllatif Şener: Hatırlıyorsunuz. Meşal’in gelişini buraya. Eee o 

sırada basın biraz daha özgürdü. Türkiye...
Enver Aysever: Sürekli basına bir şey... Eli kolu bağlı
Abdüllatif Şener: Ben öyle diyorum siz öyle değil diyin. Dinleyen-

ler biliyor zaten. (Gülüşmeler…) Siz karşıtını söyleyin. 
Enver Aysever: Ha biz burada boşuna oturuyoruz yani peki. 
Abdüllatif Şener: Yok ya boşuna otursanız beni konuşturur musu-

nuz? Demek ki dolu oturuyorsunuz. O sırada Hamas’ın lideri Meşal’i 
İsrail’in terörist diye tanımladığı bir insanı Türkiye’ye davet ediyor. 
Türkiye ile İsrail’in, Amerika’nın arası açılacak. Türkiye bundan za-
rar görecek diye basın büyük bir gürültü yaptı o sırada. Meşal geldi 
hükümetle de görüştü ve ayrıldı. Ama tam Meşal’in geleceği günlerde 
Bakanlar Kurulu’nda Başbakan Dışişleri Bakanı’na dedi ki, bakın çok 
gürültü çıkarıyor dedi. Belki bazı Bakan arkadaşlarımızın tereddütleri 
vardır. Şu Meşal’in Türkiye’ye gelişini bir anlat dedi. Ve Bakanlar Ku-
rulu’nda hangi bilgi verildi biliyor musunuz? Denildi ki; İsrail Hamas’a 
ve liderlerine başta Meşal olmak üzere terörist diyor. Onun için de bun-
larla doğrudan temas kuramıyor. Ancak Filistin Halkını onlar temsil 
ettiği için bunlarla ilişkiye girmek istiyor. Görüşmek istiyor. Bunu da 
yapamıyor ve zor durumda bizden rica ettiler. 

Enver Aysever:  Kötü bir şey mi bu? 
Abdüllatif Şener: Başka bir şey koyacağım. Bizden rica ettiler. 

Eee Meşal’i İsrail’le görüşmek suretiyle birlikte anlaşarak davet ettik 
dediler. 

Enver Aysever:  Tamam kötü bir şey mi bu? 
Abdüllatif Şener: Kötü ama dur bir dakika. Burayı öyle kalabalığa 

getiremezsiniz. Bak bu olayı...
Enver Aysever:  Getirmiyorum devam edin buyurun...
Abdüllatif Şener: Şurada şu söylediğim olayı özgür basın olsa ben 

burada telaffuz eder etmez bütün televizyon kanallarının ana haberleri-
ne şak diye düşer.

Enver Aysever:  Daha düşer. Yeni telaffuz ettiniz. 
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Abdüllatif Şener:  Eğer bu söylediklerim bir ay Türkiye’de tartı-
şılmıyorsa, bugünkü, yarınki haberlerde ana manşetlere düşmüyorsa bu 
ülkede basın özgürlüğü yoktur. 

Enver Aysever:  Tamam yine basına geldi. Devam edelim.  
Abdüllatif Şener:  Evet yine basına söyledim lafı. 
Enver Aysever:  Bu kötü bir şey mi?   
Abdüllatif Şener:  Kötü mü iyi mi diye şeyi bir tarafa bırakmaya-

lım asıl süreci. 
Enver Aysever:  Devam edelim.   
Abdüllatif Şener:  Süreci bir tamamlayalım. Sonunda İsrail’in de 

Türkiye’den talebi üzerine Meşal davet edildi. Hükümetle görüşmele-
rini yaptı. Ayrıldı. Ayrıldığı günde İsrail Büyükelçisi Türkiye Hükü-
meti’nin aleyhine beyanatta bulundu. Ankara Büyükelçisi. Hükümetin 
yanlış yaptığına, Meşal’i Türkiye’ye davet etmekle yanlış yaptığını 
söyledi ve eleştirdi. Bunun üzerine basın biz demedik mi bak? Büyü-
kelçi’de böyle dedi diye yaygara yapıyordu. Ama ertesi bir kaç gün 
içindeydi. Başbakan ya dedi bu Büyükelçi bir şeyler söyledi dedi. Şu 
Dışişleri Bakanı’yla bir görüşün dedi. İsrail Dışişleri Bakanı’yla bir 
görüşme yaptı. Biz anlaşmadık mı dedi? Sizin Büyükelçi farklı şeyler 
söylüyor dedi. Ama Türkiye’ye hangi imaj verildi o dönemde? Hangi 
imaj verildi? Verilen imaj şudur: İsrail’e rağmen Türkiye Meşal’i davet 
etmiştir bu hükümet diye imaj verildi. 

Enver Aysever:  Peki. 
Abdüllatif Şener:  Yani görünen başka...
Enver Aysever:  Gerçekler başka. 
Abdüllatif Şener:  Gerçekler başka. Şimdi bakın Davos’ta bağırdı. 

Niye bütün ihaleleri İsrailli iş adamları alıyor? Neden Büyük Ortado-
ğu Projesi bir İsrail projesi olduğu halde Başbakan peşine takılıyor? 
Şeyin parçalanması, Suriye’nin parçalanması, Lübnan’da Hizbullah’ın 
yok edilmesi en fazla İsrail’e yarayacakken, Türkiye’ye zarar vermek-
ten başka hiçbir sonucu ortaya çıkmayacakken, bu politikanın en güçlü 
ayağının uygulayıcısı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oluyor. Bunda 
bir terslik yok mu? 

Enver Aysever:  İki şeyi tartışalım.  
Abdüllatif Şener: Onun için bakın, Başbakanın söylediklerine bak-

mayacaksınız. Sadece siz değil, bütün bir halkımıza söylüyorum ben. 
Başbakanın söylediklerine bakmayacaksınız. Ne söylüyorsa, tersini 
yapıyor. Tersine yaptıklarını, aslında bakarsanız yaptıklarını kapatmak 
için tersini konuşuyor.

Enver Aysever: Tamam, şunu söyleyeceğim size. Süremiz de az 
kaldığı için. Siyasette bu türden şeyler olduğunu biliyoruz. Yani zaman 
zaman arabuluculuk görevlerinde, kamuoyu önündeki tartışmaların 
başka hale gitmesi falan. Bir, bunu niye o gün çıkıp Türkiye halkına 
anlatmadınız o zaman? Niye o gün anlatmadınız?

Abdüllatif Şener: Ben baştan beri anlatıyorum.
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Enver Aysever: Bunları böyle söylediniz mi?
Abdüllatif Şener: Benim hükümet dönemimde bakın, hükümette 

bulunduğum dönemde, kaç konudan dolayı, Başbakan Yardımcısı sıfatı 
olduğu halde, hükümetin içinde bulunduğum halde, o kadar çok konu-
da aramızda ihtilaf oldu, o kadar çok konuda farklı işler yaptım, farklı 
beyanatlarda bulundum ki, yani çoğu zaman siz de o zamanlar hem 
hükümette olup hem de bu kadar da farklı bir kulvar tutturulmaz diyen-
lerdiniz. E şimdi de aradan yıllar geçti. Benim o dönemdeki çizgimi de 
kimse hatırlamaz oldu. Şimdi o zaman şunu yap…

Enver Aysever: Bu olay…
Abdüllatif Şener: Her şey de söylenmez ki. Peki, bu olay önemli 

diyorsunuz.
Enver Aysever: Siz dediniz, ben demedim.
Abdüllatif Şener: Evet önemli bu olay. Şimdi manşetlere girecek. 

Bir ay Türkiye’de bu tartışılacak mı tartışılmayacak mı?
Enver Aysever: Bakacağız. Sizinle ilgili bir eleştiri var, liberal çev-

relerden. Diyorlar ki, Abdüllatif Şener o günlerde askerlerin gazına gel-
di, istifa etti. Mesele bundan ibarettir. Bu doğru mu? Askerlerin gazına 
geldiniz mi?

Abdüllatif Şener: Bunu söyleyenlerin hepsi komik laflar ediyorlar. 
Altı üstü…

Enver Aysever: Sizinle teması oldu mu askerlerin?
Abdüllatif Şener: Demokrasi demek sandık demek değildir. Çağ-

daş tanımlarına baktığınız zaman, sandık diktatörlüklerde de var bugün 
dünyada. Ama demokrasi sadece onunla anılmıyor. Bir ülkede demok-
rasinin varsayılabilmesi için, o ülkede güçlü ve özgür basının olması 
lazım. Basın var diye hükümet edenlerin, başta Başbakan ve Bakanlar 
olmak üzere, her gün her an terlemeleri gerekir. Bir yanlışımız olur da 
açığa çıkarırlar mı diye. Özgür basının olması lazım. Kıyasıya iktidarla-
rı eleştirebilen, denetleyebilen, kamuoyu baskısını ve denetimini ayağa 
kaldıracak bir basının ortada olması lazım. İki, güçlü sivil toplum kuru-
luşlarının olması lazım. Sendikaların, odaların, derneklerin, vakıfların, 
diğer sivil toplum kuruluşlarının olumsuzluklar karşısında meydanları 
doldurmaları lazım. Nitekim eskiden görürdük. Sendikalar hemen bir 
şey olduğunda Kızılay Meydanı’nı Ankara’da Taksim’i doldururlar ve 
büyük eylemler yaparlardı.

Enver Aysever: Peki, süremiz bitiyor.
Abdüllatif Şener: Sonra aydınlar… Menfaatten, korkudan, endişe-

den arınmış bir şekilde ilkesel mücadele ederlerdi. Türkiye’de demok-
rasinin standardı düştü. Özgür basın yok. Gelişmiş sivil toplum yok. 
Özgürce yazıp düşünen, menfaat ve korku endişesi taşımayan aydın 
yok.

Enver Aysever: Son cümle.
Abdüllatif Şener: Bu ortam Türkiye’de demokraside siyasi partiler 

arasındaki rekabet eşitliğini de bozan bir şeydir.
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Enver Aysever: Bunu sonra tartışalım.
Abdüllatif Şener: Siyasetin kullandığı paranın dörtte üçünü ikti-

dar partisi kullanıyorsa, kendisinin hazineden ne kadar para alacağına, 
hangi partilerin de hazineden kaç lira yardım alması gerektiğine iktidar 
partisi karar veriyorsa, o ülkede siyasi partiler arasında demokratik eşit 
rekabet eee, adil rekabet yok demektir.

Enver Aysever: Teşekkür ediyorum. 
Abdüllatif Şener: Bu, bu sürecin sonrasıdır. Türkiye Partisi’nin ka-

patılması. Onun için ben dedim ki; Türkiye Partisi’nin kapatılmış olma-
sı herkese bir protestodur. Özellikle demokrasi duyarlılığı olan herkesin 
bunun üzerinden bir değerlendirme yapması lazım.[47]

***
Başka söze gerek var mı, Hafız?
Aslında bütün ihanetlerin gibi bu konudaki tutumun da apaçık mey-

danda. Ama neylersin ki senin “hülooğğ”cularda bunu görecek ne göz 
var, ne feraset...

Senin bir de meşhur “one minute” numaran var, değil mi Hafız?
Haydi bu konuyu da sen kendin anlat ya... Senden dinlemiş olalım, 

hafıza tazelemek için:
***

Videonun tapesi:
Önce:
“Tayyip Erdoğan: Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilir-

siniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüz, nasıl vurduğunuzu çok 
iyi biliyorum.

Sonra:
“Tayyip Erdoğan: Herhangi bir şekilde ne İsrail Halkını, ne Cum-

hurbaşkanı Peres’i, ne de Musevi Halkını hedef aldım. Benim tabiî ki 
burada tavrım moderatöre olmuştur. Toplantı moderatörüne karşı bir 
tepki ortaya koydum.”[48]

***

Halkı kandırmak için yapmayacağın
hiçbir numara yok be Tayyip!

Evet, Tayyip...
Hiçbir Muaviye-Yezid Dincisi, hiçbir CIA-Pentagon Dincisi, Siyo-

nist İsrail’e karşı olamaz. ABD Emperyalist Haydutlarına karşı olamaz. 

[47] https://www.youtube.com/watch?v=I92r5a1prHw.
[48] https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eQoXu669D2g.
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Tam tersine; onlarla iç içe, kucak kucağa olur. 
Siz de muhalefetteyken atar tutarsınız, Siyonistlere. Hatta antiem-

peryalist söylemlere bile girişirsiniz zaman zaman. Bunlar tamamen si-
zin için siyaset icabıdır. Saf, cahil insanları kandırarak onları avlamaya 
ve oylarını almaya yöneliktir. İktidara adım atmaya yaklaştığınız anda 
tam tersi bir tutum içine girer, İsrail’le de Amerika’yla da yağlı ballı 
oluverirsiniz. 

Öylesine sınırsız bir teslimiyet sergilersiniz ki, o Emperyalist-Siyo-
nist Çakallar bile şaşırır, sizin önlerinde böylesine diz çöküşünüze. 

Sizin Tanrı’nız: Para Tanrısı’dır
Nereden gelir bu döneklik, bu ikili oynama, bu Emperyalizm ve Si-

yonizm yandaşlığı?
Temsil ettiğiniz sınıf karakterinden... Antika Tefeci-Bezirgân Ser-

maye Sınıfının vurgun, sömürü ve zulüm düzeninin savunucularısınız 
ve onun insanlık dışı çürümüş kültürünün, ahlâkının savunucularısı-
nız...

Bu sebeple de çıkar için, koltuk, ün, makam, poz için girmeyeceği-
niz kalıp, vazgeçmeyeceğiniz değer yoktur. 

Sizin Kıbleniz Kâbe değildir. Washington’dur, White House’tur...
Biricik Tanrıya taparsınız siz: Para Tanrısına... Para Tanrısı ki ya-

nında başka hiçbir Tanrının varlığını kabul etmez...
Bu içler acısı durumunuz, bu yürek parçalayan, pervaneler gibi dö-

nüşünüz ve ihanet üzerine ihanetler ekleyişiniz, hep bu sosyal sınıf ka-
rakterinizden gelir.

Üretimle hiç işiniz olmaz hayatta. Bak, sen de 16 yıllık iktidarınızda 
bir tek fabrika açamadın. Tam tersine; olanları yerli-yabancı Parababa-
larına öldüm fiyatına satıp geçtin. 

Ha; yol yaptın, AVM yaptın. İşte bu da sosyal sınıf karakterinizden 
gelir. Yollar, AVM’ler ürün üretmez. 

Ya ne yapar?
Üreticilerin ürünleri pazarlara nakledilir o yollar aracılığıyla. Ve sa-

tılır AVM’lerde...
Bu işi de ilkel biçimde, sizin Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye, Uruk, 

Lagaş gibi Sümer Kentlerinde, Aşağı Mezapotamya’da 6 bin yıl önce 
başlatmıştı.

Onlar da sizin gibi insani ve vicdani değerlerden uzaktılar. Onlar da 
hayâsızca vurgun ve sömürü peşindeydiler. İşleri güçleri, günler gece-
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ler boyu hep buydu.
6 bin yıl öncesinden bu yana, yaptığınız işler de nitelikçe aynı... Ki-

şilik bazında da bir değişim söz konusu değil sizde, Hafız...
Yani özetçe; insancıl olan her şey size uzak ve yabancıdır, Hafız...
Ne acınası bir hayat sizinki...
Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!

20 Mayıs 2018 
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Sizin için Din iman bir mintan!
Tayyip, doğrusu ikili oynamada zerre miktarda olsun sınır tanımı-

yorsun yahu...
18 Mayıs’ta topluyorsun cahil, bilinçsiz insanları Yenikapı dolgu 

çukuruna, “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” teraneleriyle esip gürlü-
yorsun İsrail’e. Kurusıkı sallıyorsun da sallıyorsun... Nasıl olsa mey-
dan geniş... İlerisi de deniz... Hiçbir engel yok önünde...

Yalnız da değilsin üstelik: Yanına Destici’ni, Çömlekçi’ni, Sarayın 
Arka Bahçelisi’ni ve bilumum avaneni alıyorsun, sanki muhalefet-
teymişsin gibi basıyorsun yaygarayı...

İsrail’i terörist devlet ilan ediyorsun, haydut devlet ilan ediyorsun, 
zulümkâr ilan ediyorsun. Güya Mazlum Filistinliler için acı çektiğini 
söylüyorsun. Hayatını kaybedenler için yas tutuyorsun...

Fakaaat...
O da ne?..
Tam bir gün sonra, yani 19 Mayıs’ta Ceyhan Limanı’ndan İsra-

il’in Aşkelon Limanı’na 1 milyon varil petrol naklediyorsun...
Yani 1 milyon varillik petrol gönderiyorsun, petrol satıyorsun İs-

rail’e. 
Böylece ne demiş oluyorsun, Tayyip?
Yahu İsrailli kardeş, biz seninle ebediyen dost kalacağız. Fakat işte 

siyaset icabı “hülooğğ”cularımızın gazını almak için kuru gürültü 
babında ara sıra böyle esip gürleyeceğiz, sana karşı. Sen sakın ola ki 
bizim bu külhanbeylik gösterilerimizi üzerine alma. Bunlar siyaset 
icabı işte...

Bak, ben sana işte 1 milyon varil petrol göndererek dostluğumu-
zun ne denli derin ve sarsılmaz olduğunu ıspatlamış oluyorum, bir 
kez daha...



Ya, bu kadarı da olmaz be Tayyip...
Bu kadar da insanlar ahmak yerine, ebleh yerine konmaz yahu...
Dönekliğin, fırıldaklığın, dolap çevirmenin ve ikili oynamanın da 

bir sınırı olmalı be!
Sen hiç sınır tanımıyorsun yahu...
Nasıl olsa peşimizden gelen “hülooğğ”cular ne yapsak yer, di-

yorsun. Bu bakımdan ne diye kendime sınır koyayım, sınır koyma 
derdine düşeyim? Ölüyü uyandırırsınız bizim zavallı “hülooğğ”cuları 
uyandıramazsınız. Biz ne yaparsak yapalım, nasıl oynarsak oynaya-
lım, bizimkiler koyun gibi düşüp gelmeye devam eder peşimizden...

Aynen böyle düşünüyorsun ve böyle davranıyorsun be Tayyip. 
Yahu bu nasıl insanlıktır böyle be...
Dünyaya kazık çakacağını mı sanıyorsun?
Nedir bu mal mülk, koltuk, makam hırsı...
Ne söylesek nafile be Tayyip. Daha önce de dedik ya; bütün bu 

ihanetler, fırıldaklıklar, döneklikler, pervanelikler hep sınıf karakte-
rinden gelir senin. Sizleri sadece toprak ıslah eder. 

İsrail, 65 masum Filistinli Müslümanı şehit etmiş, içinde bebeler 
var, kadınlar var, yaşlılar var. 2400’ünü de yaralamış. Senin hiç umu-
runda değil yahu...

Zerre miktarda olsun acı duymuyorsunuz, üzüntü duymuyorsunuz 
bu yapılan insanlık dışı katliamlardan. Siyonist Devletle suç ortaklığı 
etmeye devam ediyorsunuz.

Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan şu habere bir bakın, saygıdeğer ar-
kadaşlar:

“Yenikapı mitinginden 1 gün sonra, Ceyhan’dan İsrail’e petrol 
sevkiyatı!

“Kudüs’te yapılan katliamın ardından, muhalefetin İsrail’le ya-
pılan anlaşmaların iptali hakkındaki teklifini Meclis’te reddeden 
ancak Yenikapı’da “Zulme Lanet Kudüs’e Destek” mitingi düzen-
leyen iktidarın, bir gün sonra yine İsrail’e petrol sevk ettiği ortaya 
çıktı.

“Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasına Filistin halkı-
nın tepkisini kanla bastıran Tel Aviv yönetimi, Türkiye’den sözlü 
çıkışlar dışında hiçbir tepki almadı. Meclis’te İsrail’le yapılan an-
laşmaların iptal edilmesi için verilen önerge AKP ve MHP oyları ile 
reddedilirken, iki parti 18 Mayıs Cuma günü BBP’nin de desteği 
ile Yenikapı’da “Zulme Lanet Kudüs’e Destek” mitingi düzenlendi

“(...)

182



“KINAMAYA DA TİCARETE DE DEVAM
“(...)
“MİTİNGDEN 1 GÜN SONRA DA İSRAİL’E PETROL SEVK 

EDİLMİŞ!
“Tanker Trackers sitesinin yaptığı son paylaşımlar ise, Yeni-

kapı’da yapılan mitingden bir gün sonra da İsrail’e petrol sevk 
edildiği ortaya çıktı. Sitenin yayınladığı sevkiyat haritasına göre, 
19 Mayıs günü Ceyhan’dan İsrail’e 1 milyon varil gizli petrol sev-
kiyatı yapılmış. Yöntem yine aynı. Rotayı Port Said olarak yazan 
tankerler son anda Aşkelon limanına yöneliyor.”[49]

Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte Kaçak Saraylı Hafız budur. Abdüllatif Şener’in de çok yerinde 

olarak söylediği gibi, Tayyip’in ne söylediğine değil, ne yaptığına ba-
kacaksın.

Ne yaptığına bakınca da, onun Siyonist İsrail’in en sadık dostların-
dan biri olduğunu görürsünüz...

İsrail Gazetesi Haaretz’de yazan Sami Peretz de Tayyip’in kişiliğini, 
yani ikili oynamadaki maharetini iyi bilenlerdenmiş. Bakın gazetesinde 
ne yazıyor, Tayyip için:

“Geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişi 12 bin 400 uçuşla İsrail’den 
Türkiye’ye yolculuk yaptı. Her iki taraf da bu durumdan fayda-
landı.

“(...)
“İsrailli bir gemi acentesi olan Tiran Shipping’de yönetici ortak 

olan David Behrisch, İsrail’le Türkiye arasındaki diplomatik iliş-
kilerde yaşanan iniş çıkışların şimdiye kadar konvoylar üzerinde 
hiçbir etki yaratmadığını dile getiriyor.

“Hiç gerilim yaşamadım, Mavi Marmara’dan sonra bile. Şimdi de 
bir gerilim yaşayacağımı sanmıyorum. İstanbul’daki İsrail Konsolo-
suyla görüştüm. Ticaretin olağan seyrinde olduğunu ve böyle devam 
edeceğini söylediler. 

“(...)
“Zisser, iş ekonomiye gelince Erdoğan’ın daima öfkesini kont-

rol etmek konusunda dikkatli davrandığını ve siyasetle ticareti na-
sıl ayırt edeceğini bildiğini söylüyor. “Sınırlarını bilir (...)” diyor.”[50]

Ne diyor İsrailli?

[49] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/979264/Yenikapi_mitinginden_1_gun_
sonra__Ceyhan_dan_israil_e_petrol_sevkiyati_.html.
[50] https://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-with-diplomatic-cri-
sis-turkey-israel-trade-ties-may-be-in-trouble-1.6095550?=&ts=_1526925673885.
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“Erdoğan öfkesinin sınırlarını bilir”, diyor.
Bu demektir ki Tayyip, külhanbeyi tutumuyla atar savurur. Ama iş 

pratiğe geldi miydi, asla hizmette kusur etmez. 
Tabiî aynı yazıda yazarın referans aldığı, Tel Aviv Üniversitesinden 

Prof. Eyal Zisser veciz bir cümleyle anlatıyor, Tayyip’in bu oynak ki-
şiliğini. “Erdoğan siyasetle ticareti nasıl ayırt edeceğini bilir”, diyor. 
İkisini birbirine karıştırmaz, diyor. Yani siyaset icabı bazen İsrail’e atar 
tutar. Ama bunu asla fiiliyata; ticarete ya da başka alanlara yansıtmaz, 
diyor. 

Yani söylediği her şey lafta kalır, diyor...

Halka karşı aslan, İsraillilere karşı kedi
Evet, Tayyip!
Sen işte busun. Yukarıda da dediğimiz gibi size sadece Allah yar-

dımcı olabilir. Başka hiç kimse sizi düzeltemez. Doğru yola iletemez...
Böyle bir yolu özgür iradenizle seçmiş olduğunuz için da, yani bi-

lerek ve isteyerek ihanet yoluna yöneldiğiniz için Allah da size yardım 
etmez...

Bence siz, Tayyip, Din Gününe-Mahşer Gününe de inanmıyorsunuz. 
Yoksa ortalama 100 yıldan bu yana 100 binlerce Müslümanı katleden 
bu Siyonist güçlerle ve bunun 1948’den bu yana temsilciliğini yapan 
İsrail Devletiyle nasıl böylesine canciğer dost olabilirsiniz?

Daha önce de defaatle söylediğimiz gibi; sizler Hz. Muhammed ve 
Kur’an’ın Allah’ına değil, sadece ve sadece Para Tanrısına tapıyorsu-
nuz. Kıbleniz de Kâbe değil, Washington-White House. 

Ne kötü bir seçim sizinki, Tayyip...
Yine hep söylediğimiz gibi, acınası hallerdesiniz de, içine isteyerek 

düştüğünüz durumların farkında değilsiniz.
Bulunduğunuz yeri ve hali görüp; “Biz ne yapmışız yahu böyle”, 

demekten uzaksınız. Şeytan önünüze düşmüş, ihanetten ihanete sürük-
leyip duruyor sizi. Yazık...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Mayıs 2018 
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İnce’nin Amerikanofilliğini itiraf edişi
Muharrem İnce, gerçekten “incelik” ediyor. İncece siyaset izliyor. 
2 gün önce yaptığı Osmaniye Mitinginde bakın ne demiş:
 “Amerika Birleşik Devletleri’yle sorunlarımız var. Ama Amerika 

Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz. Kararlı bir şekilde Bosna’da, 
Kosova’da nasıl işbirliği yaptıysak, aynı konularda sürdüreceğiz.

“Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokmak.”
Saygıdeğer arkadaşlar;
1950’den beri tüm Amerikancı Parababaları partileri hep aynı 

sözleri tekrarlayıp durdular, değil mi?
Şimdi bu “ince” vatandaş yeni bir şey mi söylemiş oluyor?
Hayır.
Sadece bu da diğerleri gibi, yani Meclisteki Amerikancı Beşli Çe-

te’nin geri kalan liderleri gibi ABD’li ve AB’li efendilerine sadakatini 
sunmuş oluyor.

“Hizmete hazırım, emrinize amadeyim, saygıdeğer efendilerim”, 
demiş oluyor. 

Birilerinin bu soytarıya; ABD Emperyalist Haydudunun BOP Proje-
sini ve Haritasını göstermesi ve sorması gerekiyor:

Amerika’nın ve AB’nin, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortado-
ğu’ya dair, ya da kendi ifadeleriyle bölgedeki 22 ülkenin sınırlarının 
nasıl değiştirileceğine dair projesi ve haritası budur. 1990’dan bu yana 
da bu projeyi ve haritayı hayata geçirmek için Ortadoğu’yu Cehenneme 
çevirdi bu Haydut ABD. Sen de bunu mu savunuyorsun?

10 milyona yakın da masum insan katletti Ortadoğu’da. Yakıp yıktı 
ülkeleri. İyi mi yaptı sence?

Devam ediyor Hafız Hödük:



“Kararlı bir şekilde Bosna’da, Kosova’da nasıl işbirliği yaptıysak, 
aynı konularda sürdüreceğiz.”

Be soytarı!
ABD Emperyalist Celladıyla yaptığınız o işbirliği, Yugoslavya’yı 

tamı tamına 7 parçaya böldü. Yüz binlerce insanın hayatına mal oldu. 
Ve de en kötüsü, o güne dek Sosyalist bir düzen içinde, kardeşçe yaşa-
yan halklar, aralarında hiçbir etnik sorun çıkmamış olan halklar birbi-
rine karşı düşmanlaştırıldı, birbiriyle savaştırıldı, aralarına belki de on 
yıllar boyu sürecek kin ve nefret tohumları ekildi.

Sen buna iyi diyorsun ha?
Aynı paralelde sürdürecekmişsin ABD’yle, AB’yle ilişkileri, öyle 

mi?
Eeey Amerikan uşağı!
Eeey halkların düşmanı!
Sen Tayyipgiller’in laikçi versiyonundan başka hiçbir şey değilsin. 
Amerika’yla sorunlar nereden kaynaklandı?
BOP’un Eşbaşkanı Kaçak Saraylı Hafız’ın yıllar boyu o projenin 

uygulanması için verdiği hizmetin kendini bitişe götürdüğünü görme-
sinden kaynaklandı.

7 Haziran 2015 Seçimlerinde gördü ki Tayyip, o projede hizmete 
devam etmek, kendinin iktidardan tepetaklak edilip yuvarlanmasına yol 
açacak. Bu sebeple işi milliyetçiliğe döktü. Daha önce “ayaklar altına 
aldık” dediği milliyetçiliği, eğildi, tutup kaldırdı, başının üzerine koy-
du. 

BOP hizmetkârlığında da ayak sürümeye başladı. İşte ABD’yle ara-
nızdaki sorunlar buradan kaynaklandı, İnce Hafız!

İnce, aynı zamanda kararlı bir AB’cidir
Ne diyor İnce Kardeş ayrıca?
“Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokmak.”
Şu matematiksel bir kesinlikte bilinmelidir ki, Avrupa Birliği denen 

emperyalist haydutlar güruhu Türkiye’yi oraya asla tek parça olarak 
almazlar!

BOP çerçevesinde Türkiye’nin en az üçe bölünmüş halini Avrupa 
Birliği’nde görmek isterler. Türkiye o hale getirilinceye kadar da Türki-
ye’yi oyalarlar ve kullanırlar, bugüne dek olduğu gibi. Çünkü onlar da 
Türkiye’nin düşmanları arasındadır.
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Hiç unutmamamız gerekir ki ABD’nin de, AB’nin de bizim hakkı-
mızdaki değişmez niyeti ve kararı “Yeni Sevr”dir.

Türkiye bunların kucağına doğru koştukça o Cehenneme, o bataklı-
ğa adım adım yaklaşmış olur sadece. Sonunda da oraya düşüp boğulur...

Bunlar bir de arasıra, göstermelik olarak, Atatürk’ten söz ederler, 
değil mi?

Oysa ne demişti Mustafa Kemal, Birinci Antiemperyalist Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’mızın ölüm kalım günlerinde?

“Ya istiklal, ya ölüm!”
Ve başka ne demişti?

“Fakat varlığımıza sataşan (tasallut eden) bütün Batı dünyası, 
Amerika da içinde olduğu halde, tabiatıyla büyük bir kuvvet teşkil 
ediyor.”[51] 

Meclisteki Amerikancı Beşli Çete ne diyor?
Amerika müttefikimizdir. NATO ortak örgütümüzdür. Avrupa Birli-

ği’ne girmek hedefimizdir...
Yani Mustafa Kemal ne demişse bunlar 180 derece tersini söylüyor-

lar. Ve söylemekle de kalmıyorlar; yapıyorlar da ayrıca...
Ondan sonra da “Biz Atatürkçüyüz”, diyorlar.
Hadi be!..
Milleti ahmak mı sanıyorsunuz, düzenbazlar!..
Biz bu tarz eleştirilerde bulununca, bazıları diyor ki; “Niye muhale-

feti eleştiriyorsunuz?”
Yahu bunlar muhalefet filan değil be...
Meclisteki bu Amerikancı Beşli Çete’nin tamamı ABD tarafından 

oraya getirtilip oturtulan ve demokrasicilik oyunu oynatılan kuklalar-
dır, piyonlardır. 

Bu ipli kuklaların hiçbiri kendi aklıyla, iradesiyle düşünüp davran-
maz, davranamaz. Bunları Sam Amcalarının CIA’sı oynatır. CIA’nın 
yazdığı ihanet oyununun oyuncularıdır bunlar. Hepsi kendilerine düşen 
rolü oynamaktadırlar. Aynı senaryoya bağlıdırlar, aynı oyunun ekibine 
dahildirler. 

Diğer aday, İyi Parti Şefi Meral Akşener Hanımefendi ne diyordu 
programında?

[51] Mustafa Kemal, Aktaran: Fethi Naci, Atatürk’ün Temel Görüşleri, s. 46.
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“NATO
“Türkiye, İkinci Dünya savaşından sonra kurulan dünya dü-

zeni içinde Batı kurumları içinde yer almıştır. Ülkemizin savunma 
politikası da Batı güvenlik sistemine entegre edilmiştir. Savunma 
politikasında en üst şemsiye olarak NATO bulunmaktadır. NATO 
bir siyasi yapılanma olup üyelerinin müşterek savunma ihtiyaçları-
nı da karşılamaktadır. Türkiye’nin NATO şemsiyesinde olması mil-
li politikalar ve stratejiler uygulamasına engel olmadığı gibi İttifak 
üyeliğimiz diğer ittifak ve mekanizmalardaki ülkelerle kendi milli 
çıkar ve ulusal güvenliğimizin gereği olarak kurulacak ilişkilere ve 
iş birliği çabalarına da aykırı değildir.”[52]

Görüyorsunuz; hanımlar beyler, parti programlarına varıncaya ka-
dar bağlanmışlar, Amerika tarafından.

Nasıl laf çevirip gargara yapıyorlar, Amerika’yı, NATO’yu savuna-
bilmek için, değil mi?

Hep söylediğimiz gibi, bunlar Türk Halkının da, Kürt Halkının da, 
Bölge Arap-Fars Halklarının da düşmanları cephesindedir. Vatanın ve 
milletin düşmanıdır bunlar. Amerikan hizmetkârıdırlar, Amerikan kuk-
lasıdırlar. Ruhlarını satmışlardır Amerika’ya...

Düzelmezler, iflah olmazlar...
Sadece toprak ıslah eder bunları...
Ve diyelim ki son söz olarak;
 “Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol” diyemeyen her siyasi, 

her aydın, her akademisyen, her sanatçı, her gazeteci ya gafildir, ya 
korkaktır, ya da haindir…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Mayıs 2018

[52] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/iyi-partinin-program-ve-tuzugu-ilk-kez-yeni-
cagda-175673h.htm.
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Tayyip, Dönmede Mevlevi Semazenlere taş çıkartır…
Kaçak Saraylı Hafız’ın İstanbul Belediyesi Yönetimi, 15 günlük 

“İstanbul Ajansı” adında bir dergi çıkarıyor. Kitle ulaşım araçlarının 
geliş gidiş merkezlerine de koyarak, parasız dağıtıyor bunu. 

15-30 Mayıs 2018 tarihli sayılarının manşeti de şudur: 
“İSRAİL KATLEDİYOR DÜNYA SEYREDİYOR”
Peki, AKP’giller’in Kaçak Saray’da mukim, “Ümmetin Lideri” 

dedikleri Büyük Hafız’ı ne yapıyor?
O da seyir mi ediyor?
Hayır...
İki şey yapıyor:
Birincisi, ABD Emperyalist Çakalının “Yeşil Kuşak Projesi” kap-

samında yaptığı çalışmalarla 1950’den bu yana yetiştirdiği Muavi-
ye-Yezid ya da CIA-Pentagon Diniyle zehirleyip meczuplaştırdığı za-
vallı, cahil ve bilinçsiz kitleleri bir kez daha Allah’la aldatabilmek için 
Yenikapı Dolgu Çukuru’nda miting yapıyor. 

Zaten derginin arka kapağı da bu miting ilanıyla dolu. Diyor ki 
burada; “Zulme Lanet Kudüs’e Destek”, “İnsanlık adına haydi mey-
dana”.

Sanki muhalefetteki bir partiymiş gibi ya da bir kitle örgütüymüş 
gibi miting tertipliyor, Kaçak Saraylı Tayyip. Orada esip gürlüyor, ve-
rip veriştiriyor İsrail’e...

Hayatını Siyonist Devletin katliamı sonucu kaybeden masum 65 
Filistinli Müslüman için de sözde üzüntü beyanlarında bulunuyor. 

Şimdi gelelim, yaptığı ikinci işe...
Bu mitinginin hemen ertesi günü, yani aradan 24 saat bile geçme-

den, İsrail’e 1 gün içinde tamı tamına 1 milyon varil petrol gönderi-
yor, Ceyhan Limanı’ndan. Buradan petrol yüklenen tanker İsrail’in 



Aşkelon Limanı’na 1 milyon varil petrolü boşaltıyor.
Böylelikle ne yapmış oluyor, Tayyip?
Hem zavallı, bilinçsiz, meczuplaştırılmış “hülooğğ”cularının ga-

zını almış oluyor miting yaparak, hem de büyük bir sadakatle bağlı 
olduğu Siyonist İsrail Devleti’ne sarsılmaz sadakatini bir kez daha 
göstermiş, belgelemiş oluyor. 

Katliamından dolayı ödüllendirmiş oluyor bir anlamda, Müslü-
man düşmanı Siyonist Hain İsrail’i...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Tayyip işte budur. O, pervaneler gibi döner. İyi bir tiyatrocudur o. 

Tersini de oynar, yüzünü de...
Ruhunun en belirleyici karakteristiği, hemen her konuda hiç zorlan-

madan ikili oynayabilmesidir. 
Böyle insanlar bulunur, 6 bin yıldan bu yana vurguncu, asalak Te-

feci-Bezirgân Sermaye Düzeninin çürüttüğü, çamurlara buladığı Şark 
Toplumlarında. Hem de bol miktarda bulunur. 

Fakat, işin en acıklı tarafı nedir, biliyor musunuz arkadaşlar?
Bu insana ve avanesine, yani onun AKP’giller’ine hâlâ 20 milyon 

civarında insan, mezbahaya koşan sürüler misali seçim sandıklarına ko-
şup oy vermektedir. 

Hain, Çakal ABD Emperyalist Haydudu, 1950’den bu yana ekono-
misiyle, siyasetiyle, askeriyesiyle, sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, 
müziğiyle esir ettiği Türkiye’de böylesine meczuplaşmış, gerçekleri 
görmekten, kavramaktan, düşünüp anlamaktan geri bıraktırılmış; yani 
zihin hasarına uğratılmış 10 milyonlarca insan yetiştirdi. 

İşte bu sebepten Türkiye, 1950’den bu yana kıçın kıçın yüzen ördek-
ler gibi Ortaçağ’a doğru günbegün geri gitmekte ve laiklikten, bilim-
den, teknikten, sanayiden, modern üretimden koparılarak 1000-1500 
yıl öncesinin bir Ortaçağ Devleti haline dönüşmektedir.

İkili oynaması, İslam Alemine ve ülkemiz halklarına ettiği ihanetler 
böylesine apaçık ortada olmasına rağmen, bunun içyüzünü görüp, anla-
yıp, kavrayamamaktadır insanlarımız. 

Bakın, saygıdeğer arkadaşlar; dünyanın öbür ucundaki Brezilya’da 
yaşayan karikatürist Carlos Latuff, Tayyip’in bu son Gazze Katliamı 
ile ilgili ikili oynayışı üzerine çizdiği iki karikatürde, onun içyüzünü 
nasıl netçe gözler önüne seriveriyor.

Demek ki arkadaşlar; zihin hasarına uğratılmamış, yani aklını öz-
gürce kullanabilen, dolayısıyla da gerçeği tüm yönleriyle görüp kav-
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rayabilen bir insan, ortalama 10 bin kilometre uzaktaki bir ülkede bile 
yaşasa, Kaçak Saraylı Hafız’ın ne olduğunu anında görüyor ve çizgile-
rine döküyor. 

Türkiye’de ise onun burnunun dibinde yaşayan, zihin hasarlı mil-
yonlarca insan, ne gerçekleri görebiliyor, ne de Tayyip’in durup dinlen-
meden ikili oynayışını...

Hâlâ onun peşinden koşuyor, “Dünya Liderimiz”, diye...
Vah ki ne vah...
Ama her şeyin bir sonu gelir, değil mi arkadaşlar...
Bunların da sonu gelecek. Tayyip’in de, Tayyipgiller’in de ne olduğu 

anlaşılacak. Fakat büyük acılar çekilecek, büyük kayıplar verilecek...
Ne yapalım...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Mayıs 2018 
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Amerikancılara, BOP’çulara verilecek oyumuz yok!
Amerikancı Beşli Çete’ye, doğaldır ki bizden oy olamaz
Meclisteki, her biri de efendileri ABD’ye sadakat yarışında öne 

geçmek için çabalayan Amerikancı Beşli Çete’ye, doğaldır ki bizden 
oy olamaz.

Meclis dışındaki, AKP’giller gibi ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”-
nin ürünü ve Bosna paralarını iç eden Molla Necmettin yetiştirme-
si, Sivas-Madımak kasaplarından Karamolla’nın partisine de zinhar 
bizden oy olamaz.

1969’dan bu yana istikrarlı bir biçimde CIA Sosyalizmi yapan ve 
durup dinlenmeksizin pervaneler gibi dönen Bin Kalıplı ya da Binbir 
Surat Perinçek’in İP’ine de bizden oy olamaz.

Burada belki arkadaşların bir bölümünün aklına şöyle bir soru 
takılabilir:

İyi de 16 yıldan bu yana işlemediği suç kalmamış, Laik Cumhuri-
yet’i yıkmış, yargıyı, orduyu, eğitimi, bitirmiş Kaçak Saraylı Reis’in 
AKP’giller’inin yaptığı bunca kötülükten şimdi olsun kurtulabilmek 
için CHP’ye ve onun adayına da mı oy verilemez?

Evet, arkadaşlar; bizce verilemez...
Sorosçu Kemal Efendi’nin Eski CHP’yle hiçbir benzerliği kalma-

mış Yeni CHP’sine; Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye düşmanı Soros-
daroğlu’nun, TR-705’in, Bekaroğlu’nun, Kaftancıoğlu’nun ve ben-
zerlerinin tepesini tuttuğu Yeni CHP’ye de oy verilemez. 

Bu yönetim Laikliğin içtenlikli savunucusu değildir. 
Hatırlarsınız, daha birkaç yıl önce Kemal Efendi, “Ben Laiklik 

tehlikededir diyemem.”, demişti. Bu yönetici ekip, Mustafa Kemal ve 
Kuvayimilliye’den, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mızın zaferinden nefret ettiği gibi, bu savaşın komutanlarını Erme-
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ni, Pontus, Süryani ve Dersim Soykırımcılığıyla da suçlar. 
Oysaki bunların tamamı emperyalist bir yalandan ve savaş propa-

gandasından ibarettir...
Yine hatırlarsınız; Sorosçu Kemal, “Biz 30’ların, 40’ların CHP’si 

değiliz.”, diyerek “arif olan anlar ne dediğimizi” havasında kendileri-
nin Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin ve silah arkadaşlarının kurduğu 
CHP’yle zerre miktarda olsun ilgilerinin bulunmadığını itiraf etmişti.

Kaldı ki bunlar, 2010’dan bu yana AKP’giller’e ve onun Kaçak Sa-
ray’da mukim Şefine karşı samimi anlamda bir muhalefet yapmamak-
tadır. Göstermeliktir bunların yapıp ettiği.

Bunların yaptığı muhalefet değil,
muhalefetçilik oyunudur.

16 Nisan Referandumu’nu Tayyip, yüzde 47’yle kaybetmişti esa-
sında. Yüzde 53 oranındaki oyumuzla biz “Hayır” cephesini oluşturan-
lar kazanmıştık. Tayyip son anda, oylar sayılmaya geçildiği zamanda, 
YSK’ye bir kanunsuzluk yaptırttı. Sandık Kurulu Başkanlığının müh-
rünü taşımayan zarflardaki oy pusulalarının da geçerli olacağı şeklinde 
bir kanunsuz karar çıkarttı. 

Oysa böyle bir karar alma yetkisi kesinlikle yoktu YSK’nin. YSK, 
Seçimlerin Temel Hükümlerine İlişkin Yasa koyamazdı. Sadece yasa-
ma örgütünün çıkarmış bulunduğu yasalar çerçevesinde, yani onları uy-
gulayarak seçim sürecini yürütmekle görevliydi.

Fakat Tayyip’in bir emri üzerine kanunsuzluğa yöneldi, yukarıda 
andığımız kararı çıkardı...

Bu karar doğrultusunda da, sosyal bilimcilerin değerlendirmelerine 
göre 2 buçuk milyon civarındaki sahte oy geçerli sayıldı ve Tayyip bu 
şekilde, kıl payı da olsa kendini kazanmış göstertebildi. 

Gerçek bir muhalefetin bu “Tam Kanunsuzluk” karşısında yapma-
sı gereken neydi?

Bu Referandumun meşruiyetini ve geçerliliğini zinhar tanımamak. 
Dolayısıyla da Tayyip’in Devlet Başkanı sıfatını tanımamak, onun attı-
ğı tüm imzaların yok hükmünde olduğunu ilan etmek.

Fakat Sorosçu Kemal bunun tam tersini yaptı, hatırlayacağımız gibi. 
Kanunsuzluğun yapıldığı günün akşamı televizyonlara çıkarak bu sah-
tekârlığı kabul edip geçti. Halk kitlelerinin de YSK önünde toplanarak 
kanunsuzluğu protesto etmelerini engelledi. Ve hatta, “oraya gitmeyin, 
orada silahlı adamlar var”, diyerek AKP’giller’in yapmak istediği kor-
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kutma ve sindirme politikalarına, dolaylı biçimde de olsa destek atmış 
oldu. 

Demek istediğimiz; bunların yaptığı muhalefet değil, muhalefetçilik 
oyunudur. 

Zaten seçimler de baştan sona bir hileden, bir düzenden, bir kan-
dırmacadan ibarettir. Aslında sandıklardan her seferinde, 1950’den bu 
yana hep ABD’nin istediği çıkarılmaktadır. 

Yani işin aslında, ABD seçmektedir, Türkiye’de kimin kendisine pi-
yonluk edeceğini...

Halkımızsa bu oyunda, farkına varmadan, figüranlar olarak yer al-
maktadır. Ve hatta kullanılmaktadır, bilmeden ve istemeden de olsa...

İnce Muharrem Efendi de
ABD’nin sıradan piyonları, kuklaları arasındadır

Bu Amerikancı Yeni CHP’nin Devlet Başkanı adayı Muharrem İnce 
Efendi’ye de mi oy veremeyiz?

Evet...
Bunun da TESEV’ci, Sorosçu Kemal’in diğer CHP yöneticilerin-

den, Amerikancılık açısından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. 
Birkaç gün önceki bir konuşmasında ne diyor, bu İnce Hafız?
Aynen şunu:

“Amerika Birleşik Devletleri’yle sorunlarımız var. Ama Ameri-
ka Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz. Kararlı bir şekilde Bos-
na’da, Kosova’da nasıl işbirliği yaptıysak, aynı konularda sürdü-
receğiz.”

Bosna’da, Kosova’da ne yaptı ABD, onun NATO’su ve tabiî Türkiye?
O güne dek birbirleriyle hiçbir etnik sorun yaşamamış bulunan Yu-

goslavya’yı oluşturan milliyetleri önce birbirine karşı kışkırttı, düşman-
laştırdı, saldırganlaştırdı; sonra da saldırgan emperyalist NATO Ordu-
su’yla bu ülkeye saldırarak tam yedi parçaya böldü, Yugoslavya’yı. 
Yüz binlerce masum insanın canına kıydırttı. Halkları da 10 yıllar boyu 
sürecek bir kin ve nefretle doldurarak birbirlerine karşı düşman kıldı. 

ABD Emperyalist Haydudu ve onun sadık amigosu AB Emperyalist 
Çakalları dünyanın neresine el atarlarsa oralara ölüm meleği de onlarla 
birlikte gider. Ve gittikleri yerleri kana, ateşe, zulme ve acıya boğar. 
Cehennemin en koyu dumanlarının tüttüğü yerler haline getirir. 

İnsan olmak, tabiî namuslu ve bilinçli insan olmak, bu emperyalist 



çakallara karşı olmak demektir. Onlara “ülkemizden, bölgemizden de-
folun, kan dökücü, insanlık düşmanı zalimler!”, diye haykırabilmektir.

Yeni CHP’nin İnce Efendisi ne diyor?
Bunun tam tersini: Bosna’da, Kosova’da yaptığımız gibi omuz omu-

za vererek BOP’un uygulama bekleyen diğer ülkelerini de cehenneme 
çevirelim, parça parça bölelim ve senin projeni hayata geçirelim, diyor. 

Yine 2 gün önceydi, sanıyoruz. Yaptığı bir konuşmada ne demişti?
Şunu:

“Yıl 1980; Türkiye’nin milli geliri 2 bin dolar, Güney Kore’nin 
de 2 bin dolar. Asya krizi oluyor, Kore iflas ediyor. Devlet 5 büyük 
şirketi çağırıyor. ‘Rekabet etmeyeceksiniz, dünyayla rekabet ede-
ceksiniz’ diyor. 5 şirketin şimdiki ihracatı 250 milyar dolar. Şimdi 
milli gelir 30 bin dolar. Türkiye’de ise 7 bin dolara düştü. Bir de Ve-
nezuela var. 300 milyar varil petrol üretiyor ama devlette tek adam 
var. Petrolün gelirini halka aktarayım, halk üretmesin, diyor. Halk 
üretmemiş ve sonunda üretmeyen ekonomi çöküyor. Şu anda en 
büyük petrol üreticisi Venezuela, tuvalet kâğıdı alamıyor. Aklımızı 
başımıza alırsak Güney Kore oluruz ama bedava yaşamaya çalışır-
sak tuvalet kâğıdı bulamayız. Karar sizin”[53]

İnce Efendi!
Sen ne çok hainmişsin böyle yahu...
ABD’nin Latin Amerika’daki düşman ilan ettiği en onurlu üç ülke-

den biri olan (Küba, Bolivya, Venezuela) Venezuela’ya saldırıyorsun.
ABD de, Ölümsüz Devrimci Chavez’in iktidara geldiği günden bu 

yana Venezuela’ya saldırıyor, hatırlayacağımız gibi arkadaşlar...
11 Nisan 2002’de de işverenler örgütünün Amerikanofil bir haini-

nin liderliğinde faşist darbe yaptırttı, Chavez’e karşı CIA, hatırlanacağı 
gibi. 

Fakat Venezuela Halkı, gerçek dostlarının kim olduğunu öğrenmişti 
artık. Sokaklara döküldü, faşist darbecilere başkaldırdı. Faşist darbe-
cilerin el koyduğu Devlet Başkanlığı binasını kuşattı. Ve çaresiz kalan 
Amerikancı CIA yönetimindeki hainler, kaçmakta buldular kurtuluşu. 

Venezuela Halkı, Chavez ve yoldaşlarını yeniden iktidara taşıdı...
Bir doğa kanseri sonucu aramızdan ayrılan Ölümsüz Devrimci’nin 

yerine en yetenekli ve en yiğit öğrencisi Nicolas Maduro Yoldaş Baş-
kanlığa getirildi. 

[53] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/muharrem-ince-ya-guney-kore-gibi-ya-da-ve-
nezuela-gibi-oluruz-40849730.
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Yine hatırlanacağı gibi, çok kısa süre önce yapılan seçimlerde Ma-
duro Yoldaş yüzde 67.7 oranındaki oyla yeniden Devlet Başkanlığına 
seçildi. 

Halkın böylesine sevgisini, saygısını ve güvenini kazanmış bir lider-
dir, Maduro Yoldaş. 

Hiç utanıp sıkılmadan Sorosçu Kemal’in İnce Efendi’si, ABD Em-
peryalist Çakalına şirin görünebilmek için Maduro Yoldaş’a ve onun 
ülkesi Venezuela’ya saldırıyor. 

Chavez liderliğinde başlatılan ve Maduro Yoldaş’ın liderliğinde sür-
dürülen Bolivarcı Devrim’in Venezuela Halkına neler kazandırdığının 
zerre miktarda olsun bilgisine sahip değil, bu Amerikanofil İnce Vatan-
daş. Sanıyor ki orada devrimci yönetim petrol gelirlerini halka, “alın 
yiyin, çarçur edin” diye veriyor...

Oysa o gelirlerin tamamı halka iş sahibi olması için kurulan altyapı 
yatırımlarına gidiyor. 

Yine bilindiği gibi Chavez Yoldaş devrimin zaferiyle birlikte tam 
sonuçlu bir toprak reformu yaptı ülkede. Parababalarının tekelindeki 
toprağı kamulaştırarak üretmen halka dağıttı. 

Yediden yetmişe Venezuela Halkını ilköğrenimden üniversiteye ka-
dar eğitmek için eğitim seferberliği başlattı. Okumaz yazmaz kimse bı-
rakmadı ülkede. Sağlığı herkes için eşit ve parasız yaptı. Hatta ülkede 
dişi çürük, ağız yapısı hastalıklı insan bile bırakmadı...

Gönüllü ve parasız hizmet veren Kübalı doktorların verdikleri emek 
sonucu, tüm ülke insanlarının dişleri sapasağlam ve pırıl pırıl oldu. 

Devrimin Venezuela Halkına kazandırdığı olumlulukları burada 
saymaya kalksak sayfalar tutar. Tüm bunlara ilaveten, Chavez lider-
liğindeki Bolivarcı Devrim, Venezuela’yı eskiden olduğu gibi sıradan 
faşist diktatörlükler ülkesi olmaktan çıkardı. Dünyanın en onurlu, en 
saygı duyulan ülkeleri seviyesine yükseltti. 

Hemen yakınındaki, insan soyunun başbelası ABD Emperyalist Ça-
kallarına ve onların saldırganlıklarına karşı yiğitçe, pervasızca meydan 
okuyor, bu yoldaşlarımız. 

Ama Sorosçu Kemal’in İnce Muharrem’i bu onurdan nasiplenmedi-
ği için bilmez bunun değerini.

Gelelim Kore’ye...
Güney Kore, ABD Haydudunun Uzakdoğu’daki İsrail’idir. Bağım-

sızlığı ve ulusal onuru yoktur. 1950 sonrası ABD hegamonyasına gir-
diği için doğal dinini bile koruyamamış, halkının yüzde 35 ila 40 civa-
rında olan bölümünün Hıristiyanlaşmasına yol açmıştır. ABD’nin yarı 

203



sapık, yarı sarhoş emperyalist saldırgan ordusunun işgali altındadır, bir 
anlamda. 

Ulusal gelirindeki artış meselesine gelirsek; ABD Haydudu bizim 
gibi, benzerimiz Ortadoğu ülkeleri, Asya, Afrika ve Latin Amerika ül-
keleri gibi ülkeleri Kapitalizmce gerilik batağında tutarken; Kore ve 
Tayvan’ın gelişmesine, modern teknolojiyle üretim yapan ülkeler hali-
ne gelmesine yardımcı olmuştur. 

Bizleri rahatça sömürüp ülkelerimizi talan edebilmek için, kapitaliz-
mce gerilik konağında tutmuştur, dikkatlice.

Oysa oraların gelişmesine yardımcı olmuştur.
Neden?
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin ve Çin Halk Cumhuriye-

ti’nin içinin boşaltılarak çöküşünün sağlanabilmesi için...
Bu komünist ülke halklarına şu mesaj verilmek istenmiştir:
Bakın, sizin birer parçanız olan Tayvan ve Güney Kore, Kapitalist 

Sistemle nasıl gelişip ileri teknolojiyi yakaladı. Sizse komünist olduğu-
nu için verimsiz bir ekonomiye sahipsiniz. 

İşte bu propagandayla Çin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriye-
ti’nin içinin boşaltılıp birer karşıdevrimle art arda yıkılmaları ve kendi-
lerine teslim olmaları amaçlanmıştır. 

Ulusal onurdan yoksun olan İnce Efendi, Kim Jong Un Yoldaş’ın, 
dünyanın Emperyalist Haydut Devleti ve onun bunak, faşist Trump Yö-
netimi karşısında nasıl pervasızca meydan okuduğunu, milim miktarda 
olsun geri adım atmadığını göremez, anlayamaz... Bu onurlu duruşun 
kıymetini bilemez...

Çünkü İnce Muharrem Efendi de ABD’nin sıradan piyonları, kukla-
ları arasındadır...

Yukarıda andığımız sözleriyle de efendisi ABD’ye ne kadar sada-
katle bağlı olduğunu ve onun düşman bellediklerine, kendisinin de aynı 
miktarda düşman olduğunu göstermek, böylece de yalamalık ederek 
göze girmek istemiştir. 

İğrenç, mide bulandırıcı burjuva siyasetçi numaralarıdır bunlar. 
Tabiî ki bizim ellerimiz böylesi sefalet düzeyine inmiş ABD hizmet-

kârlarına oy vermeye gitmez.
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AKP’giller er geç çelik bilezikle tanışacaklar!
Bir de ne diyor, İnce Efendi?
“Devr-i sabık yaratmayacağız.”
Yani AKP’giller’in ve onun Büyük Şefi’nin işlemiş oldukları binbir 

suçun hesabının sorulmasının takipçisi olmayacağız...
Vatana ihanet dahil, Laik Cumhuriyet’i yıkmış olmaları dahil, yar-

gıyı, orduyu, eğitimi, hemen tüm devlet kurumlarını çürütüp çökertmiş 
olmaları dahil, Fetö’ye en büyük yardım ve yataklık etmiş olmaları da-
hil, ve yüz milyarlarca dolarlık kamu malını zimmetlerine geçirmeleri 
dahil, onların hiçbir suçunun üzerine gitmeyeceğiz...

Oh, ne âlâ memleket... Salçasından da koy...
Peki sen ne iş yapacaksın, İnce Efendi?
ABD’ye piyonluk. BOP’ta taşeronluk ha?
Yazık be! Yazık!..

Devrimci Hattı
sonuna kadar kararlılıkla savunacağız!

Saygıdeğer Halkımız;

Daha önce de söylediğimiz gibi 24 Haziran’daki Amerikanofillerin 
seçim oyununun sonucu ne şekilde belirlenirse belirlensin, senin payına 
ölümlerden ölüm beğenmek düşecektir.

ABD’nin Türkiye’yi üç parçaya bölünmüş gösteren BOP Haritası-
nın uygulanma süreci devam edip gidecektir. 

Şu anki göstermelik yarışta bulunanların tamamı BOP’çudur, NA-
TO’cudur, Amerikancıdır, Parababaları yandaşıdır. Yani TÜSİAD’cıdır, 
MÜSİAD’cıdır, TİSK’çidir.

Bunlardan sana herhangi bir fayda gelmez. Vatana millete de bir 
fayda gelmez. Bunlar kendi iradeleriyle düşünüp davranamazlar. Tama-
mının ipleri ABD Emperyalist Haydut Devletinin elindedir. 

Bu ipli kuklaların bir teki olsun güvenilir değildir...
Bu sebeple de biz bunların tamamına karşı uzlaşmaz bir mücadele 

içindeyiz ve devrimci hattımızın bağımsızlığını kararlılıkla, titizlikle ve 
tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz bu 
yöndedir. 

Yaşasın Antiemperyalist, Antifeodal ve Antişovenist Demokra-
tik Halk Devrimi Mücadelemiz!
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Kahrolsun ABD-AB Emperyalist Çakalları ve onların bölgemiz-
deki, ülkemizdeki her boydan ve soydan işbirlikçileri, piyonları, 
hizmetkârları!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Mayıs 2018
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Diploması olmayan Tayyip’in savunucusu YSK
Kaçak Saraylı Hafız!
Artık helvacı kabağı gibi ayan beyan ortaya çıktı ki senin yükseko-

kul diploman filan yok...
Bütünüyle emrin altına aldığın ve bir nevi hukuk bürona dönüş-

türdüğün YSK’nin, yasanın öngördüğü Devlet Başkanlığı Adayları 
için yüksekokul diploması olması şartının, “e-devlet” çıkışlı sıradan 
bir pusulayla da yerine getirilmiş sayılacağını açıklamasından son-
ra, artık biz de yüzde yüzlük bir kesin kanaate vardık ki senin hiçbir 
yüksekokulda okumuşluğun ve buradan 2, 3 ya da 4 yıllık bir diploma 
almışlığın filan yoktur.

Bu kesin gerçeği, bizim gibi aklını önyargısızca kullanabilen, zihin 
hasarına uğratılmamış her aydın görmüştür sanırız.

Biliyorsun; senin yüksekokul diploman olmadığı için Devlet Baş-
kanlığı Seçimine katılman yasalarca mümkün değildir. Bu bakımdan 
adaylığının düşürülmesi gerekir talebiyle YSK’ye yaptığımız başvuru, 
öngördüğümüz gibi hemen reddedildi. 

Adımız gibi onu da biliyoruz ki, o YSK denen kuruluşun, senin iste-
ğin dışında bir karar oluşturması asla söz konusu değildir. 

Fakat bize verdiği ret pusulasında, işin özüne ilişkin öyle bir gargara 
yaptı ki, aslında tevil yoluyla bile olsa, o da gerçeği itiraf etmek zorun-
da kalmış bulunmaktadır. 

2 sayfalık ret kararının bir sayfası tamamen bizim taleplerimizi özet-
lemektedir. Öbür sayfanın da tamamına yakını laf dolandırmaktadır. 
Yani konudan ısrarla kaçmaktadır. 

İşin özüne ilişkin 2 cümlelik yazıda ise aynen şunu demektedir:

“Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2018 tarihli, 2018/391 sayılı 
ile Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup-
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ları tarafından aday gösterilen Recep Tayyip ERDOĞAN’ın baş-
vuru evraklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiklik 
olmadığı anlaşıldığından, adaylık başvurularının kabülüne karar 
verilmiştir.”

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bakın burada bile nasıl kaçıyor konunun esasından YSK...
“Başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldığın-

dan”, ibaresini oluşturuyor. 
Biz eksiklik var, demiyoruz ki. Verdiği evraklardan yüksekokul me-

zunu olduğunu gösteren ve diploma adıyla anılan belgenin sahteliğini 
iddia ediyoruz. 

Sen; sahte değil, gerçektir, diyebiliyor musun?
Diyemiyorsun...
Eksiklik yoktur filan diyerek gargaraya getirip konunun üzerini ka-

patıp geçiyorsun...
Psikolojik sorgulama teknikleri açısından YSK’nin verdiği bu yanıt 

bütünüyle onun suça ortak olma telaşıyla yaptığı bir tutarsızlığı, bir saç-
malamayı göstermektedir. 

Bir defa, konuyu saptırmak için, 2 sayfalık cevap metninde asla esa-
sa girmemektedir. Yukarıda andığımız kısacık bölümde ise, “evraklarda 
eksiklik yoktur”, diyerek yine işin esasına girmeden, yani evrakın ger-
çek mi, sahte mi olduğu konusunda herhangi bir beyanda bulunmadan 
işi geçiştirmiş olmaktadır YSK.

Kriminoloji Bilimine göre de yalan söyleyen bir zanlı aynen bu tu-
tum içine girer. Olay gününü işaret ederek; “Ne yaptınız o gün? Sabah 
kalktığınız andan başlayarak gece yattığınız ana kadar tüm yaşantınızı 
anlatın.”, dediğiniz zaman size yataktan nasıl kalktığını, nasıl traş oldu-
ğunu, dişlerini fırçaladığını, kahvaltıyı hazırladığını, kahvaltıda neler 
yediğini, içtiği çay ya da kahvenin çeşidini vb. durumları uzun uzun 
anlatır. 

İşi varsa işindeki durumlardan söz eder uzun uzun. Yoksa her za-
man gittiği lokal, kahve ya da takıldığı yerleri anlatır ayrıntılıca. Ama iş 
suçun işlenme saatine geldiği anda orayı bir ya da iki cümleyle hemen 
geçiverir. Yine sonrasını anlatmaya başlar, devam eder uzun uzun. Gece 
kimlerle buluştuğunu, nasıl vakit geçirdiğini, eve saat kaçta döndüğü-
nü, döndükten sonra dinlenme kahvesi içtiğini, televizyondaki bir dizi-
ye ya da müziğe takılıp zaman geçirdiğini anlatır da anlatır.

YSK de aynı yönteme başvuruyor. Kriminoloji uzmanları, bu şekil-
de ifade veren bir zanlının suçlu olduğuna yüksek ihtimalli bir hükümle 
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yaklaşırlar. 
Kaçak Saraylı Hafız’ımız sadece Fatih İmam Hatip Okulunu bitir-

miştir. Ergun Poyraz’ın anlatımına göre de ikmale kalmış, bütünleme 
sınavlarına girmiş, o sınavlarda da yeterli başarıyı sağlayamadığı için 
kurul kararıyla mezuniyetine olur verilmiştir. Başkaca da hiçbir okula 
gitmemiştir. 

O yıllarda İmam Hatip Okulu mezunlarının yüksekokullarda okuya-
bilmeleri için lise fark derslerinden sınava girip lise mezunu diploması 
almaları gerekirdi.

Meslek Liselilerin, tabiî İHO da bunların içinde, bu fark derslerin-
den sınava girecekleri okullar her ilde bir ya da daha fazla olurdu. Bu 
okullara başvurup buralardan sınava girerek lise diploması alınması ge-
rekirdi. 

Kaçak Saraylı’nın da o zamanlar bu sınavlar için belirlenmiş olan 
Eyüp Lisesine girerek fark dersleri sınavlarını verip buradan lise diplo-
ması aldığı iddia edilmektedir. 

Fakat Eyüp Lisesinin bile, Ergun Poyraz’ın araştırma sonucuna 
göre, Tayyip Erdoğan’ın liselerine herhangi bir başvuruda bulunmadı-
ğı, kaydının küreğinin olmadığı; dolayısıyla da burada sınavlara girip 
lise diploması filan almadığı açıklanmış bulunmaktadır. 

İşin en önemli kilit noktalarından birisi budur. Lise diploman yoksa 
zaten ne İktisadi Ticari İlimler Yüksekokuluna kayıt yaptırabilirsin, ne 
Marmara Üniversitesine, ne İstanbul Üniversitesine, ne de herhangi bir 
başka üniversiteye...

Kaçak Saraylı Hafız’ın durumu da işte budur...
Üniversite diplomam diye ortaya çıkardığı her iki belge de birbiriyle 

uyumsuzdur, imzasızdır ayrıca da. Yani Rektör ve Dekan imzaları yok-
tur. Yazı karakterleri de birbirinden farklıdır. Her ikisinin de sahteliği, 
geçersizliği kesinkes kanıtlanmış bulunmaktadır. 

Sözü uzatmayalım:
Senin diploman filan yok, Hafız. Dolayısıyla da sen hiçbir zaman 

Devlet Başkanı ya da “Cumhurbaşkanı” filan olmadın. O sıfatlarla attı-
ğın bütün imzalar geçersizdir, hukuk diliyle yok hükmündedir.

Ayrıca da sen, Resmi Evrakta Sahtecilik yaptın, bir suç daha işledin. 
Ardına ABD Emperyalist Haydudunu ve AB Çakallarını alarak 

zavallı cahil, bilinçsiz insanlarımızı Allah’la aldatıp kandırdın yıllar 
boyu...

Ama yolun sonuna geldin, Hafız...



Senin diplomasızlığını ve milleti ahmak yerine koyarak kandırdığını 
ispatlayacağız. Tüm millet görecek, anlayacak, şaşıracak, öfkelenecek 
ve isyan edecek sana karşı. 

Milletimize sözümüz olsun bu. 
Ayrıca şunu da göstermiş olacağız bu vesileyle:
Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin tamamının, senaryosu ABD 

ve onun casus örgütü CIA tarafından yazılan, onlar tarafından sahneye 
konulan ve CIA-Pentagon-Washington tarafından yönetmenliği yapılan 
ihanet oyununun, yani ihanet tiyatrosunun değişik aktörleri olduğunu. 
Onların hiçbiri gerçek muhalefet değil. Tıpkı senin çıkardığın diploma-
lar gibi sahte. 

Ne yapıyor, Muharrem Efendi, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 
önünde?

Diplomasının fotokopisini dağıtıyor.
A şaklaban, senin diplomanı soran, konu eden var mı?
Diplomasız olan Tayyip...
Niye ona yönelik eylemde bulunmuyorsun?
Soytarılık işte...
Biz ne yapıyoruz?
“Senin diploman sahte, Hafız.”, diyoruz. “Sen Devletbaşkanlığı 

yapma yeterliliğine sahip değilsin. Sen resmi evrakta sahtecilik yapı-
yorsun. Suç işliyorsunuz birlikte. Sizin hiçbir meşruiyetiniz yok.”

İnce Efendi buralara gelmez tabiî.
Nerelere gelir?
AKP’gillerin parti merkezine. Üstelik de Kaçak Saray’a da giderim, 

der. Vay İnce Efendi vay…
Rahmetli şairimiz Ece Ayhan’ın deyişiyle; diyorsun ki muhalefeti-

miz; “Mor Külhanidir Abiler.” 
Saraylı Hafız Tayyip Efendi,
Bak, sana “hemşehrim” diyerek kucak açıp yol da gösteriyor, İnce 

Muharrem Efendi. “Devr-i sabık yaratmayacağız”, diyor. 
Yani adam paspasçı. Almış eline arap sabunlu suyla dolu kovayı ve 

ucu paçavralı sopayı, senden geriye kalan ne varsa hepsini silip süpürüp 
atıvereceğiz, bir kenara ya da çöpe, diyor. Sen hiç telaşlanma, diyor. 
Gel bu işi direnmeden bana devret, ortak efendimiz ABD’ye biraz da 
ben ve avanem yani Yeni CHP hizmet etsin, diyor. 

Hep sen mi hizmet edeceksin ölünceye dek? Üstelik aynaya bakınca 
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göreceğin gibi çok da yoruldunuz sen de AKP’giller’in de, diyor. 

Söylediklerinizin ve yaptıklarınızının
hesabını mutlaka vereceksiniz!

Fakat biz öyle değiliz. Herkes söylediğinin ve yaptığının hesabını 
verecek!

Hiçbir şey gizli kalmayacak! Gözden kaçmayacak, unutturulmaya-
cak, geçiştirilmeyecek!

Hz. Muhammed ve Kur’an’ın adaleti neyse, bizim adaletimiz de 
odur, Hafız! Bundan kaçışınız yok.

Velhasıl; bu dünyada biz, öbür dünyada Din Günü’nün sahibi, hak 
ettiğiniz cezayı ne bir eksik ne bir fazla, yani tamı tamına vereceğiz... 

Ha, sadece size değil. Meclisteki Beşli Çete’nin diğer mensupları-
na da, ABD işbirlikçiliği, dolayısıyla da vatana ve millete ihanet etmiş 
olmalarından dolayı suçlarının karşılığı olan ceza verilecektir hukuka 
bağlı, tarafsız mahkemeler tarafından. 

Amerikancılık, NATO’culuk, BOP’çuluk, ABD ve AB Emperyalist 
Haydutları Ortadoğu’yu kan gölüne çevirirken onlara yapılan şakşakçı-
lık ağır suçlardır. Hem bizim açımızdan, hem de Tarih açısından.

Hep söylediğimiz gibi bizde mürur-u zaman yoktur. Kur’an’da da 
olmadığı gibi...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
31 Mayıs 2018 
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Gezi İsyanı’mızdaki ihanetinizin belgesi
Bizim “Sevr’ci Soytarı Sahte Sol” diye adlandırdığımız”, ABD 

Dışişleri’nin “Demokrasi Güçleri ve Umut Kaynağı” ilan ettiği, 
ABD’nin Sol Tabelalı Şark Ekspresi’nin yolcularını oluşturan za-
vallılar zevatı; bir yandan kendilerini “Gezici” ilan ederlerken, di-
ğer yandan da Gezi’yi arkadan vuran Bağlamacı Selo’yu ve onun 
HDP’sini desteklemekten geri durmazlar.

Yahu Hafızlar, insanın bir yüzü olur yahu...
Kendinizi genç ergenlere ve cahil garibanlara “Gezi Direnişçisi” 

diye pazarlıyorsunuz. Âlâ...
Gezi’ye hiç değilse sahip çıkmanız, onu savunur görünmeniz her 

şeye rağmen iyi bir şeydir bizim için. 
Fakat, bu Bağlamacı Selo ve onun HDP’si ne yaptı Gezi İsya-

nı’mız günlerinde?
İsyanımızı sırtından vurdu. AKP’giller’in Büyük Reisi’yle ve onun 

Bülent Arınç’ıyla ve onun İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’suyla 
aynı safta yer aldı.

İşte belgesi:
 “(...) Ama (Gezi’de) şöylesine bir hareket içerisine de girildi. 

‘Bu şekilde hükümeti devirecek, darbeye doğru götürecek bir halk 
hareketini çıkarabilir miyiz? Ya da bu halk hareketini darbeye ka-
nalize edebilir miyiz?’ Böyle bir arayış oldu. Bunu, biz hem sokak-
taki gözlemlerimizle hem de arkadaşlarımızın tespitleriyle rahat-
lıkla ifade edebiliyoruz. Bu bir spekülasyon değil. Biz bu kısmına 
şiddetle karşı çıktık. Bu yüzden de bir mesafe koyduk.”[54]

İşte Bağlamacı’nın ve onun partisinin Gezi’deki tutumu...

[54] https://odatv.com/agactan-devrim-diyen-demirtas-gezi-direnisine-bakin-ne-demis-
ti-1507141200.html.



Bu ihanetlerinden dolayı zaten Tayyip’in Bülent Arınç’ı teşekkür et-
medi mi, Ahmet Türk’e ve bilumum HDP tayfasına?

Etti...
Gerçek böylesine ayan beyan ortadadır...

Şark Ekspresi’nin yeni vagonları
Şimdi bu Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’ların bir bölümü, kendilerini 

“Birleşik Haziran Hareketi” olarak adlandırma sahtekârlığına bile 
başvurmaktadır. Bir avuç döküntü, 10 milyonu aşkın Gezi İsyancımızın 
mücadelesinin üzerine oturma düzenbazlığı gayretindedir. 

Be sahtekârlar!
Ne hareketi olur sizden?
Her biriniz bir zamanlar sol sanarak içinde yer aldığınız küçükburju-

va grupçukların teoride ve pratikte iflas etmiş olması sonrasında ortada 
kalmış, yerini yönünü şaşırmış döküntülerden oluşmaktasınız be!

Bunların bazısı da HDP’den adaydır, bildiğimiz gibi.
Bağlamacı Selo ve partisi ABD Emperyalist Hayduduna, onun NA-

TO’suna, Avrupa Birliği’ne ve IMF’ye büyük bir sadakatle bağlıdır, 
yine herkesin bildiği gibi. 

Gültan Kışanak, Bağlamacı Selo ve Ahmet Türk’ten oluşan HDP 
Heyeti Amerika’ya gider, CIA güdümlü bir yığın sözde sivil örgütle 
buluşur ve ABD’den Suriye’de kendilerine rol vermesini isterler, değil 
mi?

Sonra da gelip bunu hiç yüzleri kızarmadan ve utanç duymadan açık-
larlar, ABD’ye hizmet için bize Suriye’de rol vermesini istedik, diye.

Zaten ABD Emperyalist Çakalı da Suriye’de bunların kardeş örgütü 
PYD ve YPG’yi “Bizim kara gücümüz-Yerel Ortağımız”, şeklinde ta-
nımlamaktadır.

Yine Suriye’de bunlara 5 bin TIR dolusu silah hibe etmiştir, ABD 
Emperyalist Haydut Devleti. 
Suriye’de ABD’yle birlikte egemenlikleri altında bulundurdukları 
bölgede de tamı tamına 20 tane askeri üs kurmuştur ABD. 

Özetçe; ABD Emperyalisti, bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareke-
ti’nden İkinci bir İsrail, ya da kendilerinin ikinci bir petrol bekçisi ola-
cak bir kukla devlet yaratma uğraşı içindedir. 

Yani bunlarla ABD etle tırnak gibi kaynaşık durumdadır artık.
Zaten Bağlamacı Selocan’ı da Wikileaks belgelerinde ortaya kondu-
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ğuna göre tâ Diyarbakır İHD Şube Başkanı olduğu günlerde keşfetmiş, 
devşirmiş ve kendisine bağlamıştır ABD. Tıpkı TR-705 ve benzerleri 
gibi...

Biz tabiî ki kimseye şu partiyi destekleyin, bunu desteklemeyin gibi 
şeyler söylemeyiz. Fakat hem “Geziciyiz”, hem de “HDP ve Selocan-
severiz” derseniz, işte ona izin vermeyiz.

Ahlâklı olun, namuslu olun, deriz. Her ikisi birden olunmaz, tutarlı 
ve namuslu kalmak kaydıyla, deriz. 

HDP’ci ya da Selo’cu olmak istiyorsanız olun. Ama kalkıp da biz 
solcuyuz, sosyalistiz, Gezi Direnişçisiyiz filan derseniz, biz de size; 
“Siz siyasi ahlâktan yoksun düzenbazlarsınız.”, deriz.

İnsan şu olur, bu olur; ama neyse öyle görünür be!
Siz, tersini de oynuyorsunuz yüzünü de...
İkili oynuyorsunuz yani...
Dolayısıyla da yaptığınız, gerçek solculuk değildir. Siyasi literatür-

de buna “CIA Solculuğu” denir, “CIA Sosyalistliği” denir. 
Hatırlarsınız; Eski CIA Ortadoğu Masası Şeflerinden Graham 

Fuller, sizin gibileri kast ederek; “Türkiye’de daha çok sola ihtiyaç 
var.”, demişti. 

Özetçe; solu, sosyalistliği, komünistliği kirletmeyin!
Bulaşmayın bizim bu yüce değerlerimize, kavramlarımıza ve dava-

mıza!
Gidin; nerede, kiminle ne iş tutarsanız tutun. Ama sola, sosyalizme 

bulaşmayın, bu kavramları ağzınıza almayın, kirletmeyin!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

4 Haziran 2018 
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Sizin için Din, halkımızı aldatmak için
bir araçtan ibarettir

Hafız, ne yaptın böyle yahu?..
“Prompter” oynatıcın senden izinsiz namaza gidince, taş kesilmiş 

gibi dondun kaldın be...
Hiçbir söze kadir olamadın bir süre. Elin adamı muzip; saat tut-

muş. Tam 57 saniye öylece bakınıp durmuşsun etrafına, çaresizlik 
içinde.

Sonra da, meşrebinin gereğini yapmışsın, kendini frenleyemeye-
rek...

Çağırıyorsun azarlayarak korumanı, “nedir bu rezalet” anlamın-
da soruyorsun ona, başına gelen felaketin sebebini. 

O da söylüyor mecburen; “Efendim namaza gitti.”
Hafız, sen hani herkese kendine hakaret ettikleri iddiasıyla dava-

lar açtırıyorsun ya avukatlar orduna, onun da çetelesini tutmuş elin 
oğlu:

10 bin dava açtırmışsın bugüne dek be Hafız, kendine hakaret 
edildiği iddiasıyla. 

Kaç avukatın var, kaç kişiyi besliyorsun Hafız böyle?
Neyse...
“Namaza gitti” deyince koruman, aynen şu sözler dökülüyor ağ-

zından:
“Benden izinsiz namaza mı gidilir, dangalak...”
Adama düpedüz hakaret ediyorsun be Hafız...
Gerçi sen herkese hakaret etme tekelinin sadece sana ait olduğu 

inancındasın. Zavallı Sorosçu Kemal Efendi’ye az mı hakaretler ettin?..
İşte birkaç gün önce İnce Muharrem Efendi’ye bile “namertsin” de-



yip geçtin yahu... Hem de en haksız olduğun durumda. 
Demek ki Hafız, hizmetinde bulunan o binlerce zavallının, namaza 

giderken bile senden izin almaları gerekiyor, öyle mi?
Ezanın okunması yetmiyor demek ki, Hafız. Ayrıca senin de onayın 

gerekiyor. Senin onayını almayan, en hafifinden “dangalak” kategorisi-
ne giriveriyor. 

“Güçlü Lider” falan değil,
Halkımızı Allah’la aldatan bir zavallısın sen!

Bunu da geçelim Hafız. Fakat sen, 16 senedir kendini “iyi hatip” 
diye pazarlıyorsun, cahil, bilinçsiz insanlarımıza. Meğer sadece bir 
prompter okuyucusuymuşsun yahu...

Yani camdan yazı okuyucu...
Peki, camda akan o yazıları kim kaleme alıyor, Hafız?
Emrindeki metin yazarları ordusu, değil mi?
Onlar yazıyorlar, teknik adamlar yüklüyorlar o metinleri cama; sen 

de kürsülerde, ekranlarda oradan okuyarak habire sallıyorsun. 
Tabiî o metinlerde ağır hakaretler, saldırılar var. O bölümleri okur-

ken hiddetleniyorsun, öfkeleniyorsun, bazen içlenip “aaah aaah” diye 
inliyorsun, deneyimli tiyatrocular gibi.

Fakat iyi oyuncusun be Hafız. O yönünü inan biz de takdir ediyoruz 
bak...

Yalanı, yanlışı, iftirayı gerçekmiş gibi telaffüz ediyorsun. Beden di-
lini de o yalanlara uyumlu hale getiriyorsun üstelik. 

Bir zamanlarki Bakanın, atamadığınız öğretmenlerin düşmanı, yüre-
ğinde zerrece merhamet ve sevgi barındırmayan Nabi Avcı da demişti 
ya; “Tayyip Erdoğan iyi oynuyor kürsüde”, diye. Doğruluk payı var bu 
görüşte.

16 yıldır İlhan İrem’in de çok haklı olarak, yakınarak dile getirdiği 
gibi, gece gündüz bağırtılarını dinletiyorsun millete. Her gün, her an 
birilerine düşmansın, saldırıyorsun. 

Gün 24 saat. Ama yandaş kanalların ve Parabaları kanallarının ek-
ranlarından fışkıran senin bağırtılarının süresi günlük 40-50 saati tutar 
be Hafız...

Hangi kanalı açsa insanlar, senin bağırtılarınla yüz yüze geliyorlar. 
Demek oralarda söylediğin cümlelerin bir teki bile senin zihninden, 

senin kaleminden dökülmüş değilmiş be Hafız...
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Sen sadece okuyucu ve oynayıcıymışsın...
Fakat nasıl metin yazarları bulmuşsun öyle be Hafız...
Hepsinin içi kin ve nefret dolu. Belki mahsus öylelerini seçtin. Yü-

reklerinde dirhem sevgi barındırmayan, insana, hayvana, doğaya, özel-
likle de yeşile düşman olanlarını bulup getirdin, yazıcılar ordunu onlar-
dan oluşturdun.

Baş ve tarak hikayesi yani...
Sen öylelerini bulup seçtin, öyleleri de senin ustaca oynayacağın se-

naryolar yazıp yüklettiler prompter’lara. 
Fakat insan bu kadar mı çaresiz olur be Hafız?..
Namaza gidince camcın, tek bir cümleye olsun kadir olamaz mı in-

san yahu?..
Vay be Hafız...
Bir de Türkiye’nin dört bir yanındaki bilboardları, levhaları, zora-

ki gülümseyen Photoshoplu resminin yanıbaşına yazdırdığın; “Büyük 
Türkiye Güçlü Lider İster”, sloganına bakınca insan, daha bir hayıfla-
nıyor be...

Güçlü Lider dediğin böyle mi olur?
Camcısı hasbelkader namaza gidince hepten heykel mi kesilir?
Bingöl’de kürsüye çıkıyorsun, kendini Diyarbakır’da sanıyorsun. 

Habire tekrarlıyorsun, “Diyarbakır, Diyarbakır”, diye. Sonrasında da 
kızıyorsun gariban Bingöllülere “niye susuyorsunuz?” diye. Ne desin 
adamlar?..

Herhalde o bindirilmiş kalabalıklar da yolcu olma vaktinin geldiğini 
düşünmekteler o an...

Zonguldak’ta kürsüye çıkıyorsun, korkundan ve moralsizlikten takı-
lıveriyor dilin, şehrin adını bile söyleyemiyorsun bir türlü yahu...

Heceleme dönemindeki bebeler gibi heceleyip duruyorsun. Sonra-
sında da gayriihtiyari soruyorsun kendine “Niye böyle oldu?” diye.

Öyle anlaşılıyor ki artık yolcu olma vaktin gelmiş be Hafız...
Yoksa cam oynatıcın senden izinsiz namaza gitme cesareti göstere-

bilir miydi hiç?
Demek ki en kritik işleri yapan hizmetkârların bile artık seni salla-

maz olmuşlar...
Bu da yansımış sana. Sen de zaten eski havanda değilsin. Cam oku-

malarının da bir tadı tuzu yok be Hafız... 
Tutuksun, moralsizsin, heyecansızsın. Üstelik de bakışların korku 

225



dolu...
Adamların da öyle, Hafız...
Stantlarındaki görevlilere bakıyorum da, onlarda da bir heyecan 

yok. Onlar da yolun sonuna gelindiğininin farkındalar gayrı. 
Eee, ne der Halkımız?
Bu dünya Sultan Süleyman’a kalmamış, kime kalır ki...
Gitmeye gidicisin Hafız da, ama işlediğin onca suçun hesabı ne ola-

cak?
Hatta işlediğiniz, tüm AKP’giller’inizle birlikte, binbir suçun hesabı 

ne olacak?
Verilecek...
Bu dünyada da, öbür tarafta da o hesap mutlak görülecek, Hafız...
Bundan kaçış yok...
Senin de çok sevdiğin Arap atasözünde dendiği gibi: “Men dakka 

dukka.”
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

7 Haziran 2018
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Nazi Goebbels’in propagandaları bile
sizin yalanlarınızın yanında neredeyse masum kalır!

Ne demişti, bin yılların deneyiminden süzülüp gelen atasözümüz?
Can çıkar huy çıkmaz...
Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi için ne kadar da karakterize edici 

bir söz...
Bunlarda da, hem de tamamında can çıkar ama Mustafa Kemal 

ve Kuvayimilliye düşmanlığı, laiklik düşmanlığı asla çıkmaz... Tâ ki 
toprak, mezar kurtlarıyla birlikte, bunların bedenini çürütüp toz zer-
releri haline getirinceye dek...

Dikkat ederseniz, Kaçak Saraylı Reis, şu son haftalarda artık iyice 
düşünce ve davranış kontrolünü kaybetti. Doğruluğu ve kesinliği he-
men herkesçe bilinebilecek konularda bile yalana, iftiraya, demagojiye 
başvurmaktan kendini alamaz hale geldi. 

Son yaptığı (dünkü) Muhtarlar Toplantısında sarf ettiği, yoğun yalan 
ve iftiradan ibaret şu cümlelerine bir bakın, ya da videosunu bir izleyin 
Hafız’ın:

Videonun tapesi:

“Ben 75 öğrencili sınıflarda okuduğum zaman, o zaman Tek 
Partili Dönemdi. Yani CEHAPE’nin iktidarda olduğu dönemlerdi. 
Ama sınıflarımızda bizim 75 öğrenci vardı. Anadolu’daki sınıflarda 
100 öğrencinin üzerinde öğrenci olduğu, muhtarlarımın çoğu da 
onları bilir.”[55]

Hafız’ımız 1954 doğumludur. Fakat nasıl oluyorsa Tek Partili “CE-
HAPE İktidarı” döneminde, yani 1950 öncesinde ilkokula gidiyor ve de 
75 kişilik sınıflarda okuyor. 

[55] https://www.youtube.com/watch?v=efzydlaOTL0.
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Nereden başlayıp nasıl düzeltirsiniz ki bu yalanlar sarmalını?
Hafız, sen doğmadan önce mi gittin ilkokula?
Bazı Holywood filmlerindeki gibi zaman tünelinde serbestçe on 

yıllar, yüz yıllar öncesine gidip gelebilme olağanüstü kapasitesine mi 
sahipsin?

Bunun apaçık bir yalan olduğunu ilkokul öğrencileri bile bilir be!..
Gelelim 75 kişilik sınıflar demagojisine...
Ben, 1945 doğumluyum. Köyümüzde ilkokul bulunmadığı için şeh-

re göçtük. Çünkü babam beni okutmak istiyordu. 
1953-1954 ders yılında Konya’nın kenar mahallesindeki, evimizin 

yakınında bulunan 14 Mayıs İlkokulu’na kayıt yaptırıp okumaya başla-
dık ve orada okuyup bitirdik ilkokulu. 

Bayar-Menderes liderliğindeki Demokrat Parti İktidarı da halkı ay-
rıştırıcı, bölücü, aynen Tayyipgiller gibi Mustafa Kemal ve laiklik düş-
manı, başta Said-i Nursi olmak üzere tarikat şeyhleriyle dost bir gerici 
Finans-Kapital İktidarıydı. 

Bu sebeple de mahallemize yaptırılan bu yeni ilkokulun adını, kendi 
iktidarlarına gelişi sağlayan 14 Mayıs 1950 Seçimlerine atıfta bulunsun 
diye “14 Mayıs İlkokulu” koymuşlardı. 

Sınıflarımızın mevcudu 40’lı sayılarla ifade edilebilecek miktarday-
dı. 

Sonra yine bizim gibi kenar mahalle çocuklarının öğrenim gördüğü 
Konya Karma Ortaokulu’na gittik. Orada da sınıf mevcutları 50’li ra-
kamlarla ifade edilmekteydi. Yani 51, 53, 54, 55 gibi.

Konya Erkek Lisesi’ne gittik sonra da lise eğitimimiz için. Orada da 
sayılar 50’li miktardaydı.

Daha sonrasında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak, pek çok ilde ol-
duğu gibi, okuduğumuz Konya Lisesi’nde de öğretmenlik yaptık. Mü-
dürler komisyonu kararıyla Konya Kız Lisesi’nde de öğretmenlik yap-
tık. Burada da sınıflarımızın mevcudu 50 küsurdu. 

Diğer illerdeki mevcutlar da aynıydı. 
Demek istediğimiz, Tayyip’in iftira ve yalanlarının hiçbir yönden 

ipe sapa gelir bir tarafı yoktur. Meydan boş. Gönlümüzce sallayalım, 
anlayışıyla söylenmiş demagojik iftiralardan ibarettir bunlar. 

Tayyip ve avanesi, insanlarımızı 16 yıldan bu yana sürekli Allah’la 
aldatageldikleri için sallamacada hiç fren kullanmıyorlar. Nasıl olsa 
bizim “hülooğğ”cular meczuplaştırılmış durumdadır. Nasıl doğrarsak 
doğrayalım yerler, diye düşünmektedirler.
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Fakat herkes kör ve ahmak değil. İşte Tayyip’le aynı yıllarda, aynı 
okulda okuyan bir kardeşimizin söz ve fotoğrafla gerçeği kesin ve açık 
biçimde ortaya koyuverişi:

Bugünün Cumhuriyet İnternet Sitesinde yayımlanan şu habere ba-
kalım bir:

“Okul arkadaşından Erdoğan’a fotoğraflı yalanlama
“Erdoğan, muhtarlara yaptığı konuşmada “CHP’nin iktidar 

olduğu tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu” söyle-
di. Erdoğan ile aynı okulda okuduğunu söyleyen Mustafa Paçal ise 
Erdoğan’ın iddiasını yalanladı.

“Erdoğan ile aynı okulda okuduğunu söyleyen Mustafa Paçal 
“Piyalepaşa İlkokulunda ayrı sınıflarda birlikte okuduk. Ben 75 
öğrencili sınıf görmedim” dedi.

“1954 doğumlu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara 
yaptığı konuşmada “ CHP ‘nin iktidar olduğu tek parti döneminde 
75 kişilik sınıflarda okuduğunu” söyledi. Erdoğan ile aynı okulda 
okuduğunu söyleyen Mustafa Paçal ise Erdoğan’ın iddiasını yalan-
ladı.

“Piyalepaşa İlkokulu’nda ayrı sınıflarda birlikte okuduk. Ben 
75 öğrencili sınıf görmedim.” diyen Paçal sınıfından bir fotoğraf 
paylaşarak “Burası Piyalepaşa ilkokulu 3/D sınıfı bizim sınıf burası 
yıl 1962/3 Erdoğan’la aynı okuldayız. 5’şerli 3 sıra var her sırada 
3 öğrenci olsa 45 yapar ki sıraların hepsi dolu değil bizim sınıfta 
mesela 36 öğrenci vardık.” dedi.”[56]

Saygıdeğer arkadaşlar;
Gördüğümüz gibi, Kaçak Saraylı’nın zihin ve davranış kontrolünü 

iyice kaybetmiş olmasına rağmen istikrarlı bir biçimde, zerre miktar-
da olsun sapmaya uğramadan devam ettirdiği, kişiliğinin belirleyici bir 
yönü bulunmaktadır. O da “CEHAPE Zihniyeti” ya da “CEHAPE’nin 
Tek Parti İktidarı Dönemi” diye adlandırdığı, aslında Mustafa Kemal, 
Kuvayimilliye ve laiklik düşmanlığını dizginsiz bir biçimde ortaya 
koymasıdır. 

1950’den bu yana, yani ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi” kapsamında 
yetiştirilen bu laiklik, Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve vatan millet 
düşmanı Ortaçağcı hareketlere mensup insanlara daha Besmele çekme-
yi bile öğretmeden bu düşmanlıkları öğretiyorlar. 

Bu düşmanlıklar onların kişiliklerinin, ruhiyatlarının en temel un-

[56] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/991958/Okul_arkadasindan_Erdogan_a_
fotografli_yalanlama.html.
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suru haline geliyor. Tayyip’in “Hocam” diye hitap ettiği Fesli Kadir’in 
“Keşke Yunan galip gelseydi” hezeyanıyla ortaya koyduğu bu hainane 
düşmanlık, aslında hepsinin ortak özelliğidir. 

Ve bunların tümü sevgi yoksunudur, doğruluk yoksunudur, içtenlik 
yoksunudur, vicdan, merhamet yoksunudur. Nefes alır, su içer gibi ya-
lan söylerler, iftira atarlar. 

Dünya görüşü açısından bütünüyle emperyalizm yandaşıdırlar; yani 
ABD ve AB yandaşıdırlar, yörüngesindedirler. 

Aynı zamanda, temsil ettikleri sınıf da öyle davranmalarını emreder 
onlara. Çünkü, çağı geçmiş, çoktan Tarihin lanetli sayfaları arasında 
kalması gereken Antika, vurguncu, insanlık düşmanı Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfı, bizim gibi modern burjuva devrimini zamanında yapa-
mamış ülkelerde capcanlı şekilde varlığını devam ettirmektedir. 

Bu, kökleri 6 bin yıl öncesinde kalmış asalak sınıfın, sömürü ve vur-
gununu yapabilmesi için kendisi gibi asalak Modern Finans-Kapitalist-
ler Zümresinin dünya çapındaki merkezlerine bağımlı olması ve onların 
hizmetinde bulunması gerekmektedir.

İşte Tayyipgiller de bu sınıfın dünya görüşünü ve sınıf çıkarlarını 
temsil ederler. Bu bakımdan bunlar, ABD ve AB Emperyalistlerinden 
asla kopamazlar. Onlardan bağımsız bir düşünce ya da davranış belirle-
yip ortaya koyamazlar. Onlar kadar da halk düşmanıdırlar, vatan millet 
düşmanıdırlar, insanlık düşmanıdırlar.

Tabiî kendilerini sureti haktan gösterebilmek için de yani saf, ca-
hil, bilinçsiz insanlarımızı Allah’la aldatabilmek için de sürekli yalana, 
iftiraya, demagojiye başvurmaya mecburdurlar. İşte AKP’giller de en 
tepesinden en aşağısına kadar hep bu yalan, dümen ve kandırmaca yön-
temini kullanmaktadır.

Ne demişti, daha öncesinde de Tayyip?
Üniversiteyi bu şehre biz getirdik, demişti. 
Oysa o üniversite 1992’de yapılıp eğitim öğretime başlamıştı. 
Hatırlayacaksınız; daha önceki yıllarda da Tayyip, 1981 doğumlu 

büyük kızı Esra’ya 1980 öncesinde pusula yazdırtmış ve yatak odala-
rının kapısına yapıştırtmıştı. O pusulaya da şöyle yazdırtmıştı Esra’ya:

“Babacığım bir geceni de bize ayır.”
Evet, arkadaşlar;
Kaçak Saraylı Reis’in halleri ve maceraları böyle işte. Ve 16 yıldır 

ABD’nin sömürge valisi konumunda Türkiye’yi tek başına bu adam 
yönetmektedir...



233

Ve ABD’den aldığı direktifler doğrultusunda ne Laik Cumhuriyet 
bırakmıştır, ne ordu, ne yargı, ne eğitim...

Eskiden devleti; “Ne istediler de vermedik?”, sözüyle ifadelendir-
diği gibi Pensilvanyalı FETÖ’yle paylaşmıştı. Şimdi ise Menzilcilerle, 
İskenderpaşacılarla, Mahmut Hocacılarla, Cüppelicilerle bilmem neler-
le paylaşmaktadır. 

Fakat son haftalardaki kontrol dışı söz ve davranışlarına bakarsak 
artık yolun sonuna geldiği iyice belli olmaktadır.

Bunlar elbette yıkılacak ve gidecekler; ama yaptıkları tahribat, ver-
dikleri zarar, çektirdikleri, çektirecekleri acılar kolay kolay onarılmaya-
cak ve unutulmayacaktır. 

Üstelik de ülkemiz BOP Cehenneminin kenarına getirilmiş bulun-
maktadır bunlar aracılığıyla...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Haziran 2018



Ayrım
Yirmi Sekiz
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Herkesin bu Demirören trajedisinden
bir kez daha ders alması gerekir...

Erdoğan Demirören ölmüş, dediler. 
Dedik ki; “Yahu bu vatandaş öleli yıllar oldu be!”
Telefon başında Tayyip’in binbir hakaretini gözyaşları eşliğinde 

yiyip yutup, hazmettiğinde ölmüştü bu kişi, dedik.
O yaşına ve o Karun servetine rağmen Kaçak Saraylı Hafız’ın ağır 

hakaretlerini nasıl da gözyaşı dışında hiçbir tepki vermeden dinleye-
bildi, diye düşündük.

İşte o anda bu şahıs, bedeninde ve ruhunda insana dair ne varsa 
hepsini yiv sıyırmış cıvatalar gibi sıyırıp o telefon ahizesinin önüne 
bırakıp gitmişti aslında.

Geriye ise bazı muzip halk filozoflarının insan tanımlarında oldu-
ğu gibi sadece yukarıdan döküleni alan, aşağı tarafındansa boşaltan 
bir boru kalmıştı. 

İşte şimdi olan, o borunun da artık tıkanıp işlevsiz hale gelmiş 
olmasından dolayı gömülmesidir bir çukura.

Şu an Tayyip’in atamasıyla TFF Başkanlığını yürüten, oğlu Yıldı-
rım da aynı yolun yolcusudur...

Ölmeden ölenler...
Ne kadar da doğru söylüyor şairlerimiz, ozanlarımız:
“Herkes insan doğar ama insan olarak ölemez”, diyerek... (Neşet 

Ertaş)
“Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak
bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir…” (Edip Cansever)
Sadece bu değil, bildiğimiz gibi, insan doğmuş olmasına rağmen 
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insan olarak yaşamayı sürdüremeyenler. Türkiye’nin en önde gelen Pa-
rababası Rahmi Koç da bu kategoridedir.

Hatırlanacaktır; Gezi İsyanı’mız sonrasında oğullarından Ali 
Koç’un, Divan Oteli’nin kapılarını açarak, gazdan zehirlenen isyan-
cı gençlerimizi içeriye alması biçiminde eylemimize verdiği desteğin 
Tayyip ve avanesinde doğurduğu tepkiyi ve öfkeyi yatıştırabilmek 
amacıyla, iki oğlunun da yanına alarak, Tayyip’in makamına koşturma-
sı ve orada o yaşına ve servetine rağmen Tayyip’in önünde iki büklüm 
olarak nedametini ve af dileklerini sunması da bu şahısta olan insani 
değerlerin tamamını yine silip süpürüp, yok edip gitmişti. 

Rahmi Efendi de o günden bu yana sadece bir boru olarak ortada 
dolaşıp durmaktadır...

Ne acıklı bir hayat bunlarınki yahu...
Dünyaya kırk defa mı geleceksiniz, a zavallılar, a ahmaklar...
Değer mi hayat, böyle insan sefaleti durumlarına düşmeye?..
Ama işte bunları yetiştirenler ve bunların egemen üretim yordamı 

içindeki konumları ve durumları aslında onlara bu kötülüğü yapmış bu-
lunmaktadır. 

İnsani erdemler; onur, değerler, bunlar için hiçbir şey ifade etmez. 
Bunların da Tanrısı, aynı AKP’giller’in olduğu gibi Para Tanrısıdır. O 
Tanrının da bir tek buyruğu vardır kendisine tapınanlara: Sömür, vur, 
yağmala, ne yaparsan yap, nasıl yaparsan yap; her gün servetine ser-
vet kat. Büyüt servetini dağlar gibi durup dinlenmeksizin. Başka hiçbir 
şeye de ilgi duyma, kafa yorma ve önem verme...

Batıda Parababaları hiç çekinmezler, devlet yöneticilerinden. Çünkü 
onların hepsi de bütün dünyada marka olmuş ve bütün dünya pazarla-
rında yer bulabilen, hatta aranan, tercih edilen metalar üretmişlerdir. 

Yani dünya halklarını sömürmüşler, dünya pazarlarını ele geçirmiş-
ler; oralardan aldıkları maddi değerleri kendi ülkelerine taşımışlardır. 
Yani ülkeleri açısından olumlu sayılabilecek bir ulusal görev başarmış-
lardır. 

İşte bu sebeple de oraların emperyalist devletleri aslında bu tekelle-
rin yürütme komitesi görevini yapmaktadır. Bunlar devlete uymazlar; 
devlet bunların çıkarlarına uyar, ona göre şekillenir, ona göre yasalar 
yönetmelikler çıkarır. Ve hatta bunların çıkarları doğrultusunda poli-
tikalar ortaya koyarlar, o politikaların şiddet araçlarıyla savunulması 
anlamına gelen savaşlar çıkarır, askeri işgaller ve ilhaklar yapar. 

Bizde ise, Parababaları bu Batılı emperyalist tekellerin uydusu ve 
yerli acentaları konumundadır. Hiçbir yaratıcılıkları yoktur. Sadece 
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efendileri olan Batılı emperyalist şirketlerin montajlarını yaparlar, on-
ların ürünlerini pazarlarlar, bunun karşılığında da komisyon alırlar. 

Yani bunların görevi, halklarını ve ülkelerini sömürtmektir, Batılı 
emperyalist efendilerine...

Dolayısıyla da bunlar iş hayatlarının daha ilk adımında milletlerinin 
ve halklarının düşmanı; halkının alınterini ve ülkesinin doğal kaynakla-
rını Batılı Emperyalistlere pazarlayan birer hain durumundadırlar.

İşte bu sebepten de bunlar herhangi bir özgüven ve insani değer 
taşımaz. Bunlar hain olduklarını, halk düşmanı olduklarını adları gibi 
bilirler.

Bunlar aynı zamanda kamu mallarının gözü doymaz bir biçimde 
yağmalayıcısıdırlar da. Bir anlamıyla da devlet sırtında kenedir bunlar. 

Bunların tamamının bütün yapıp ettiklerini, yani en öz, en temel iş-
levlerini aslında Tayyip’in Parababalarından Mehmet Cengiz; “milletin 
a...’sına koyacağız”, biçimindeki son derece doğru ve bir o kadar da 
şerefsizce deyişiyle ortaya koyuvermiştir. 

Demirören’ler neyse,
Koç’lar da, diğer Finans-Kapitalistler de odur!

1970’li yıllarda bu Rahmi Efendi, babası ve Koç Holding’i, maliyeti 
bin lirayı bile bulmayan siyah beyaz televizyonları Philips’i tamı tamı-
na 5 bin liraya satmıştır halkımıza. 

Oysa o zamanlarda Avrupa’da siyah beyaz televizyon teknolojisi 
kullanılmamaktaydı. İç pazarda siyah beyaz tüketimini son raddesine 
dek doldurduktan sonra renkli TV’ye geçti bu Parababaları. O zaman 
da 600 liraya mal ettikleri renkli televizyonları 2 bin liranın üzerinde bir 
fiyatla halkımıza sattılar.

Yani bir televizyon işinde bile çifte ve katmerli vurgunlar yaptılar... 
Her alanda yapıp ettikleri böyledir.

O günleri yetişkinler olarak yaşayan arkadaşlarımız hatırlayacaktır:
Rahmi Efendi’nin babası Vehbi de 12 Eylül Faşist Cuntasının Şefi 

(Baş goril) Kenan Evren’e övgü dolu bir mektup yazmış ve Parababala-
rının sınıf çıkarlarını temsil eden taleplerde bulunmuştu. Birkaç parag-
raf aktaralım o mektubundan:

“İstikrarsız ve güvensiz yaşadığımız son yılların ümitsizliği 
içinde, sizlerin iktidarı ele almak mecburiyetinde kalışınıza şahit 
olduk. 12 Eylül Cuma günü, radyo ve televizyonda yaptığınız sa-
mimi ve gerçekçi konuşmadaki düşüncelere katılmamak mümkün 
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değildi.
“(...)
“12 Eylül 1980 Cuma günü, Devlet Başkanı, Milli Güvenlik 

Konseyi Başkanı Orgeneral Sayın Kenan Evren’in radyo ve tele-
vizyon konuşmasında, devlet idaresinin niçin ele alındığı, bundan 
sonra ne yapılacağı, gayet açık bir lisansla millete duyurulmuştur. 
Orgeneral Evren’in anarşi, bölücülük, din istismarı, ekonomik ve 
politik durumla ilgili sözleri millet üzerinde müspet tesir yapmış ve 
tam bir tasvip görmüştür.

“(...)
“Bu durumda; anarşi, bölücülük ve kaçakçılıkla ilgili kanun-

lar, öncelikle ele alınmalıdır. Yakalanan anarşistlerin ve suçluların 
mahkemeleri uzatılmamalı ve cezaları süratle verilmelidir. Polis 
teşkilatını teçhiz edecek ve kuvvetlendirecek imkânlar genişletil-
meli, gerekli kanunlar, bir an önce çıkarılmalıdır.

“(...)
“(...) Bu düzenleme yapılırken, bazı sendikaların Türk Devle-

ti’ni ve ekonomisini yıkmak için bugüne kadar yaptıkları aşırı ha-
reketler, göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer taraftan, DİSK’in 
kapatılmış olmasından dolayı bir kısım işçiler, sendikal münasebet-
ler yönünden bekleyiş içindedirler. Militan sendikacılar, bu işçileri 
tahrik etmek ve faaliyeti devam eden sendikaların yönetim kad-
rolarına sızarak, kendi davalarını devam ettirmek niyetindedirler. 
Bu durum bilinerek, hazırlanacak kanunlarda gerekli tedbirler 
alınmalıdır.

“(...)
“Millet hayrı için vereceğiniz mücadelede, zatıâlilerine ve arka-

daşlarınıza muvaffakiyetler temenni ediyorum.
“Yukarıda yazdıklarım hakkında herhangi bir bilgi arzu edilir-

se, emrinize amadeyim.”[57]

Açıkça görüldüğü gibi antikomünzim kusan Vehbi Koç, CIA’nın oğ-
lanlarından olan, insanlık düşmanı faşist Kenan Evren’e ve onun lider-
liğindeki darbeye övgüler yağdırmaktadır. Dedik ya, bunların insancıl 
olan hiçbir şey umurlarında değildir, diye. 

Biri, üçü, beşi değil; Finans-Kapitalistler Zümresi olarak tamamı bu 
haldedir bunların...

İnsan olarak çoktan ölmüştürler de farkında değildirler...
Birer borudurlar sadece...
Ne diyelim... Kendi iradeleriyle insanlıktan vazgeçmiştirler. Yardım 

etmemiz mümkün değildir ki onlara bu düzende...

[57] http://aynahaber.org/yazarlar/abdullah-kokturk/vehbi-koc-un-mektubu/183/.
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Ancak aşağılık vurgun ve soygun düzenleri yıkılıp Demokratik Halk 
İktidarı kurulunca, bunların da belki bir bölümü uzun bir eğitim son-
rasında, bir umut, insanlığa dönebilir. Başka türlüsüyse, ancak toprak 
ıslah eder bunları...

Ve bu sebeplerden de bunlar, sadece Batılı Emperyalist Efendileri 
karşısında değil, yerli devlet yöneticileri karşısında da el pençe divan 
duran, gerdan kırıp bel büken, diz çöküp nedamet getiren, yalvarıp ya-
kararak ihaleler ve özel ayrıcalıklar dilenen insan sefaletleri durumun-
dadırlar. 

Bizim gibi geri ülkelerdeki siyasiler nasıl emperyalist devletler kar-
şısında kul köle ise, ülkedeki yerli vurguncu Parababaları da hem Batılı 
efendileri karşısında, hem de yerli devlet yöneticileri karşısında aynı 
oranda kul köledirler. 

Bunların bilimcil ve tarihçil sebeplerini Kıvılcımlı Usta pek çok 
eserinde olduğu gibi, “Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi” ve “Tür-
kiye’de Sınıflar ve Politika” adlı eserlerinde de çok açık ve kesin bi-
limsel kanıtlarıyla ortaya koyar. 

Bu nedenle işin o yönüne bu yazımızda girmeyelim...
Evet, saygıdeğer arkadaşlar;
Demek ki insan, bu dünyaya gelirken olduğu gibi bu dünyadan gi-

derken de çırıl çıplak gidiyor. Gelirken hiçbir şey getiremediği gibi gi-
derken de hiçbir şey götüremiyor. 

Öyleyse nedir esas olan?
İnsan olarak doğmuşsak, insanlığımızın hakkını vererek yaşamak, 

insan olmanın sorumluluğunu her an, her davranışımızda gözeterek ve 
yerine getirerek yaşamak ve insan olarak ölebilmektir.

Bunun için de insanın her şeyden önce şerefi için yaşaması gerekir. 
İnsani ve vicdani değerleri, erdemleri için yaşaması gerekir. Başka türlü 
insanlığınızı koruyamazsınız ve insan olarak ölemezsiniz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Haziran 2018
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Ayrım
Yirmi Dokuz



Vatan Toprakları NATO Üsleriyle kuşatıldı
Saygıdeğer Halkımız;
Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu şu vahim durum, ABD sevi-

cisi seçim tiyatrosu oyuncularının bir tekinin olsun umurunda mıdır?
Bundan söz edeni var mı hiç?
Yurtsever bir insanımız tarafından hazırlanmış olan şu videoyu bir 

izleyelim, ya da tape edilmiş metnini okuyalım bir.
***

Videonun Tapesi:
İncirlik Amerikan Üssü...
Girmeye kalkmanız, hatta yaklaşmanız bile ölümünüze neden olabi-

lir. Burası Adana’da bulunan İncirlik üssü. 50’li yıllarda Adnan Mende-
res’in iziyle açılmaya başlanan Amerikan üslerinden bugün ülkemizde 
40 tane var. Yani ülkemizde Türk askerinden sonra en çok bulunan as-
ker sayısı Amerikalılara ait. 

Fakat İncirlik Üssü’nün diğerlerinden ayrılan özelliği ise burada 
nükleer bombaların dahi bulunuyor olması. Amerika’nın Afganistan’a 
ve diğer ülkelere saldırılarında kullandığı en önemli nokta işte bu üs. 

İncirlik o kadar üst düzey bir koruma altında ki çevresindeki kasaba 
ve köyler dahi Amerikalı ajanların gözetimi altında. Az önce de söyle-
diğim gibi Türk Ordusu’nda general dahi olsanız, bu üs ABD bölgesi 
kabul edildiği için izinsiz girmenize kesinlikle izin yok.

Askeri bir üs deyince aklınıza basit binaların olduğu derme çatma 
yapılar gelmesin. Binlerce kilometrekarelik yeraltı ağları, nükleer bom-
balardan bile korunacak yerler var. Hatta içinde Amerikan mallarının 
satıldığı süpermarketler, beyzbol sahaları, eğlence merkezleri, yüzme 
havuzları, Amerikan askerlerinin aileleri için yapılmış lüks evler var, 
kısacası devasa bir şehir... İçeride küçük bir Türk askeri birliği de var 
fakat Amerikalıların izin verdiği noktalar dışında hareket etmelerine 
müsaade yok.
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Ülkemizde 40 adet Amerikan üssünün bulunması ve birçoğunun sa-
vaş uçakları, nükleer silahlarla donatılmış olması Türkiye’ye karşı ya-
pılacak olan herhangi bir planda sizce de büyük tehlike arz etmiyor mu?

Kürecik Kalkanı...
İran’ın hareketlerini izlemek ve İsrail’e karşı İran tarafından yapı-

lacak olan bir saldırıyı önlemek için kurulmuş olan üst seviyedeki gü-
venlik bölgesi.

2010 yılında Amerika ve NATO’nun talebi üzerine yapılmaya baş-
lanan bu gizemli üs Malatya’da bulunuyor. Türk milletvekillerinin hat-
ta Genelkurmay Başkanının bile girmesine kesinlikle izin yok. Zaten 
yapıldığı yıllarda 10 milletvekili girmek istese de izin verilmediği için 
dönmek zorunda kalmıştır. İçeride öylesine ileri askeri teknolojik sis-
temler var ki 5000 kilometre ötede hareket eden bir tenis topunun bile 
izleme özelliğine sahip.

Bu üs füze geçirmez ağlarla örülü. Yani Kürecik Kalkanına herhan-
gi bir silahlı saldırıda bulunmak istense dahi bunu yapmak imkansız. 
Binlerce kilometre uzaktan fırlatılan füzeler buradaki kalkanlar ile ha-
vadayken yok edilebiliyor.

Ancak Amerikalı askerler tarafından davet gönderilmeden girme-
ye çalışırsanız bunu deneyemeden vurulursunuz. Bu üs yapıldığında 
İsrailli yetkililer “Güvenliğimiz için büyük bir adım” diyerek Türkiye 
ve Amerika’ya teşekkür etmişlerdi. İran’ın da açıklamalarına göre bu 
üssün yapılış amacı İran’ın İsrail’e karşı yapacağı olası saldırılara karşı 
güvenlik önlemi.

Kisecik Üssü...
Burası o kadar garip ki yakın zaman kadar kimsenin haberi bile 

yoktu. Hatay’da Amanos Dağları’nın zirvesinde 1770 metre yüksekliğe 
kurulu olan üs, Amerika ve NATO tarafından ortak kullanılıyor. 2004 
yılında açılan gizemli üsten Kıbrıs ve Ortadoğu ülkeleri rahatlıkla göz-
lenebiliyor. Öyle ki Ortadoğu’nun en yüksek noktalarından biri burası. 
Araçla ulaşım neredeyse imkansız hatta tesisin bir kaç adet fotoğrafı dı-
şında net bir görüntüsü bile yok. Yer altı ve yer üstü sistemleri bulunan 
radar etrafı tel örgülerle çevrili ve kapısı zincirlerle kilitlenmiş.

Tesisin inşaatında 2 yıl çalıştığını belirten Kisecik Köyü’nden En-
ver Aksoy çalıştığı dönemde İncirlik’ten, İstanbul’dan Amerikalı su-
bayların tesise gelip inceleme yaptıklarını söylüyor. Zaten günümüzde 
de genel olarak Amerikalıların kullanımında. Zamana zaman İngiliz, 
Fransız, Alman subaylar da bölgeye gelerek bir süre çalışmalar yaptık-
tan sonra hava yoluyla buradan uzaklaşıyorlar. 

2004’te yapımı tamamlanan ve Suriye sınırında sıfır noktasında inşa 
edilen bu üs yapıldığı zaman Suriyeli yöneticiler bu tesisin Suriye’ye 
yönelik bir bölme planın parçası olduğunu söylemişlerdi ve bugün doğ-
ru çıktığını görüyoruz.
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Öyle ki şu an devam eden Suriye’deki iç savaşta Kisecik Üssü 
NATO ve ABD tarafından çok daha fazla önem kazandı. 6000 Kilomet-
re mesafede hareket eden bütün uçaklar bu bölgeden gözlenebiliyor ve 
hepsini imha edecek füze sistemleri de tesiste bulunuyor.

Kış aylarında bölge eksi 20 dereceye kadar düştüğü için buradaki 
Amerikalı subaylar tesisin yeraltı kısmına geçiyorlar. Yeraltındaki bö-
lümüyle ilgili hiçbir fotoğraf yok. Ülkemizde 40’tan fazla Amerikan 
üssünün olması ve bunların bazılarında yüzlerce nükleer bombanın var-
lığının da Amerikalı yetkililer tarafından kabul edilmesi, hem ülkemiz 
hem de çevre halkları için büyük tehdit oluşturduğu gibi neden Ame-
rika’nın Türkiye’ye bu kadar çok üs kurduğu ve bunların kurulmasına 
neden izin verildiği de ayrı bir konu.[58]

***

Bir taraftan emperyalistler aleyhinde atıp tut,
bir taraftan onlara sadakatle hizmet et

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; 1950’den bu yana iş başına gelen tüm 
iktidarlar ABD Emperyalist Hayduduna sadakatte kusur etmemiş. 

14 Mayıs 1950 Seçimleriyle iktidar olan Bayar-Menderes liderliğin-
deki Demokrat Parti Çetesi’nin girdiği ihanet yolunun yolcusu olmuş, 
arkadan gelenlerin tümü. 

Kaçak Saraylı Tayyip Efendi ise, bu işte zirve yapmış. Bakmayın 
arasıra ABD’ye, Avrupa Birliği’ne yönelik gak guk edişine. Bir zahmet 
şu videoyu da izleyin bir:

***
Videonun Tapesi:
Tarih: 11 Ocak 2018 
Yer: ABD
Konu: Türkiye 
Konuşmacı: ABD’nin Ankara Eski Büyükelçisi James Jeffery
“Erdoğan ve görüştüğüm Türklerin çoğu, konuştuklarında ABD’den 

ne kadar bağımsız olduklarını vurgulamak istiyorlar; ama ABD ile or-
tak hareket etmekten de kopmuyorlar. En azından henüz UYGULA-
MADA böyle bir şey görmedik.

“Elimizdekilere bakalım. Türkiye’nin güneyinde PKK kontrolünde 
IŞİD ile mücadele ve kontrol amaçlı PKK önderliğinde büyük bir ordu 
kuruyoruz. Türkiye de buna her gün karşı çıkıyor.

“Peki; PKK yönetimindeki bu orduyu destekleyen uçaklar nereden 

[58] https://www.youtube.com/watch?v=7Kg-ecj1PGM.
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kalkıyor?
“Türkiye’deki üslerden. Ve Erdoğan buna her gün izin veriyor.”
Afrin Operasyonunda PKK ile mücadele ettiklerini söyleyener ne 

derece samimi olabilirler acaba?
ABD’nin bölgede IŞİD ile mücadele etmediğini; aksine IŞİD’e des-

tek verdiğini bizzat kendileri dahi söylüyorlar. Buyurun bizzat ABD 
emekli generali Wesley Clark’tan dinleyelim:

“ABD IŞİD’i Hizbullah’a karşı savaşmak için kurdu. İlk başlarda 
IŞİD dostlarımız ve müttefiklerimiz tarafından finanse edilmeye baş-
landı. Hizbullah’a karşı savaşabilecek tek güç IŞİD’di. Çünkü IŞİD 
yapı itibarıyla mutaasıb ve Frankensteinvari bir yapılanmadır. Sadece 
böyle bir yapılanma, proje ile Hizbullah’a saldırabilirdik.”

Peki, PKK kontrolülndeki bu büyük ordu kimin için?
PKK’ya her gün Erdoğan’ın izni ile Türkiye üslerinden kalkarak 

silah ve mühimmat desteği veren ABD uçakları bu hazırlığı kimin için 
yapıyor?

Afrin Operasyonunun amacının PKK olmadığı açık ve net olduğuna 
göre; o zaman amaç nedir?[59]

***
Net bir şekilde görüldüğü gibi, Tayyip’in sözde ABD ve Avrupa Bir-

liği karşıtı söylemleri tamamıyla içerideki cahil, bilinçsiz insanlarımızı 
kandırmaya, onları Allah’la aldatarak yedeğinde tutmaya yöneliktir. 

İşte Eski ABD Ankara Büyükelçisi çok açık bir şekilde söylüyor, 
Tayyip ve avanesinin Amerika’ya ne denli kuvvetli bağlarla bağlı ol-
duğunu...

Suriye’nin kuzeyinde PKK önderliğinde oluşturulan büyük yerel 
Amerikan Ordusunun en önde gelen destekçilerinden birinin Tayyip 
Erdoğan olduğunu...

Ne diyor?
Türkiye’deki üslerden her gün Erdoğan’ın izniyle kalkan uçaklar, 

kurmakta olduğumuz bu orduya silah ve mühimmat taşımaktadır, diyor.
Demek ki kardeşler; burjuva partilerinin, yani Meclisteki Beşli Çe-

te’nin tamamı Amerikan işbirlikçisidir, Türkiye’nin ve bölge ülkeleri-
nin halklarının düşmanları kategorisindedir. 

Emekli Deniz Harp Okulu Eski Komutanı Tuğamiral Türker Er-
türk’ün Odatv’de yayımlanan bir yazısında Tayyip Erdoğan’ın İngilte-

[59] https://www.youtube.com/watch?v=NyBYELJ6DHM&list=PLHQCZywj8pj6HWH-
6mwUhioDI1bIM1isCB.
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re ziyaretinde ne yapıp ettiğine dair dile getirdiklerine bir bakın:
“DELİĞE SÜPÜRMEYİN
“Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra’ya yaptığı zi-

yaretten de bahsetmek, büyük resmi görmek açısından çok önemli. 
Londra sıradan bir yer değil. Londra, 19. Yüzyıl’dan beri Kürt siya-
setinin merkezi. Bu siyaset; önce Osmanlı’yı bölüp parçalamak, daha 
sonra Türkiye’yi kontrol altında tutmak için kullanıldı. Londra, Kıb-
rıs siyasetinin de merkezi ve bununla beraber en az 300 yıldan beri 
İslam’la iç içe yaşamış, Müslüman kitleleri yönetmiş, manipüle etmiş 
bir odak. Londra, aynı zamanda dünyanın önde gelen finans merkezi.

“Buraya gidildi ki; “Bizimle çalışmaya devam edin ve deliğe 
süpürmeyin” diye. İktidar, her konuda ama her konuda ödün ver-
meye razıydı! Bize Londra’dan gelen haberlere göre federasyon ve 
Kıbrıs; ilk teklif edilen ve ülkemizin çıkarları ve güvenliğinin yok 
sayıldığı tavizlerdi! Ama karşı taraf şüphe ile karşılıyor, inanmıyor 
(...)du.”[60]

İşte işin gerçeği ya da olayın aslı budur, arkadaşlar...
Erdoğan ve onun AKP’giller’inin bir gün daha iktidarda kalabilmek 

için yapmayacakları ihanet, satmayacakları herhangi bir maddi, manevi 
ulusal değer yoktur. 

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, onların Türkiye diye, vatan diye, mil-
let diye, halk diye herhangi bir dertleri yoktur. Onların biricik dertleri 
vardır: Saray, koltuk, makam, ün, poz ve küp doldurmak... Bu ihanet 
iktidarlarını ömür boyu sürdürebilmek...

AKP’giller böyledir de
Meclisteki diğer Amerikancı Partiler farklı mıdır?

Muhalefetin diğer partileri de, başta da söylediğimiz gibi aynı yolun 
yolcusudur.

Meral Akşener’in İyi Parti’si, NATO’culuğu yani NATO’ya ve 
onun sahibi ABD’ye nasıl bağlı olduğunu Parti Programına varıncaya 
dek geçirmiştir. 

Yeni CHP’nin adayı Muharrem İnce de “Bosna’da Kosova’da nasıl 
birlikte çalıştıysak yine ABD’yle çalışırız, ABD bizim müttefikimiz-
dir”, diyor. Zaten İnce Muharrem Efendi’nin tam bir Amerikancı olduğu-
nu Amerikan İlerleme Merkezi (CAP) adlı bir CIA kuruluşunun sözcüsü 
olan Alen Makovsky, Amerika’nın Sesi’nde yayımlanan bir konuşmasın-

[60] https://odatv.com/hdp-tabani-kime-oy-verecek-01061841.html.
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da dile getiriyor. Muharrem Efendi için aynen şu tespiti yapıyor:
“(...) özellikle İnce Batı’ya yapısal olarak bağlı biri, Batı yanlısı, 

laik bir görünüme sahip. Bu, sorunlar olmaz anlamına gelmiyor 
ama esas itibariyle Batı’ya yönelimli bir kişi ve Batı’yla olumlu iliş-
kilere sahip olmak isteyecek.”[61]

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin İmralı, Kandil ve HDP tepe-
sindeki yöneticileriyse zaten 1991’den bu yana ABD’yle organik ilişki-
lerin de ötesinde, etle tırnak gibi kaynaşık durumdadırlar. 

ABD bunlar aracılığıyla Ortadoğu’da yeni, İkinci bir İsrail kurma 
savaşı içindedir. İkinci bir petrol bekçisi, kukla devlet kurma peşindedir. 
Müslüman bir İsrail kurma peşindedir. Bunlar da zaten büyük bir heves-
kârlıkla bu ihanet görevini kabullenmişlerdir ve sürdürmektedirler. 

Karamolla’nın liderliğindeki, Molla Necmettin’in çizgisinde yürü-
yen Saadet Partisi de Amerikancıdır, Avrupa Birlikçisidir.

Türkiye’deki tüm Ortaçağcı şeriat özlemcisi Antika Tefeci-Bezirgân 
Sermayenin sınıf çıkarlarını ve dünya görüşünü temsil eden bütün olu-
şumlar ve hareketler gibi bu parti de ABD ve AB Emperyalistlerinin 
doğrudan veya dolaylı yönetimi altındadır her daim. Ve asla bu görevin-
den vazgeçemez. Yani antiemperyalist olamaz...

Dayandığı sınıfın yapısı ve çıkarları asla buna izin vermez...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Açıkça görüldüğü gibi ABD 1990’dan bu yana Türkiye’de ve Orta-

doğu’da BOP Haritası’nı uygulamaya koyma savaşı içindedir. 
Bilindiği gibi, BOP Haritası’nda sınırları değiştirilip parçalanacak 

olan 22 ülke arasında Türkiye de bulunmaktadır. 
Meclisteki bu Amerikancı Beşli Çete’nin tamamı emperyalistlerin 

işbirlikçisidir, Türkiye Halkının ve bölge ülkeler halklarınınsa düşman-
ları arasındadır. 

Yukarıdaki videolarda da açıkça anlatılıp gösterildiği gibi, ABD Em-
peryalist Haydudu Türkiye’nin dört bir tarafına yaydığı bilinebilen 40 
adet askeri üssüyle kurt dalamış keçi sürüsüne döndürmüştür ülkemizi. 
Zaten ekonomisiyle, siyasetiyle, kültürüyle, sinemasıyla, sanatıyla da 
tam bir kuşatma altına almıştır ülkemizi ve halkımızı. 

Amerikancı Burjuva Partilerinin “Seçim” adlı, senaryosu ABD tara-
fından yazılan tiyatronun ne denli gönüllü ve coşkulu oyuncuları oldu-

[61] https://www.amerikaninsesi.com/a/amerikali-uzman-makovsky-den-24-haziran-tah-
mini/4431591.html.



251

ğunu şu günlerde hemen her an görmekte, izlemekte ve duymaktayız.
Bunların bir teki olsun Amerika’ya tek laf edebiliyor mu?
ABD üslerinden söz eden var mı?
Bırakalım “Katil ABD” demeyi, onun aleyhinde, ima yollu bile olsa 

olumsuz anlam içerecek bir söz edebileni var mı?
Yok...
Tam aksine, bunlar ABD’ye nasıl büyük bir aşkla bağlı olduklarını 

telaffuz ediyorlar, tekrar tekrar. Sürekli ona mesaj gönderiyorlar. Sana 
en iyi hizmeti biz ederiz, anlamına gelecek şekilde. Bizi gör, bizi iktida-
ra getir, ikimiz de sevinelim, demiş oluyor bu işbirlikçiler. 

“Korkunun ecele faydası yoktur”

Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte biz bu sebepten, AKP’giller’in büyük patronunun emirleri doğ-

rultusunda Seçimlere girmekten alıkonduk. Seçimler dışına attırdı bizi 
Tayyip ve şürekâsı. Çünkü onlarınki bir hilebazlıktı, bir yalan, bir dü-
mendi. Amerikancılar arasındaki bir kayıkçı kavgasıydı

Oysa biz, onların ihanet düzenini yerle bir etmeye yemin etmişiz. 
İhanet, vurgun ve talan düzenleri parçalanıp yıkılacak onların. Ülkemiz 
bağımsız, halkımız özgür olacak...

Ne NATO kalacak, ne ABD üsleri, ne ABD ve AB şirketleri, tekel-
leri...

Ülkemiz ekonomisiyle, siyasetiyle, kültürüyle, sanatıyla Tam Ba-
ğımsız olacak...

İşte bu bakımdan Seçimlerin Temel Hükümlerine İlişkin Yasalar 
yerle bir edilerek bizim Seçimlere girmemiz engellendi. Onların iha-
net dolu içyüzlerini ortaya koyuyorduk ve halkımıza gösteriyorduk biz. 
Bundan korktular işte hepsi. Halkımızı uyandırmamızdan korktular. 

Fakat ünlü özdeyişimizin de ortaya koyduğu gibi, “Korkunun ecele 
faydası yoktur.”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Haziran 2018




