
 

 

 



 



Tayyipgiller 

Kökeni ve Sınıf Yapısı 

Cilt II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Baskı 

Kasım 2011



 

 

Tayyipgiller 

Kökeni ve Sınıf Yapısı 

Cilt II 



Tayyipgiller Yemek Yer Su İçer Gibi Yalan Söyler 

 

 

 

 

 

 

ABD’ye Uşak Halka Kasımpaşalı 

 

Doksanlı yılların ikinci yarısıydı. Tayyip’in oğlu Bilal, yolda (caddede) karşıdan karşıya 

yaya olarak geçmeye çalışan Türk musikisinin usta sanatçısı Sevim Tanürek’i, mercedesiyle 

çarparak öldürdü. Bu güzel sesli, usta, hanım sanatçı, ellili altmışlı yıllarda çok ünlüydü. Bir 

de “Altın Plak” ödülü kazanmıştı. Bu sanatçının oğlu Cavit Tanürek de bugün annesinin 

mesleğini sürdürmektedir. 

Tayyip’in oğlunun ehliyeti (sürücü belgesi) yoktu. Yani otomobil kullanmayı tam 

bilmiyordu. Üstelik de aşırı hızlıydı kaza sırasında… Anlayacağınız bugünün moda deyimiyle 

bir trafik canavarıydı bu şahıs. Mercedes lükstü. Oğulun giysileri de babasınınki gibi çok 

pahalı cinstendi. Daha önce de söylediğimiz gibi, bunlar lüks mal eşya düşkünüdür. Adeta 

tapınırlar bu pahalı mallara. İşte onların putlarından biri de lüks mercedeslerdir. Bir-iki gün 

sonrasında Tayyip, sanatçının cenaze töreninde boy gösteriyordu. Bir insan böyle bir yere 

neden gelir? Son yolculuğuna çıkan sevip saydığı biriyle vedalaşmak için. Son yolculuğunda 

ona eşlik etmek için. Ona olan sevgisini-saygısını göstermek için… 

Ama Tayyip böyle amaçlar için orada değildir. Elini cebine atar ve bir sürücü belgesi 

çıkarır. Sonra da kameralara karşı şöyle konuşur: 

“Oğlumun ehliyetinin olmadığı söylendi, yazıldı. Bu doğru değildir. İşte ehliyeti.” 

Anlaşıldı ki, Tayyip oraya ehliyet göstermeye gelmiş. 

Fakat namussuzların olduğu her yerde namuslu insanlar da vardır… Tayyip yine ustası 

olduğu düzenbazlıklarından birini daha yapmıştır. O bir-iki gün içinde oğluna alelacele bir 

ehliyet tedariklemiştir. Tabiî kanunsuzca. Ne olacak? Okul müdürleri, yöneticileri, 

kaymakamlar gibi polis müdürlerinin de önemli bir bölümü İmam Hatip, Kur’an kursu 

kökenli, tarikatçı yani Ortaçağcı görüşlere sahip. Tayyipgilllerin rahatlıkla kullanabileceği, 

kandırabileceği tipten insanlardır. 

Tayyip’in bu aşağılık, pis oyunu-kanunsuzluğu, o işten haberdar olan namuslu bir 

görevli tarafından Sevim Tanürek’in ailesine bildirilir. 

Sanatçının eşi ve oğlu, bu şerefsizce işin üzerine gidecek olur. Fakat Tayyip burada da 

bir diğer yönünü konuşturur. Bu yön, kenar mahalle çakallığıdır. Saf, temiz, gariban aileyi 

tehdit ettirir, emrindeki (beslediği) çakal sürüsüne. Masum ailenin gözünü yıldırır. Korkutur 

garipleri… 

Bu azgın Tefeci-Bezirgân çetesinden korkan Sevim Tanürek’in eşi, şu açıklamayı 

yapmıştı: 

“Bizim bunlarla uğraşmaya gücümüz yetmez. Kendilerini Allah’a havale ettim. 

Allah’larından bulsunlar!” 

Böylece, bugüne dek yaptıkları her kanunsuzluk gibi, bu cinayet de Tayyipgiller’in 

yanına kalmıştı. 

Tayyipgiller böyledir… Biz de Kasımpaşa benzeri kenar mahallede büyüdük. O 

sebepten ruhlarını biliriz bunların. Bunlar, güçlerinin yeteceğini bildikleri, gözlerinin kestiği 

insanlar karşısında ejderhadırlar. Asarlar, keserler… Tabiî aynı zamanda da çok zalimdirler. 

Ama bir çelik leblebiyle: yürekli, yiğit bir adamla karşılaştıklarında da hemen yelkenleri 

indirirler, kuzuya dönerler: “Abi bir yanlışımız olmuşsa, affımızı dileriz, sen abimizsin. Ne 

yaparsan yap, sana elimiz kalkmaz.” türünden laflar ederler. Çok gördük, böylelerini… 



Bunları daha yürüyüşlerinden, sağa sola bakışlarından tanırız. Bunlar, rüzgâr ya da depreme 

tutulmuş ağaçlar gibi öne arkaya sallanarak yürürler, kolları bedenlerinden hafif ayrık durur… 

Bakışlarıyla etrafı hep keserler… Zeki Alasya bunları çok güzel karikatürize eder… 

Tayyip aynı zalimane tutumunu, işçilerimiz, köylülerimiz karşısında da sergiler 

bildiğimiz gibi. IMF ve Dünya Bankası emirlerine harfiyen uyarak kanını kuruttuğu 

köylülerimize; “Gözünüzü toprak doyursun!”, işçilerimize; “Bari ağzınıza lokmayı da biz 

verelim!” diye kükrer. Tabiî bu insanlarımız, kendisinin karşısında yürekler acısı durumlarını 

dile getirdikleri zaman. 

Oysa aynı Tayyip, ABD ve AB yetkilileri-temsilcileri önünde kuzudur veya serçedir. 

Onların bir dediğini iki etmez… 

Hatırlayacaksınız, geçen 17 Aralık görüşmeleri sonrasında, o görüşmelerde bulunan 

İsveç Başbakanı şöyle demişti: 

“Türk Başbakanı hiç direnmedi. Her isteneni hemen verdi. Ben yahu bu kadar da 

olmaz. Bu kadar çok şey istemeyelim. Türkiye’yi çok köşeye sıkıştırıyoruz, diye araya 

girmek, bizimkileri uyarmak istedim bir ara. Ama oyunbozanlık ediyor diye 

suçlanmaktan çekindiğim için sesimi çıkarmadım.” 

Danimarka veya Hollanda Başbakanı da benzer şeyler söylemişti.  

Tayyip budur işte… Yeter ki bir gün daha iktidar koltuğunda oturabilsin, küplerini biraz 

daha doldurabilsin… Onun için önemli olan tek şey budur. Ve bunun karşılığında 

veremeyeceği hiçbir şey de yoktur… 

Tayyip ve çevresindeki bakan, milletvekili ve benzeri tipten Tefeci-Bezirgânlar yine 

hatırlanacağı gibi, eski Hoca’ları, velinimetleri, siyasi var edenleri Molla Necmettin 

Erbakan’ı, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz’in emri üzerine hiç 

duraksamadan sattılar. Bir göz kırpımı bile tereddüt etmeden ihanet ettiler Hoca’larına. Hep 

söylediğimiz gibi bunların birlikteliği sevgi-saygıya dayanmaz. Yüce bir davaya inanan, baş 

koyan insanların yoldaşlığı değildir onlarınki. Bu yüce insancıl değerlerin yabancısıdır onlar. 

Onlarınki çıkar birlikteliğidir. Vurguncuların, soyguncuların birlikteliğidir. O yüzden çıkarları 

gerektirdiği anda hemen bozulurlar (bozarlar birlikteliklerini) ve yeniden düzülürler… Yani, 

yeni birlikler oluştururlar. 

Bush da Tayyip gibi yüreksizdir. 11 Eylül’de tam on saat Beyaz Saray’a gelemedi 

bildiğimiz gibi. Bu on saatin bir bölümünü havada (koruncaklı uçakların içinde) bir bölümünü 

de gizli bir askeri üste geçirdi. Geçen aylarda, ABD hava sahasında kontrol dışı (yani ne 

olduğu o anda bilinmeyen) bir uçağın tespit edilmesi üzerine yine çarçabuk topukladı Bush. 

Beyaz Saray’ı terk etti. Oysa söz konusu uçak sıradan bir sivil uçaktı ve günlük işini 

yapıyordu. Ve hiçbir tehlike üretmesi söz konusu değildi. 

Olay, ABD yönetiminin, Bush’un ödlekliğinden kaynaklanıyordu. Bushgiller’in dünya 

halklarına karşı bu kadar acımasız-zalim olabilmelerinin sebeplerinden biri de 

korkaklıklarıdır. Tabiî o da dayandıkları sosyal sınıf temelinden kaynaklanır. ABD Finans- 

Kapitalinin temsilcisi olmalarından kaynaklanır. Her sosyal sınıf ve zümre kendi yapısına-

doğasına uygun insanları (tabiî lafın gelişi insanları) kendine lider-temsilci-sözcü seçer-edinir. 

Sömürücü, talancı, zalim bir sınıfın veya zümrenin siyasi temsilciliğini namuslu, kişilikli, 

insan yüreği taşıyan bir insan yapamaz. Hiç unutmayalım: Zalim ve hain korkak olur. 

 

“Servetim Ülker”den 

 

Tayyip, on beş yıllık politik hayatında çok büyük servet edinmişti. Türkiye’nin en önde 

gelen, en ünlü ve en kıdemli Parababası Rahmi Koç bile, onun bu hadsiz hesapsız vurgununa 

laf etmek durumunda kalmıştı: “Bu servetinin kaynağı nedir? Bu adam 15 yıllık politik 

hayatında bu kadar büyük serveti nasıl-nereden edindi? Açıklasın” demişti. Tayyip de hem R. 

Koç’a küsmüştü, hem de güya açıklamıştı. Şöyle demişti: 



“Ben Ülker’in distribütörüyüm. Bu işten çok para kazandım.” 

Bu karanlık servetin kaynağını-hesabını Ülker Gıda’nın üzerine atması, o vurguncuları 

bile korkutmuştu, o zamanlar. Bunca yıllık hukuklarına ve her ikisi de Ortaçağcı dünya 

görüşüne sahip olmalarına rağmen birbirlerine düşmüşlerdi. Ülker’in patronu kendisinden de 

hesap sorulabileceğinden korkmuştu. Tayyip o zamanlar başbakan, milletvekili filan değildi. 

Olabileceği de belli değildi. 

Ülker patronu; “Biz distribütörlerimize yüzde onluk bir pay veririz. Bizim 

verdiğimiz parayla bu servet biriktirilemez - kazanılamaz” diye açıklamada bulunmuştu. 

Tayyip bir kez daha suçüstü yakalanmıştı. Ama umurunda mı? 

Aradan zaman geçti, Tayyip binbir numara ve kanunsuzlukla, Şark’ta 6 bin yıldan beri 

uygulanan namussuzca yöntem olan “İşi kitabına uydurma” metoduyla önce milletvekili sonra 

da başbakan oldu. O zamanki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan bu işte başrolü 

oynadı. Tabiî onu da oynatanlar vardı. Emir yüksek yerden geliyordu. Tayyip’i, Türkiye’ye 

başbakan diye dünyanın efendisi, kanlı zalim, başhaydut devlet ABD atamıştı. Kim karşı 

durabilirdi?.. Türkiye, hep söylediğimiz gibi, 1950 sonrası açıktan ve resmen ABD eline 

düşmüştü. Yerli Finans-Kapitalin kayıtsız şartsız egemen olmasıyla birlikte Türkiye, 

ABD’nin de aynı kesinlikte eline düşmüşgüdümüne girmişti. Çünkü bizim gibi geri ülkelerin 

Parababaları evvel ezel vatan satıcıdırlar, halk düşmanıdırlar. 

Bu durumun 55 yıldır yarattığı tahribat, devlet kadrolarında yiv set mi bırakmıştı? Her 

türden kanunsuzluk, vurgun, ihanet aleni yapılıyordu artık… 

Rahmi Koç, Moskova’da bir büyük mağaza açmıştı. Tayyip de o açılışa katılmıştı. 

Orada barışmışlardı. Koç da anlamıştı artık, bundan sonraki vurgunlarında Tayyip’le işbirliği 

etmek zorunda olduğunu… Nitekim umduğu gibi de oldu. Özelleştirme adlı kamu malları 

yağmasından Koç’lar da epey pay kaptılar. Tayyip’le barışmasaydı bu mümkün olur muydu? 

 

Alman Focus Dergisi Olayı 

 

Tayyip, yurt dışındaki bir toplantıda yukarıda adı geçen dergiye bir açıklamada 

bulunarak, Ortaçağcı görüşlerini dile getirmişti. Nasıl olsa yurt dışındayız, Türkiye’de bundan 

kimsenin haberi olmaz düşüncesiyle gerici iç yüzünü açık etmişti. İşin aksiliğine bakın ki, o 

dergideki haber, bizden bir muzip medya emekçisinin gözüne takıldı. Yazıyı Türkçeye çevirip 

çalıştığı yayın organında yayımladı. Tayyip bu tür durumlarda hep yaptığı gibi yine inkâra 

yöneldi; “Ben böyle bir şey söylemedim. Hatta söz konusu dergiyle görüşmem bile olmadı. 

Bu bir kolaj haberdir.” dedi. Tayyip için iş bir defa ters gitmeye başlamıştı artık. Öylece de 

gitti… Demeç verdiği dergi muhabiri, konuşma kasetinin elinde olduğunu söyledi ve 

Tayyip’in sözlerini virgülüne dokunmadan bir kez daha yayımladı. Muhabirle Tayyip’in 

görüşme yapılırken çekilmiş resimleri de bulunup yayımlandı. Tayyip bir kez daha 

kuyruklanmıştı. (Suç işlediği yerden kaçmaya çalışırken kuyruğundan yakalanmıştı.) 

 

Tayyip’in, Yahudi Vurguncu Parababası Ofer’le İlgili 

Yalanı 

 

Tayyipgiller, bildiğimiz gibi, kimisi Osmanlı’dan kalan, yüz yıllık geçmişe sahip, kimisi 

Cumhuriyet döneminde yapılan, ekonomi için hayati öneme sahip, Türkiye’nin en önde gelen 

kamu kuruluşlarını, Haraç mezat yerli yabancı Parababalarına peşkeş çekmektedir. Tabiî 

bunların yanında daha küçük kuruluşları da hiç düşünmeden yağmalatmaktadır. 

İsrailli Parababası Sami Ofer’e de bu talandan epey pay sunmuştu Tayyipgiller. Hem de 

yine âdetleri olduğu üzere, “işi kitabına uydurarak”. İnsan onların bu işlerini görünce, bir kez 

daha şu kanaate varıyor ki; Tayyipgiller’in namuslu davranabilmeleri olası değildir. Sömürü, 

vurgun, yalan dolan, empas kumpas, düzenbazlık, madrabazlık, hile hurda bunların ruhuna 



işlemiş, mayalarını oluşturmuştur. Yani bunların böyle davranması, bu mide bulandırıcı işleri 

yapması doğaları gereğidir. 

Elimizin altında 23 Eylül 2005 tarihli Milliyet var. 7’nci sayfasını açıyoruz. Sayfa 

tümüyle Tayyipgiller’in, adı geçen Yahudi Parababasıyla birlikte yaptıkları alçaklığa, kamu 

malına ihanetlerine ayrılmış… Yahudi vurguncuyla, Tayyip ve akçalı işlerindeki daha 

doğrusu yolsuzluklarındaki sağ kolu Kemal Abi’si, önceden gizlice görüşüyorlar. İşi 

bağlıyorlar. Sonra “iş kitabına uyduruluyor”. 

Bildiğimiz gibi Yahudi tüccar, önce Tüpraş’ın yüzde 14.76 oranındaki hissesini gizlice, 

ihaleye filan çıkarılmadan midesine indirmişti. Milliyet’in sayfasının ilk haberi bununla ilgili. 

Aktaralım: 

“28 ŞUBAT 2005 Saat: 23:45 

“Atatürk Havalimanı’ndan Eyal Ofer ve Mehmet Kutman’ı taşıyan özel uçak 

Ankara’ya doğru hareket ediyor. 

“1 MART 2005 Saat: 01:00 

“Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen ikili kendilerini bekleyen arabayla hızla 

alandan ayrılıyor. 

“1 MART 2005 Saat: 02:00 

“Eyal Ofer, Mehmet Kutman ve ekibi, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın yanına 

getirilerek Tüpraş üzerine görüşmeye başlıyorlar. 

“1 MART 2005 Saat: 09:00 

Bakan Unakıtan, kendisine bağlı Özelleştirme İdaresi’ne Tüpraş’ın 14.76’sının 

Ofer’e satışının talimatını veriyor.” 

Ve bu talimat üzerine adı geçen miktar, Ofer’e 446 milyon dolara satılıyor. Tüpraş’ın o 

kadarlık hissesinin değeri altı ay sonra yüzde yüz oranında değer kazanıyor. Yani ikiye 

katlanıyor. Bu da gösteriyor ki, Tayyipgiller, Yahudi vurguncuya, Tüpraş’ın yüzde 14.76’lık 

hissesini şu anki piyasa değerinin yarısına yeyim ettirmiştir. 

Yukarıdaki aktarmada adı geçen Eyal Ofer, Sami Ofer’in oğludur. Mehmet Kutman da 

Tayyipgiller’den bir asalak Bezirgân vurguncudur. Sami Ofer’in yerli ortağıdır. 

Tayyipgiller, aynı bezirgâna bir de satılmış medyada “4. Vakıf Han ve Galataport 

Projesi” diye adlandırılan, Galata Rıhtımı ve çevresindeki geniş araziyi de yok fiyatına verip 

geçti. İşin bir diğer yürekler acısı durumu da şudur: 

Ofer, ödemeyi 49 yılda yapacaktır. Ödemenin en büyük bölümü de son üç yıl içinde 

yapılacaktır. Yani, Oferler 46 yıl pek az bir para ödeyerek burayı kullanacaktır. Bu şu 

demektir ki, Sami Ofer de, oğulları kızları da yaşadıkları sürece, Galata Rıhtımını ve 

çevresindeki bölgeyi azıcık bir para ödeyerek kullanabilecektir. Babalarının malı gibi… 

Üstelik de, 49 yıl sonra Ofer’in temsilcilerinin veya mirasçılarının istemesi halinde, 

yapılan sözleşme aynı şartlarda uzatılabilecektir, tekrarlanabilecektir. 

Milliyet gazetesindeki haberin, konunun bu bölümüne ilişkin olanını da aşağıya 

aktarıyoruz: 

 “Başbakan Erdoğan: Saat 13:30: Ofer’le hiç görüşmedim. Saat 23:30: Davosta bir 

kez görüştüm 

“Başbakan Erdoğan, dün önce tartışılan isim Sami Ofer’le hiç görüşmediğini 

söyledi. Akşam ATV’ye yaptığı açıklamada ise Ofer ile Davos’ta bir kez görüştüğünü 

belirtti. Belgeler, Başbakan’ın Ofer Grubu ile dört kez görüştüğünü gösteriyor 

“Davos’u hatırladı Ankara’yı unuttu 

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Galataport ihalesini kazanan Sami Ofer’le bir 

görüşmesinin olmadığını söyledi. Vergi Rekortmenleri ödül töreninden ayrılırken, 

gazetecilerin sorusu üzerine, “Benim kimseyle, mesela ifade edildiği gibi Sayın Ofer ile 

Başbakanlık’ta veya bir başka yerde görüşmem olmadı. Kaldı ki her müteşebbisle 

görüşürüm” dedi. 



“Başbakan bu açıklamayı 13:30’da yaptı. Akşam ATV’de katıldığı TekeTek 

programında ise konu ile ilgili soruya cevaben, “Ofer ile Davos’ta bir kez görüştüm” 

dedi. Başbakan, Ankara Bilkent Otel’de yaptığı görüşme için ise “Hatırlamıyorum” 

dedi. 

“Üç görüşme Davos’ta biri Ankara’da oldu 

Alınan bilgiler ve ulaşılan belgelere göre, Sami ve Eyal Ofer’in Erdoğan ve 

Unakıtan’la görüşme trafiği şöyle yaşandı: 

“1. BULUŞMA 2002’DE: 

“Erdoğan ile Eyal Ofer arasındaki ilk görüşme, 2002 kışında Davos’ta düzenlenen 

toplantılarda oldu. Eyal Ofer’in Zodiac Maritime Agencies Ltd. Yönetim Kurulu 

Başkanı sıfatıyla katıldığı görüşmede, Erdoğan, “AKP Genel Başkanı” unvanını 

taşıyordu. Söz konusu tarihte 3 Kasım genel seçimleri yapılmamış ve AKP henüz 

hükümet olmamıştı. 

“2. BULUŞMA 2003’TE: 

“Eyal Ofer’in Erdoğan’la bir sonraki buluşması da 2003 Davos toplantıları 

sırasında oldu. Ofer bu defa İngiltere menşeili ve lojistik/taşıma sektöründe faaliyet 

gösteren Associated Bulk Carriers şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak 

Erdoğan’ın karşısına oturdu. Bu tarihte AKP hükümet olmuş, ancak Erdoğan henüz 

Başbakanlık’a taşınmamıştı. 

“3. BULUŞMA İÇİN BALO KAPISINDAN GİRDİLER: 

“Erdoğan, Davos’tan 6 ay sonra Ofer Ailesi’yle yeniden buluştu. Sami ve Eyal 

Ofer, özel bir uçakla 14 Ağustos 2003’te Ankara’ya geldi. Önce Unakıtan’la görüşen 

Oferler, öğleden sonra AKP’nin 2. kuruluş yıldönümü toplantılarının yapıldığı Bilkent 

Otel’e gitti. Oferler, otelin balo salonunun arka kapısından girerek Erdoğan’ın görüşme 

için hazırlattığı özel süite çıktılar. Erdoğan da parti il başkanlarına konuşma yaptıktan 

hemen sonra suite çıkarak Oferler’le bir araya geldi. Oferler, 4 AKP yöneticisinin de 

katıldığı görüşme sonrasında yine gizlice, ancak bu defa garsonların servis kapısını 

kullanarak otelden ayrıldılar. İki hafta sonra da Sami Ofer Erdoğan’a bir teşekkür 

mektubu gönderdi. 

“4. BULUŞMANIN GÜNDEMİ GALATAPORT: 

“Eyal Ofer’in Unakıtan ve Erdoğan’la dördüncü buluşması, Ocak 2004’te 

Davos’ta oldu. 4. Vakıf Han ve Galataport Projesi’nin ele alındığı görüşmeye Ofer 

Şirketler Grubu CEO ve Başkanı sıfatıyla Eyal Ofer, Royal Carribbean Cruises Ltd. 

CEO’su Richard Fain ve Hyatt Şirketler Grubu Başkanı Thomas J. Pritzker katıldı. 

“Geçen hafta yapılan Galataport ihalesinde, Ofer-Kutman ikilisi 3.5 milyar euro 

ile en yüksek teklifi verdi. Ancak teklif verilen tutarın ödemesini 49 yıla yayılması 

eleştirilere konu olmaya devam ediyor.” 

Bu arada, ahlaki açıdan “YİV SIYIRMIŞ” yani ahlaka ilişkin bütün değerlerini kazıyıp 

atmış Kemal Unakıtan (Tayyip’in “Kemal Abi”si) devreye giriyor. Ve şunları söylüyor: 

“Bana falancayla nasıl konuşursun diyorlar. Konuşurum tabiî. Ben bir sürü 

ülkeye gittim, özelleştirmeyi anlattım. Burada aktif pazarlama yapıyoruz. Potansiyel 

alıcılara malı pazarlamak zorundayız. 

“Sami Ofer’le de görüştüm. Hong Kong’a gittim, orada görüştüm. Bayram günü 

gittim diye gizli yapıyor havasına sokuyorlar işi. Davos’a gittim orada görüştüm. Otel 

odasında görüştüm diye haber çıkıyor. Dışarısı kar buz tabiî ki otel odasında 

görüşeceğim. Ben kayak yapmaya gitmedim ki kardeşim. Yatırımcılarla konuşmaya 

gittim. Yanımda Mehmet Kutman da vardı. Adamın Türkiye temsilcisi tabiî ki olacak.” 

(agy) 

Hakkında evrakta sahtecilikten, vergi kaçırmaya, 50 dönüm orman arazisini lüplemeye, 

oğlunun şirketlerine, yetkilerini kullanarak haksız kazanç sağlamaya, kaçak villalar yapmaya 



dek yığınla yolsuzluk davası açılmış bulunan Kemal Unakıtan’a da yukarıdaki gibi bir 

savunma yakışırdı doğrusu… 

Ülke ülke dolaşıyorlar, devletin daha doğrusu kamunun uçaklarıyla. Kamu mallarını 

vurgunculara sözde pazarlıyorlar. Gerçekteyse yağlı komisyonlar karşılığında peşkeş 

çekiyorlar. Bu yaptıklarının binde birini, hukukun geçerli olduğu bir ülkenin başbakanı, 

bakanı yapsa; bir saat bile yerinde (makamında) duramaz. Hemen istifa eder. Etmese ettirilir. 

Ama hep söylediğimiz gibi, bizde hukuk yalnızca mazlum halka uygulanmak için vardır. 

Daha doğrusu halkımızı boyunduruklayarak, ses çıkaramaz, düşüncesini söyleyemez, hakkını 

arayamaz durumda tutmak için vardır kanunlar. İnsanlarımızın en ufak hak talepleri, en ağır 

cezalarla, işkencelerle karşılaşır. 

Modern ve Antika Parababalarıyla onların her boydan soydan temsilcileri ve takım 

taklavatları (uşakları) için ne kanun vardır ne hukuk. Onlar kanunlar, dolayısıyla da hukuk 

üstüdür. Yani diledikleri vurgunu, namussuzluğu yapmakta serbesttirler. 

“Kemal Abi”sinin bu yüzsüzce, mide bulandırıcı çıkışından savunmasından cesaret alan 

Tayyip de hemen ağız değiştirdi. Madem ki alçaklık, kamu malına ihanet açıktan 

savunuluyormuş, biz niye savunmayalım, havasına girdi. O da aynı şeyleri tekrarlamaya 

başladı. 

Antalya’da yaptığı bir açıklamada: 

“Sami Ofer’le de başkalarıyla da görüştüm, görüşürüm, görüşeceğim” dedi. 

Ben daha önce bu konuda ne dedim, şimdi ne söylüyorum?.. Millet benim hakkımda ne 

düşünür? Bu kadar zikzaktan-gelgitten sonra insanların yüzüne nasıl bakarım?.. demedi. 

Sanırız şöyle düşündü: 

Bu ahmakları kandırmak kolay… Azıcık “Başörtüsü, İmam Hatip” takılırız, olur 

biter. Mecnunlaştırılmış, düşünemez hale getirilmiş zavallılar yine beni alkışlarlar… 

Dikkat edersek, her ihanetlerinin sonunda, vakit geçirmeden herhangi bir konuda dinci 

takılıyorlar. Saf, temiz insanlarımızın din duygularını sömürerek, hem de en alçakça yollardan 

sömürerek onları kandırmayı, uyutmayı beceriyorlar. Çünkü bu işin ustası olmuşlar… 

Oysa yine hep söylediğimiz gibi, bunların Hz. Muhammed’le de onun öğretisiyle de 

hiçbir ilgileri yok. Bunlar Muaviye’nin, Yezid’in, Firavunların ve Nemrud’un devamcısı, 

takipçisidirler… 

Fakat halkımız bilinçsiz ve örgütsüz bırakıldığı için bunları göremiyor, tanıyamıyor… 

Tabiî gerçek kimlikleriyle… 

 

Özelleştirme Adı Altında Yapılan Vatan Satıcılığıdır 

 

Tayyipgiller, geçen aylarda kamu malı olan Türk Telekom’u da sattılar bildiğimiz 

gibi… Hem de birkaç yıllık kârı karşılığında. Ve, öldürülen Amerikan uşağı Hıristiyan 

Lübnan başbakanı Refik Hariri’nin oğlunun şirketine… Şimdi insanlarımız, telefonlarının 

ahizesini kaldırıp her Alo dediklerinde, alçağın kasasına para aktarmak zorunda 

bırakılmıştır… 

Hatırlarsak, o ihanetin örgütleyicisi de Tayyip’in kendisiydi. Lübnan gezisinde o satışın 

pazarlamasını bizzat kendisi yapmıştı. Gezi sonrasındaki göstermelik ihalede de halkın 

telefonu, bu Amerikancı sermaye grubuna satılmıştı.  

Tayyipgiller övünüyorlar; “özelleştirmede bu yıl rekor kırdık, 2005 yılının şu ana 

kadarki bölümünde 16 milyar dolarlık satış yaptık, yılsonunda bu rakam 20 milyar dolara 

ulaşacak” diye. Ve utanmadan da ekliyorlar: “Bu paralar borç faizlerinin ödenmesinde 

kullanılacak. Böylece de borçlarımız azalacak” diye. Yani kamu malları, vurguncuların yok 

fiyatına, iki üç yıllık kârları karşılığında satılacak, elde edilen para da borç faizlerine gidecek. 

Böylece kamu malları uçup gidecek… Karşılığında da halkımızın eline hiçbir şey 

geçmeyecek… 



Burada şu soruyu sormamız gerekir: Türkiye’yi bu borç batağına kim sürükledi? Yerli-

yabancı Parababaları… Peki alınan borçlarla, paralarla yatırım mı yaptılar? Hayır. Kendileri 

aralarında, binbir alçakça yolla, işi kitabına uydurarak, bazen de uydurmayarak paylaştılar. Bu 

namussuzca vurgunlarının bedelini de kamu mallarını yağmalatarak yine halkımıza 

ödetiyorlar… Bu yaptıkları apaçık ihanettir. Vatan satıcılığıdır. Halk düşmanlığıdır… 

Dikkat edelim, yabancı sermaye, Türkiye’ye, bizde bulunmayan yüksek teknolojiyi 

getirmek şöyle dursun, yeni yatırım yapmak, istihdam yaratmak için filan gelmiyor. Yani 

hiçbir olumlu yönü bulunmuyor bu vurguncu sermayenin. Bizim hainlerin, komisyon kapmak 

ve ağababaları olan IMF’nin direktiflerini yerine getirmek için öldüm fiyatına pazara 

çıkardıkları millet mallarının yağmasına katılmak için geliyor. Bundan sonra ne yapacak? 

Kendi ülkesine kâr transfer edecek… Para götürecek… 

Peki bu işten halkımızın bir kazancı var mı? 

Hayır, asla… 

Tersine, halkımızı kendi malının elinden gitmesinin dışında, sürekli yabancı 

Parababalarının kasasına para ödemek zorunda bırakacak… Aldığı her mal ve hizmet 

karşılığında ödediği paranın bir bölümü sürekli yabancı tekellere, ülkelere akıp gidecek. 

Böylece de yoksul halkımızın alınterinin, emeğinin bir bölümü yabancı emperyalistlerin 

olacak… 

Tabiî bu peşkeşlerin işsizlik gibi başka yan zararları da olacak insanlarımıza… Velhasıl, 

binbir kötülüğü olacak bu ihanetlerin halkımıza… 

Ama her zaman söylediğimiz gibi, bu hayâsızca gidiş hep sürüp gitmeyecek. Bu 

milletin de bir dayanma sınırı, sabrının bir sonu var… 

O gün gelecek... Muhakkak gelecek... Bakalım o gün yerli satılmışlar; pek sevdikleri, 

canı gönülden bağlı oldukları Vahdettin gibi kendilerini kaçırıp kurtaracak bir İngiliz zırhlısı 

bulabilecekler mi?.. 

 

(Kurtuluş Yolu, Yıl: 1, Sayı: 8, 15 Ekim 2005) 



Türkiye ile AB Arasında 

Müzakere Çerçevesi Belgesi: 

Yerli Satılmışların Ülkeye İhanetinin Kanıtıdır 

 

 

 

 

 

Vatan Satıcılarından Hesap Sorulacaktır! 

 

AB emperyalistleri, AKP iktidarının tam teslimiyetçi yapısını gördüklerinden-

bildiklerinden bir kayıkçı dövüşü sergilediler. Türkiye’nin müzakerelere başlaması konusunda 

saatler süren bir sinir savaşında(!) Avusturya’nın “imtiyazlı ortaklık” ısrarı ile sözde 

kitlenen süreç, 3 Ekim gecesi kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkların ardından, “Türkiye 

ile AB arasında Müzakere Çerçeve Belgesi” (siz ülkemizin satılışının belgesi anlayın) 

üzerinde mutabakat sağlandı. Ülkemizin geleceğinin bir oldubitti ile ipotek altına alınması 

anlamına gelen bu mutabakat, yerli satılmışlar tarafından bir zafer gibi yansıtılıyor. 

“VİYANA DÜŞTÜ” diye başlık atmakta burjuva gazeteler (Milliyet, 4 Ekim 2005 Salı). 

Gerçek durum ise ülkemizin kayıtsız şartsız AB emperyalistlerine peşkeş çekilmesidir. 

Belgeye göre müzakerelerin ilerlemesi “Türkiye’nin üyelik gereklerini karşılamak 

hususundaki ilerlemesine bağlı olacaktır.” 

Neler var bu “üyelik gerekleri” arasında? 

“Türkiye’nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesi ve birliğin dayandığı ilkelerle 

paralellik içinde, nihai bir çözüme ulaştırılması çabalarına verdiği desteği sürdürmesi 

nihai çözüm için gereken olumlu iklime katkı sağlayacak adımlar atması ve Türkiye ile 

Kıbrıs Cumhuriyeti de dâhil bütün AB üye devletleri arasındaki ikili ilişkilerin 

normalleştirilmesi yönünde ilerleme kaydetmesi.” 

Yani Kıbrıs’ın teslim edilmesi, Rum Kesiminin Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınması… 

Türkiye, Müzakere Çerçeve Belgesi’yle, Güney Kıbrıs’ı hukuken ve fiilen tanıma sürecine 

girmiştir. Kıbrıs tanınmazsa AB üyelik müzakereleri ilerlemeyecek. AKP kurmayları 

yaptıkları ihanetin farkında olduklarından yalanlarla halkımızı kandırmaya çalışmaktadırlar. 

Daha önce defalarca belirttiğimiz üzere, Partimiz, Türkiye’nin ve Kıbrıs halkının 

çıkarına olan tek çözümün TAKSİM olduğunu görmekte, onu savunmaktadır. 

ABD ve AB emperyalistleri, Arap Milletini, Latin Amerika’yı, Yugoslavya’yı, Irak’ı 

parça parça bölerken ve bölünmüşlüğü ısrarla savunurken, Kıbrıs’ta iki ayrı Ulus’un birer 

bölüğünün ya da halkının iki ayrı devlet altında yaşadığı Kıbrıs’ı neden birleştirmek için 

durmaksızın çalışıyor? 

Çünkü Türkiye’nin Kıbrıs’taki bölüğünün siyasi varlığını ortadan kaldırmak, onu Rum 

devletine yamamak, onun eline teslim etmek istiyor. Rum devletini ise kendi sınırları içinde 

zaten eritecektir, AB. Yani yaptıklarının bedelini o devletten alacaklar; üsleriyle, tekelci 

şirketleriyle Ada’yı bir anlamda işgal edeceklerdir. 

Bunun sonucunda da Türkiye’nin, güneyden Akdeniz’e açılan kapısını kapamış-tıkamış 

olacaklardır. Demek ki bizim için Kıbrıs sorunu, sadece orada yaşayan 200 bin Türk’ün 

sorunu değildir. Türkiye’nin kendi sorunudur. 

Tabiî Kıbrıs’la yetinmeyecektir emperyalistler… Ardından Ege’nin alınması, 

Türkiye’nin denizlerle çevrili bir ülke olmaktan çıkarılması gelecektir. Ermenistan’ın maddi 

tazminat ve toprak talebi gelecektir. Hep söylediğimiz gibi, Batılı emperyalistlerin gönlünde 

yatan Sevr’dir. Türkiye’yi AB’cilik ve benzeri alçakça planlarla yavaş yavaş, alıştıra alıştıra o 

noktaya götürüyorlar… 



Tayyip Hükümeti, bu konuda da ABD ve AB’nin emperyalist çıkarları doğrultusunda 

bir yol izlemektedir. Çünkü bu Hükümet, kaderinin ABD ve AB’nin ellerinde olduğunu 

bilmektedir. O yüzden de ABD ve AB’nin direktiflerini kusursuz biçimde yerine 

getirmektedir. Çünkü 28 Şubat’a kadar Kur’an Kurslarının, Tarikatların, İmam Hatip 

Okullarının, İmamların oylarıyla iktidara gelip, Türkiye’yi Ortaçağın karanlıklarına 

götürebileceklerine inanan bu antilaik gerici güçler, Ordu Gençliği tarafından 28 Şubat’ta 

suçüstü enselenince, bu karanlık hedeflerine kendi güçleriyle varamayacaklarını anladılar. 

Onların başarılı olabilmeleri için, öncelikle Kuvayimilliye gelenekli, laik Ordunun, özellikle 

de Ordu Gençliği’nin bertaraf edilmesi gerekirdi. Bu yüzden, bu gericiler; AB’ciliği 

benimsemekte, AB emperyalistlerinin emrine girmekte sakınca görmediler. 

Bunlar ümmetçi oldukları için zaten ulusal değerlerden bihaberdirler. O yüzden AB’ci 

ve ABD’ci olmakta hiçbir sakınca görmemektedirler. Emperyalistler, Orduyu nötralize 

edecekler; bunlar da şeriat düzenini kuracaklardı. Zaten ABD ve AB emperyalistleri yıllardır 

Türkiye için “Ilımlı İslam”î bir düzenin gerekli olduğunu ileri sürüyorlardı. “Ilımlı İslam”, 

ABD ve AB emrindeki İslamcı düzen demektir. 

ABD ve AB emperyalistleriyle Tayyipgiller işte bu sebepten çıkar ortaklığı kurdular… 

Bunun için de Tayyip Hükümeti, Kıbrıs’tan da, Ege’den de daha pek çok ulusal değerden de 

vazgeçebilir.  

 

AB “Medeniyetler Projesi” Değil, Emperyalist Bir Örgüttür 

 

Emperyalistler açısından bakarsak, ABD ve AB, dünyada kendi sömürü ve talanlarına 

karşı çıkacak güçlü ulus devletler istememektedirler. Aynı aşağılık amaçlarından dolayı, 

Türkiye’nin de iyice güçsüzleştirilmesini, parçalanmasını istemektedirler. Daha doğrusu bir 

zamanlar çökkün Osmanlı’ya kabul ettirdikleri Sevr’i yeniden önümüze koymayı 

düşünmektedirler. Kerte kerte Türkiye’yi, Sevr’i kabule zorlayabilecekleri aşamaya getirmeye 

çalışmaktadırlar. Batılılar bu alçakça girişimlerinde, ne acıdır ki Türkiye’de yerli müttefikler 

bulabilmektedir. Batı’yla çoktan ortaklığa-çıkar birliğine girmiş Parababaları, onların vurgun 

düzenlerini savunan öz partileri, ümmetçi oldukları için ulusal değerlerden yoksun olan 

“Ilımlı İslamcı” Tefeci-Bezirgân partiler, bütün köşebaşları dönekler ordusunun Ali 

Kemal’leri tarafından tutulmuş satılmış medya, ruhlarını-bilimlerini sermayeye satmış olan 

burjuva bilim adamları ve sanatçılar, Tarikat şeyhleri, vakıf vb. adlar altındaki yabancı 

emperyalist kuruluşlar tarafından beslenen ve desteklenen sözde “sivil toplum örgütleri”, 

gerçekteyse “sivil örümcekler”, Batılı emperyalist sırtlanların emrine ve hizmetine 

girmişlerdir. Bunlar durup dinlenmeden emperyalistlerin kendilerine öğütlediği düşünceleri 

tekrarlamaktadır. Kendilerini reformcu, değişimden yana, ilerici olarak sunmaktadırlar… Bu 

alçaklar, bizi yok etmek isteyen AB’yi; “medeniyet projesi”, “gelişimin, kurtuluşun biricik 

yolu” diye; saf, bilinçsiz insanlarımıza yutturmak istiyorlar. Dıştan ve içten saldırılarla, 

Türkiye’yi kuşatmaya, teslim almaya ve parçalayıp yok etmeye çalışıyor bu emperyalistler 

cephesi. 

Peki, bu açık ihanetin sonucunda ne olacak? Türkiye AB’ye üye olacak mı? 

“Bu müzakereler, sonucu önceden garanti edilemeyecek, açık uçlu bir süreçtir. 

Bütün Kopenhag Kriterleri göz önüne alındığında, birliğin hazmetme kapasitesini de 

içerecek şekilde eğer Türkiye üyeliğin bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirir 

bir konumda değilse, Türkiye’nin Avrupa kurumlarına mümkün olan en güçlü bağla, 

tam olarak bağlanması sağlanmalıdır.” 

Yani alavere dalavere Türk Memet Nöbete! Sürecin sonunda, AB emperyalistleri yerli 

satılmışlardan bütün istediklerini aldıktan sonra, en iyimser olasılıkla, üyeliğin bütün 

yükümlülüklerini tam yerine getirecek konumda değilsiniz, diyerek ikinci sınıf yanaşmalığa 

lütfen kabul edecekler. 



Emperyalistlerin yaldızlı laflarıyla konuşursak “imtiyazlı ortaklık”a razı olunacak. 

Bu namussuzların oyunlarını bozmak, onları yeniden bozguna uğratabilmek için bir 

İkinci Kuvayimilliye Hareketi-Seferberliği gerekmektedir. Bunun için de biz, bir 

Antiemperyalist, Antifeodal Halk Kurtuluş Cephesi kurmalıyız. Yetmiş milyon insanımızı 

bu cephede örgütlemeli, ordulaştırmalıyız. Bunu yapabiliriz. Yapacağız da. 

Partimiz, başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, köylü, şehirli, esnaf, küçük üretmen, küçük 

ve orta sermayedar, aydın, asker, kısacası tüm değer yaratan, yurtsever insanlarımızı ABD ve 

AB Emperyalizmine ve Yerli Satılmışlara karşı sürdürdüğü İkinci Milli Kurtuluş Hareketine 

katacak ve Demokratik Halk İktidarını kuracaktır. 

Partimiz bu uğurda her türlü bedeli ödemeye hazırdır. Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’nın 

dediği gibi: 

“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense, ölmek daha iyidir.” 

 

8 Ekim 2005 

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 

GENEL MERKEZİ 

 

(Kurtuluş Yolu, Yıl: 1, Sayı: 8, 15 Ekim 2005) 



 

 

Tayyip Vatan Satıcılığını İtiraf Etti 

 

 

 

 

ABD’den Tayyipgiller’e Görev: Vatan Pazarlamacılığı 

 

Tayyip, İstanbul’da bir alışveriş merkezinin açılışında yaptığı konuşmada; “(…) ben 

ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim” dedi. (16 Ekim tarihli gazeteler.) 

Ülke kavramı bu kullanımda Vatan kavramını da içermektedir. Kapsamaktadır. Böyle 

olunca da, bu cümlede ülke yerine vatan kelimesini koyabiliriz, kullanabiliriz. O zaman 

Tayyip şöyle demiş olur: 

“(…) ben vatanımı adeta pazarlamakla mükellefim.” 

Pazarlamak; bir mal ve hizmetin satışıyla ilgili faaliyetlerin bütünü, demektir. 

Mükellef sözcüğüyse; yükümlü, üzerine düşen görevi yerine getirmeye mecbur olan, 

anlamına gelir. 

Özetçe söylersek, Tayyip; “ben vatanımı adeta satmakla mükellefim, ben vatanımı adeta 

satma görevini yerine getirmeye mecbur olan kişiyim” diyor. Özetin özetiyse, Tayyip, “ben 

vatan satıcıyım” diyor. 

Vatan satıcılarına, vatan hainleri de denir Türkçede. Bir pazarlamacı, satıcı, hain, o işi 

bir çıkar için yapar. Spor olsun diye yapmaz. Peki, Tayyip ve Tayyipgiller’in bu işten çıkarı 

nedir? Bunu daha önceki yazılarımızda defalarca söyledik. 

Tayyipgiller’in bu işten üç tür kazançları vardır: 

Bir: Maddi kazançları: Tayyipgiller’in, yine çok söylediğimiz gibi, tümü vurguncudur. 

Lüpçü Küpçüdür. Yani; kamu mallarını, gelirlerini vururlar-lüplerler ve küplerine 

doldururlar. Her geçen gün iştahları ve küplerinin sayısı artar. Tayyipgiller’in tümü 

trilyonerdir. 

Bazılarıysa dolar milyarderidir. 

Bunlar vatan satıcılığından yüklü miktarda komisyon almaktadırlar. Hepimizin bildiği 

gibi bunlar deneyimli, kurnaz, uyanık, düzenbaz Tefeci-Bezirgânlardır. 

İki: Tabii bu arada bunlar, başbakan, bakan, milletvekili, müdür, başkan, amir de 

olmaktadırlar. Malum ya; demokrasicilik oyunu oynanmaktadır Türkiye’de. Kafaları Holivut 

filmleri, Amerikan ve NATO propagandası, satılmış medyanın aşağılık, iğrenç demagojileri, 

Tarikat-Kur’an Kursu ve İmam Hatip Okulları’nın Öbür Dünya afyonları ile doldurulmuş 

böylece de uyuşturularak sağlıklı düşünemez hale düşürülmüş, oy davarına döndürülmüş 

zavallı kara halk yığınları, her dört-beş yılda bir, sandıklardan yana ürkütülmekte, hepsi de 

birbirinden namussuz sermaye partilerinin, en hırsız, en hain, en halk düşmanı ve en ABD-AB 

uşağı temsilcilerini Ankara’daki Meclise ve yerel yönetimlerin tepesine taşımaktadır. Bunun 

adına da “demokrasi” denmektedir. Bu bayağı oyunun gerçek demokrasi ile ilgisi yoktur. 

Buna dense dense “Sandıkçıl demokrasi” veya “Demokrasicilik oyunu” denilebilir. Bu 

düzenbazlık, “bizde de demokrasi var” demek ve bilinçsiz insanlarımızı kandırmak için 

yapılmaktadır. Zavallı halkımız, günlük geçim derdine düşürülmüştür. Bir gün, bir ay daha 

hayatta kalabilmek için çabalamaktadır. Bu dertten başını kaldırıp, toplumu ve dünyayı 

anlamaya zaman mı bulabilmektedir, imkân mı bulabilmektedir? İşte bu yüzden de ciğeri beş 

para etmez, insan soyunun yüz karası alçakları adam sayarak güya seçmekte, kendini 

yönetmesi için meclislere göndermektedir. 

Bu dünyayı zaten kaybettik. Sürünerek yaşayacağız burada. Bari öbür dünyayı da 

kaybetmeyelim, diyerek dine sarılmaya çalışmaktadır, insanlarımız. Böyle olunca da, en 



alçakça din tüccarlığı yapanları, din alıp satmakta en başarılı olan şerefsizleri adam sanmakta 

ve onlara oy vermektedir. O satılmışların, her ihanetleri, her hırsızlıkları sonrasında hemen 

din alım satımı işine girişmeleri sebepsiz-boşuna değildir. Tayyipgiller’in, sık sık İmam Hatip 

ve Türbana takılmaları, Göztepe Parkı’na cami yapmaya kalkmaları, şurada burada görkemli 

iftar davetleri düzenlemeleri veya bu davetlerde boy göstermeleri işte bu sebeptendir. İhanet 

ve hırsızlıkları sonrasında, onlar; “yahu boş verin bu söylentilere iddialara, bakın biz ne kadar 

Müslümanız. Sen de bizi Müslüman diye seçtin. Bize inanmaya devam et” demek 

istemektedirler bu davranışlarıyla. Çünkü halka verebilecekleri olumlu tek bir şeyleri yoktur. 

Zulümden ve ihanetten-hırsızlıktan (kamu malını aşırmaktan) başka bir şey bilmezler ve 

yapmazlar, yapamazlar. Halkımızın uyanışını, onların karanlık mide bulandırıcı iç yüzlerini 

görmesini engellemek için de bildikleri ve yaptıkları tek iş; din sömürüsüdür, insanlarımızın 

samimi din duygularını en iblisçe yollarla sömürmektir. Ne acıdır ki, onlar, bu aşağılık 

çabalarında hemen her seferinde başarılı olabilmektedirler. Çünkü bu adi işte altı bin yıllık 

tecrübeye sahiptirler... 

Üç: Gelelim Tayyipgiller’in Vatan Satıcılığıyla elde ettikleri üçüncü kazanca: Bunlar 

daha önce çok defa söylediğimiz gibi, Tefeci-Bezirgân Sermayenin en önde gelen, hem de 

mektep medrese (İHL ve Kur’an Kursu) bitirmiş, ağızları laf yapan (üstelik iyi demagoji 

yapan) temsilcileridir. Çoğu da Tarikatçıdır aynı zamanda.  

Anlayacağınız bunlar, Suudi Arabistan kralları, Arap şeyhleriemirleri- sultanları gibi 

Batılı emperyalistlerin (ABD ve AB’nin) kucağında dindarlık taslarlar. Emperyalistlerin 

emriyle ve onların çıkarları doğrultusunda din alıp satarlar. 

Ortadoğu’daki emperyalist uşağı, kendi halkına düşman kukla krallar, şeyhler; İngiltere 

ve ABD emperyalistlerinin yetiştirmesidir bildiğimiz gibi. İngiltere, bunların atalarını, 

Osmanlı’yı parçalayarak yok etmek için yetiştirmiştir. Bu planında başarılı da olmuştur. 

1945 sonrasındaysa görevi ABD devralmıştır. Yine bilindiği gibi o yıllardan itibaren, 

Uluslararası emperyalistlerin ağababalığına ABD soyunmuştur. 

ABD emperyalistleri de, bu sahte dindar, görünüşte-surette dindar, özde ise Firavun ve 

Nemrut olan alçakları, hem bölgenin doğal zenginliklerini yağmalamak hem de Sosyalizmin 

buralara yayılmasını engellemek için oluşturduğu “Yeşil Kuşak Projesi” kapsamında 

koruyup kollamıştır. Bu halk düşmanı şerefsizlerin hemen tümü 

ABD sayesinde ayakta durmaktadır. Hatırlanacağı gibi 1990’da Saddam Hüseyin 

önderliğindeki Irak yönetimi, bunların tümünü süpürüp atacaktı. Basra Körfezi’nden başlayıp 

Atlas Okyanusu’nda bitirecekti işi. Yani Kuveyt’ten girip Fas’tan çıkacaktı. Bu aralıkta yer 

alan tüm satılmış, kukla yöneticileri kürüyüp atacaktı. Hem de çok kısa bir sürede. Belki bir 

ayda, belki de daha kısa sürede. 

İşte, başta ABD ve İngiltere olmak üzere bütün emperyalistler bunu gördükleri için bir 

anda ayağa fırladılar ve ateşe düşmüş gibi çığlıklar atmaya başladılar. Saddam liderliğindeki 

Irak, Arap Birliği’ni sağlayacaktı. Böyle bir durum başta ABD ve diğer emperyalistlerle 

onların Ortadoğu’daki jandarması (veya ileri karakolu)-bekçi köpeği İsrail için büyük bir 

felaket olurdu. 

Emperyalistler işte bu yüzden alelacele Birinci Körfez Savaşı’nı açtılar, Irak’a. Ve 

Irak’ı durdurdular. Ekonomik ablukalar uyguladılar bu ülkeye. Gıdasızlıktan ve ilaçsızlıktan 1 

milyonu aşkın hastanın ve çocuğun ölmesine yol açtılar, uyguladıkları bu insanlık dışı 

ekonomik ablukayla. Yine de hırslarını alamadılar. Öfkeleri yatışmadı. 2003 baharında 

(Martında) İkinci Körfez Savaşı’nı başlattılar Irak’ı işgal ederek, Yönetimi alaşağı ettiler. 

Ülkeyi fiilen üç parçaya böldüler. Bu ikinci savaş ve işgalden bu yana da 100 bin civarında 

sivilin ateşli silahlarla, çok daha fazlasınınsa açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan, 

ilaçsızlıktan, doktorsuzluktan, yani tıbbi bakımsızlıktan ölmesine sebep oldular. Şu anda da 

bu işgal ve vahşetlerini sürdürüyorlar... 



İşin diğer bir acı tarafı da bizdeki her boydan ve soydan ABD-AB uşağı satılmışlar 

takımı, bu emperyalist canavarları-haydutları “özgürlüğün, demokrasinin, hukukun 

üstünlüğünün ve insan haklarının savunucusu” diye alkışlıyorlar. Türkiye’nin ve 

halklarımızın, bu talancı alçaklara kayıtsız şartsız teslimiyetini istiyorlar. Unutmayalım ki, bu 

ikinci savaşta 15 Avrupa (AB de diyebiliriz) devleti ABD’yle birlikte yer almıştır. Yani 

bunların birbirinden farkı yoktur. Nitelikçe farkı yoktur. Her iki grup da emperyalisttir. Zaten 

saldırgan askeri örgütleri NATO’da da bir aradadırlar. 

 

Tayyipgiller CIA’nın “Yeşil Kuşak Projesi”nin Ürünüdür 

 

Bize gelirsek, Adnan Menderes’lerin, Celal Bayar’ların (Demokrat Parti’nin), S. 

Demirel’lerin (AP ve DYP’nin), A. Türkeş’lerin (MHP’nin), T. Özal’ların (ANAP’ın) Mesut 

Yılmaz’ın, Tansu Çiller’in, B. Ecevit’in, D. Bahçeli’nin, M. Ağar’ın, E. Mumcu’nun, Molla 

Necmettin Erbakan’la Tayyipgiller’in yaratıcısı (siyasi anlamda) olan ve bu yerli-yabancı 

sermaye uşaklarını milletin başına bela eden ABD’dir. 

Bunlar hain yerli Parababalarının, Tarikatların, Kur’an Kurslarının, İHL’lerin ve 

dönekler ordusunun köşe başlarını tuttuğu Satılmış Medyanın ürünüdürler. Bunlar sayesinde 

var olmuşlar, hükümetler kurmuşlar, halka zulmetmişlerdir. Tabiî yukarıda da söylediğimiz 

gibi bunların hepsinin de üstünde ABD vardır. O yönetmektedir bunları. Ekonomik, idari ve 

askeri örgütleri aracılığıyla... Yani Türkiye’de olup biten her halka zararlı her şeyden, birinci 

planda ABD, müttefiki büyük emperyalist devletler (G7’ler) ve onların her türden örgütleri 

sorumludur. Geri planda hep onlar vardır. İpin ucu onların elindedir. Şu ana ilişkin olarak 

konuşursak; ipin ucu Busht elindedir. 

Buna bir kanıt gösterelim. Vatan Gazetesi’nden Devrim Sevimay; “1960’larda gizli 

servis ajanı olarak Türkiye’de çalışan, CIA’nın eski Ortadoğu Masası Şefi Graham 

Fuller”le bir röportaj yaptı. 

Bir bölümünü aktarıyoruz: 

“Irak, Ortadoğu’nun Vietnam’ı oldu diyebilir miyiz? 

“İslam dünyası için, evet. Ama Vietnam’ın manası başlıca ABD içindi. Irak ise 

daha geniş bir kesimin Vietnam’ı oldu. 

 “O zaman bu hezimetin anlamı da daha büyük? 

“En tehlikeli tarafı da bu olacak. Cihatçılar bunu bir zafer olarak görecek. Irak 

belki de iç savaşa girecek. Ve iktidara ABD’nin yüzde yüz istemediği bir lider gelecek. 

“Peki bu cihatçılar sorununu başımıza ABD açmadı mı? Hatta CIA’nın Ortadoğu 

Masası Şefi olarak sorumlusu bizzat siz değil misiniz? 

“Efendim, zannederim radikal İslam’ı, siyasal İslam’ı ilk olarak biz yaratmadık. 

Biz icat etmedik. Ayrıca bütün dünya radikal İslam’ı Sovyetlere karşı kullanmak istedi. 

Sadece ABD değil. Bütün Arap dünyası, Avrupalılar, herkes Sovyetler bir hezimete 

uğrasın diye yardım ettiler. Parayla, silahla... Her şekilde... 

“Yeşil Kuşak ilk kimin fikriydi peki? ABD’nin değil mi? 

“Soğuk Savaş zamanında Sovyetler’in güneye doğru yayılmasını önlemek içindi. 

Fikir herhalde bizimdi. Ama o zamanlar bütün İslam devletleri de komünizme karşı 

Müslümanlığın çok güçlü bir duvar olduğunu anlamışlardı. 

“Türkiye’de bu fikrin en ateşli savunucusu olarak siz biliniyorsunuz?.. 

“Benim için şeref sayılabilir ama ben kabul etmiyorum. Tek bir kişi olarak bunu 

sahiplenemem. Suudi Arabistan’ın da büyük katkısı vardı. Herhalde babası ben 

değildim. Ama babasını kim bilir? 

“CIA’nin Ortadoğu Masası Şefi sizdiniz. En azından büyük katkı size ait değil mi? 

“Oldu tabii, belki bu kavram hakkında en çok konuşan bendim. Çok da haklı bir 

tezdi. Çok çok doğruydu. Komünizme karşı gerçek bir duvar oluyordu İslam. 



“Bu yüzden siz de bölgede sürekli radikal İslam’ı pompaladınız?.. 

“Pompalamadık. Bizden evvel Suudi Arabistan yaptı bunu. ABD’nin Afganistan 

üzerindeki rolü daha büyüktü. 

“Peki Türkiye’yi niye kattınız bu kuşağın içine? Tam da Türkiye’de laik bir reform 

oturtulmaya çalışılırken?.. 

“Çünkü Türkiye’de çok kuvvetli bir sol vardı. Aynı şekilde İran’da da... Hem 

1950, 1960’larda hem 70’lerde... Komünizm hareketi çok kuvvetliydi. Ve Türkiye’de 

İslam komünizme karşı çok efektif değildi. İslam zayıf ama solculuk güçlüydü. 

“Ve ABD bunu tersine çevirmeye karar verdi, değil mi? 

“Hayır, biz hiçbir değişim getirmedik Türkiye’de. 

“Nasıl getirmediniz? Mendereslerden bu yana sağ hükümetleri desteklemediniz mi? 

“Evet, doğru. Ama aynı zamanda Türkiye’de çok güçlü bir sol hareket de vardı. 

Ve Türkler için de komünizm İslam’dan daha büyük tehlike görüldü. 

“Kimse durup dururken “Aa, solculuk çok kötü bir şeymiş, vazgeçiyorum” demedi 

ki... Bu ülkede bir sürü solcu ne işkencelerden geçti, kaç darbe yapıldı? Ve bunlar hep 

ABD desteğiyle olmadı mı? 

“Evet, zannederim her zaman ABD biraz iki şekilliydi. Bir yandan Türkiye’de 

demokrasinin güçlenmesini istiyorduk. Bir yandan da komünizmi zayıflatmaya 

çalışıyorduk. Sanırım çelişkili davrandık o zamanlar. 

“AKP islam dünyası için iyi bir örnek. Sonuçtan memnun musunuz peki? 

“Bence şu anda Türkiye çok iyi bir noktada. 

“Kişi başına düşen milli gelir 4 bin dolar seviyesinde. Hâlâ yolsuzluk, türban, çete 

meseleleriyle uğraşılıyor. Bu sizce iyi bir sonuç mu? 

“Arzu edildiği kadar gelişmediniz belki ama bu sadece Türkiye’nin problemi değil. 

Bütün dünyada böyle. Bizlerde çok büyük problem var. Cinayetler, çürümüşlük... Ama 

siz beni nereye itmek istiyorsunuz, onu çok anlayamadım. 

“Hollywood’ta James Bond, Türkiye’de siz... 

“Böyle bir şöhretim olduğunu sanmıyorum. 

“Öylesiniz ve bu coğrafyada yaşayanlar için çok önemlisiniz. Bu yüzden sadece 

fikirlerinizi öğrenmeye çalışıyorum. Mesela, AKP’yi niye çok beğeniyorsunuz? 

“Yok, çok beğendiğimden değil. Ama bütün İslam dünyasında İslamcı partilerle 

diktatörlük arasında müthiş bir savaş var. Bu bütün bölgeyi bir istikrarsızlığa doğru 

götürüyor. O bakımdan AKP gibi bir partinin iktidara gelmesiyle artık bir nevi siyasal 

İslam problemi için çözüm bulunmuş oldu. Demek ki eğer AKP kökleri İslam’dan çıkan 

bir parti olmasına karşın, bu sözümü yanlış anlayabilirler ama, çok ılımlı bir İslam gibi 

de olsa artık entegre oldular. Türkiye’den hariç siyasal İslam normal bir parti haline 

gelmedi. 

“Yani AKP İslam dünyası için iyi bir model olabilir mi? 

“Model lafını sevmiyorum ama örnek diyelim. Eğer Türkiye’yi örnek görürlerse 

bu çok güzel olur. Bunu İslamcılığı çok sevdiğim için söylemiyorum. Bilhassa ABD’ye, 

İsrail’e karşı, yaşadıkları şartlara karşı İslam dünyasında büyük öfke var. Çok 

radikaller. Bunları evcilleştirmek lazım. Bu aşağılayıcı bir tabir gibi görünebilir. 

Amacım bu değil ama onların da realiteyi öğrenmesi gerekir, siyasi hayata iştirak etmesi 

lazım.” 

Apaçık biçimde söylendiği gibi, 1945’ten bu yana Ortadoğu’yu ABD şekillendiriyor. 

Casus örgütü CIA da bu şerefsizce işte çok önemli bir rol oynuyor. 

G. Fuller, bazı şeyleri biz başlatmadık, diyor. Tabiî 1945 öncesinde bölge İngiltere’den 

sorulurdu. Fransa’nın da bir ölçüde etkinliği vardı. Ama esas aktör İngiltere’ydi. ABD İkinci 

Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında başrole çıktı. Tabiî ekonomik ve askeri gücü 

sayesinde... Usta’nın dediği gibi emperyalist haydutlar, dünyayı güçleri oranında paylaşırlar. 



En güçlü olan aslan payını kapar. Ve yine dikkat edersek, bölgede, en gerici güçlerle ittifak 

ediyorlar. Genelde de Modern ve Antika Parababalarıyla, onların siyasi partileriyle ve 

medyasıyla. 

Amaçlarıysa yukarıda söylediğimiz gibi yağma ve sosyalizmin gelişimini önlemektir. 

Sosyalizme düşmandır emperyalistler. Çünkü hiçbir gerçek sosyalist ülke, kendini (Tabiî 

vatanını ve halkını) emperyalistlere sömürtmez. Bu yüzden kaybedilmiş bölgelerdir sosyalist 

ülkeler, emperyalistler için. 

Emperyalistler, sadece sosyalistlere de değil, bütün antiemperyalist, yurtsever ülkelere, 

iktidarlara da karşıdırlar, düşmandırlar. 

Tabiî Mustafa Kemal’e de düşmandır emperyalistler. Çünkü Mustafa Kemal, Birinci 

Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başarıyla yönetmiş ve zafere ulaştırmış 

Başkomutan’dır. CIA ajanı (Ortadoğu sorumlusu) G. Fuller, konuşmanın bir yerinde bu 

gerçeği de itiraf eder. Aktaralım: 

“Bir makalenizde “Mustafa Kemal’in işlevi bitmiştir” dediğinizde bu ülkede pek çok 

insanı ne kadar kızdırdığınızı biliyor musunuz? 

“Böyle bir şey söylemedim. Zorlu bir süreç olarak sonuna geldiğini ve belki de 

sonuna gelmesinin iyi olduğunu söyledim. Türkiye’ye artık yeni bir harmoni getirmek 

lazım.” (agy) 

 

AB-D Tayyipgiller’den Memnun 

 

CIA’nın “harmoni” dediği Tayyipgiller’dir. Yani ABD-AB hizmetindeki Siyasal 

İslamcı Tefeci-Bezirgânlardır. Artık bunlar iktidarda olmalı, diyor ABD’li ajan. Çünkü 

bunlarda “Hizmette sınır yoktur”… Efendileri yeter ki istesin, emretsin... 

Bir de bunlar Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcisi oldukları için Ümmetçidirler. Ulus 

aşamasına gelememişlerdir. Kayıtsız şartsız egemen oldukları Ortaçağın o karanlık günlerinin 

hayali içindedirler sürekli. Onu da ABD ve AB’nin kollamasıyla, daha doğrusu onların 

kucağında gerçekleştirmeyi planlamaktadırlar. 

Tayyipgiller Ulus gerçeğini tanımadıkları için ulusal değerlerden de yoksundurlar. 

Bunlar için hiçbir önemi ve değeri yoktur ulusal değerlerin. İşte Tayyipgiller’in bu hainane 

amaçları Batılı emperyalistlerinkiyle tıpatıp uyuşmaktadır. 

Batılılar, Ortadoğu’da büyük, güçlü ulus devletler istememektedir. Emirlikler, 

şeyhlikler gibi güçsüz, kukla devletler istemektedirler. Kolayca sömürüp talan edebilmek 

için... Türkiye’yi de bu sebepten en az üçe bölmek istemektedirler. 

Tayyipgiller de Mustafa Kemal’e ve kurduğu devlete düşmandır. Çünkü eksik gedik de 

olsa bir laiklik getirmiştir. Şeriat Hukukunu ve Hilafeti kaldırmıştır. Tayyipgiller’in şefi 

Tayyip’in, Mustafa Kemal’e “Ölmüş İnek” diye alçakça saldırması (TV’lerde yayımlanan bir 

kasetinde) bu yüzdendir. Onun lider olması da aynı nedene dayanır. Mustafa Kemal’e ve 

laikliğe galiz küfürler savurması ve şeriat düzenini (daha doğrusu Ortaçağcılığı) en açık ve 

kesin biçimde savunması sayesinde şef olmuştur Tayyip. Yoksa zekâsı ve bilgisi sayesinde 

değil... 

Tayyip, Parababaları medyasının en etkin yayın organlarından Milliyet’in bundan 

önceki Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Y.Yılmaz’ın yazdığı gibi, “kafasını elindeki yazılı 

metinden kaldırdığı ve ezberinden dışarı çıktığı anda” gramer açısından doğru cümle 

kurmakta bile çok zorlanmaktadır. Çoğu kez de başarısız olmaktadır. Mehmet Y. Yılmaz, bu 

konuyu işlediği yazılarında, Tayyip’in böyle cümlelerinden bir hayli örnek de vermiştir. 

Herhalde o (M. Y. Yılmaz): 

“Biz okuduk yazdık, lisanlar öğrendik, kafamız çalışır (yani zekiyiz), okuyoruz, buna 

rağmen ayda 10-20 bin dolar maaşa talim ediyoruz. Elin oğlu daha konuşmaktan-doğru cümle 

kurmaktan aciz, trilyonları götürmüş. Üstelik de başbakanlık koltuğunda oturuyor. Altında 



emrine amade uçaklar... Çevresinde pervane kesilmiş insanlar... Yani devran sürüyor 

herifçioğlu. Bu ne biçim iştir?” diye düşünmüş olmalı. 

Böyle düşündü herhal… Ve yazdı da... Ama yine sanıyoruz, bu yazıları ona pek iyilik 

getirmedi. Yazılarını takip eden bir-iki ay içinde görevinden alındı. “Kızağa çekildi”. Yerine 

daha iyi bir uşak olan Sedat Ergin getirildi. Çünkü Doğan Medya’nın patronu, Türkiye’nin en 

önde gelen birkaç Parababasından biri olan Aydın Doğan’ın, Tayyipgiller’le arasını iyi 

tutması gerekiyordu. Tayyip’in cehaletini sergileyen yazılar yazılması onun bu politikasına 

zarar verirdi, işlerini bozardı. Kamu yağmasından istediği gibi pay kapamazdı. Ve daha bir 

yığın akçeli işleri sekteye uğrardı. Tüm parababaları gibi o da ar dünyasında değil kâr 

dünyasında yaşıyordu. 

Bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Aydın Doğan, Enver Ören, Turgay Ciner ve 

benzerleri gibi parababaları yayın organlarında yüzlerce döneği 5-10-20 bin dolar aylık 

vererek boşuna beslemiyorlar. Onlar yerli-yabancı sermayeye itçe hizmet etsinler diye 

beslenip yaşatılıyor. O, insanlığın yüz karası alçak dönekler de ABD-AB ve yerli 

Parababalarının uşaklığını boşuna yapmıyorlar. Dolar cinsinden yüksek maaşlar, milyon 

dolarları bulan transfer ücretleri için yapıyorlar. Yani bunlarınki bir çıkar birlikteliği. Ve 

bunların tümü, işte bu yüzden, vatan haini, satılmış, sermaye uşağı, halk düşmanıdır. Ve de 

patlamış gerizler kadar mide bulandırıcı, insanın içini dışına çıkarıcıdırlar. İnsan 

sefaletleridirler vesselam… 

CIA ajanı G. Fuller, yukarıda; “Ayrıca bütün dünya radikal İslam’ı Sovyetlere karşı 

kullanmak istedi. Sadece ABD değil. Bütün Arap dünyası, Avrupalılar, herkes Sovyetler bir 

hezimete uğrasın diye yardım ettiler. Parayla, silahla… Her şekilde…” diyor. Tabiî onların 

tümünün ağababasının ABD olduğunu itiraf edemiyor. Aşağılık suçu diğerleriyle paylaşmak 

istiyor. 

Şimdi ise kendi yarattıkları o “radikal İslam”dan şikayetçi. Çünkü söz konusu Ortaçağcı 

güçler şimdi kendilerine karşı bir savaşa girişmiş durumda… 

Alçak, şerefsiz casus; “Çok radikaller. Bunları evcilleştirmek lazım” diyor. Yani 

yeniden kucağımıza çekmek lazım diyor. Bu konuya ilişkin olarak da Tayyipgiller’in 

AKP’sini örnek gösteriyor. Bütün İslamcı partilerin bu hale gelmesi, getirilmesi gerekir, 

diyor. Aynen şöyle diyordu: 

“O bakımdan AKP gibi bir partinin iktidara gelmesiyle artık bir nevi siyasal İslam 

problemi için çözüm bulunmuş oldu.” 

Ne acı durum değil mi? Seksen üç yıl önce, bizi yok etmek isteyen emperyalistleri 

yenilgiye uğratarak Doğunun mazlum milletleri için olumlu bir örnek ortaya koymuştuk. 

Bugünse o zaferin (Birinci Kuvayimilliye’nin) getirdiği tüm kazanımları yitirerek, 

emperyalistlerin yeniden hizmetine girelim. Ve bu halimizle de, emperyalistlere uşaklık 

etmesi gereken sömürge, yarısömürge ülkeler için iyi bir model olarak sunulalım. 

Emperyalistler nasıl “uslu çocuk” olunacağına dair bizi örnek versinler. 

Devrim Sevimay soruyordu yukarıda: 

“AKP İslam dünyası için iyi bir örnek. Sonuçtan memnun musunuz peki?” 

Casus cevap veriyordu: 

“Bence şu anda Türkiye çok iyi bir noktada.” 

Evet. Tayyipgiller’in iktidarı, ABD ve AB için ideal bir çözümdür. Onlar efendilerinin 

bir dediğini iki etmez. Hatta onlar, daha da fazlasını yapar… Çünkü ulus devlete 

düşmandırlar. Ve de para, mal, mülk, vurgun için yapmayacakları, vermeyecekleri, 

vazgeçmeyecekleri hiçbir şey yoktur. 

Hatırlayacaksınız. Tayyip, Yahudi Bezirgân Sami Ofer’in şirketine Kuşadası Limanını, 

Tüpraş’ın yüzde 14.75’lik hissesini ve Galata Rıhtımıyla çevresini lüpletmişti. Peşkeş 

çekmişti. Üstelik Kuşadası Limanı ile Tüpraş’ın bir bölümünü hiç ihale filan açmadan 



vermişti. Al senin olsun, diyerek Galata Rıhtımı ve çevresini ise göstermelik bir ihale ile 

vermişti. 

İşin aslında, Tayyip, K. Unakıtan ve diğer Tayyipçiler, kapalı kapılar ardında görüşerek 

pazarlamışlardı kamu mallarını Yahudi tüccara. 

Tayyip geçen haftalardaki bir açıklamasında, “Sami Ofer’le ne başbakanlıkta, ne de 

başka bir yerde görüşmem olmadı.” demişti. Aynı günün akşamında, Fatih Altaylı’nın (yeni 

Tayyipçilerdendir bu da) “Teke Tek” adlı programındaysa; “Sami Ofer’le bir kez Davos’ta 

görüştüm” demişti. 

Oysa ortaya çıktı-kanıtlandı ki, “tam dört kez görüşmüştü S. Ofer’le.” 

En sonunda da; “Görüştüm, görüşüyorum, görüşeceğim” diyerek pazarlamacılığını 

savunmaya girişmişti. Yine hatırlanacağı gibi bu son noktaya Tayyip’i, “Kemal Abi”si yani 

Tayyipgiller’in en vurguncularından ve iğrençlerinden olan Kemal Unakıtan getirmişti. 

Daha doğrusu itelemiş ve düşürmüştü o yere... 

Ve yazımızın başında aktardığımız cümlesiyle de Tayyip daha farklı bir yere gelmiş 

oluyor. Yani “ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim” diyerek, artık düşülebilecek en 

aşağı yere düşmüşkendini atmış oluyor. Para-mal ve koltuk hırsıyla Ortaçağcı görüşlerinden 

dolayı bu yere inmiş oluyor Tayyip… 

Bu durum bize Tayyip’in Ahlâki Değerler Civatasındaki Son Yivin de Attığını 

(sıyrıldığını) gösteriyor. 

Tayyip gibi birinin başbakan, Tayyipgiller’in iktidar olabilmesi, Batılı emperyalistlerin 

altmış yıldan bu yana sürdürdükleri çok yönlü saldırılarının yarattığı tahribattan ötürüdür. O 

saldırılar yalnızca ekonomik hayatı ve devleti tahrip etmekle kalmadı. Geleneksel kültürü ve 

ahlâkı da önemli ölçüde bozdu, çürüttü. Sonra insanlarımızda düşünecek, dostu düşmandan 

ayıracak hal bırakmadı. Çok yönlü saldırılarla insanlarımızın kafasını uyuşturdu. 

İşte böyle bir ortamda Tayyipgiller ve benzerleri hükümetler kurabilmekte ve hiç 

çekinmeden, “ben vatanı satmakla görevliyim” diyebilmektedir. 

Bu, tahribatın nerelere vardığını gösterir… 

Tabiî bu durum aynı zamanda, biz devrimcilerin işinin de bir hayli zor olduğunu 

gösterir... Evet işimiz zor. Fakat kesinlikle umutsuz değiliz. Başaracağımızdan tam olarak 

eminiz... İnsanlarımızı uyandıracağız, bilinçlendireceğiz ve İkinci Kuvayimilliye Hareketimizi 

zafere ulaştıracağız… Demokratik Halk İktidarını kuracağız… 

 

(Kurtuluş Yolu, Yıl: 1, Sayı: 9, 29 Ekim 2005) 

 



Bir Milyar Dolarlık Servetin 

Hesabını Ver 

Tayyip 

 

 

 

 

 

Tayyip’in Mal Varlığı Nedir? 

 

Tayyip, olaydan (mal varlığını açıklamaktan) kaçmak-kurtulmak için çok çabaladın. Bu 

meselenin yeniden gündeme gelmesine, hiç istemeden de olsa sebep olmuş olan yandaşın ve 

has benzerin Kemal Unakıtan’a kuşkusuz içinden lanetler okudun, küfürler yağdırdın… 

Bilindiği gibi bu mesele, K. Unakıtan’ın, D. Baykal’ı kastederek; “Bir parti liderinin, 

bankada büyük miktarda hesabı var.” sözü üzerine gündeme geldi. D. Baykal, konunun 

üzerine gidince K. Unakıtan inkâra saptı. Ama, Tayyipçi gazete “Yeni Şafak”ın muhabiri 

kendini savundu ve yazdığının yani Unakıtan’ın Baykal’a yönelik saldırısının doğruluğunu 

savundu. 

D. Baykal, Tayyip’le birlikte mal varlığımızı açıklayalım, dedi. 

Tayyip artık dara düşmüştü. Sık sık yaptığı gibi kolpaya başladı: 

Önce mal varlığını açıklamasının yasalarca engellendiğini öne sürdü. 

“Bu yasaları ben yapmadım. Benden öncekiler yaptı. Herkes de buna uydu. Ben de 

bundan dolayı uyuyorum. Uymak zorundayım” dedi. Baykal, yasal engel varsa, birlikte bunu 

kaldıralım. O yasayı değiştirelim. Bu konuda her türlü yardıma, işbirliğine varız, dedi. Bu 

arada, AKP içinde Tayyip’e muhalif iki milletvekili, mal varlıklarını açıklayarak, ortada bir 

yasak filan olmadığını, Tayyip’in, dümen yaptığını ortaya koyuverdi. Bebelerin bile 

bilebileceği gibi, hiç kimse için böyle bir yasak-yasal engel olamazdı. Herhangi bir kimsenin 

servetini-mal varlığını açıklamasına kim ya da ne engel olabilirdi? Burjuva hukukunun bile 

kendine göre bir mantığı var. O hukuk bile bu kadar komik olmaya tahammül edemezdi. 

Yasak olansa, devlete verilen beyanının (bildiriminin), herhangi bir mahkeme kararı 

(mahkemenin talebi) olmadan devlet yetkililerince açıklanmasıydı. Tayyip, her dara 

düşüşünde yaptığı gibi yine demagojiye sarılmış ve olaydan kaçıp kurtulmak için halkın 

gözüne kül serpmeye yeltenmişti, yönelmişti. 

Sonra D. Baykal da mal bildirimini açıkladı. Kurmayları onu buna yöneltti. Tayyip artık 

iyice köşeye sıkışmıştı. “Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?”, sorularına bazen “Zaten 

gazetelerde açıklandı”, bazen de “inşallah”lı maşallahlı cevaplar vermeye başladı. O 

durumda bile açıkça ve kesince, “evet açıklayacağım” diyemiyordu. Hâlâ, “acaba 

kaçabileceğim, sıvışabileceğim bir açık kapı bulabilir miyim?” diye çabalamaktan geri 

durmuyordu. 

Herhalde kurmayları, artık bu saatten sonra bu işten kaçış olamayacağını Tayyip’e netçe 

anlattılar. Kaçmasının yaratacağı tahribatın çok büyük olacağına, işi hep yaptıkları gibi yine 

kitabına uydurarak yapmalarının kaçınılmaz olduğuna onu ikna ettiler. Ve Tayyip, 

Başbakanlığın internet sitesinde mal varlığını açıkladı: Bir milyon altı yüz yetmiş bin YTL ya 

da bir trilyon altı yüz yetmiş milyar TL’ymiş serveti. Bu miktar, bir milyon iki yüz elli beş bin 

dolara denk düşer. 

Burada çağrışım oldu. Tayyip’in bir iki yıl önce söylediği bir yalan aklımıza geldi. 

Şöyle demişti o zaman: 

“Altı milyarlık başbakanlık maaşımla geçinemiyorum. O yüzden ticaret yapıyorum.” 

Trilyonlarca serveti olan bir insan nasıl geçim sıkıntısı çekebilir? 

Böyle bir iddia hiç gerçek olabilir mi? 



Kaldı ki sen, ulaşım parası vermiyorsun. Meclis lokantasında çok ucuza ya da resmi 

gezilerinde bedavadan yiyip içiyorsun. Ayrıca altı milyar TL’lik maaş, Türkiye şartlarında 

çok yüksek bir aylık gelire tekabül eder. Bu parayla Türkiye’de asla geçim sıkıntısı çekilmez. 

Bunu herkes bilir. Tabiî Tayyip de bilir… Ama onun niyeti demagojiyle saf Müslüman halkı 

uyutmak, kandırmak ve oy davarı durumunda tutmak, öyle olmayanları da o duruma 

getirmekdüşürmektir. 

 

Tayyip’ten Kimsenin İnanmayacağı Birkaç Yalan Daha 

 

8 Şubat tarihli Cumhuriyet ilk sayfasında şunları diyor, bu konuya ilişkin olarak: 

“Malvarlığında Erdoğan’dan eksik açıklama geldi. Başbakan’ın yaklaşık 1 milyon 

670 bin YTL’lik malvarlığı olduğu duyuruldu. Konutlarına ilişkin hiçbir bilgi 

verilmeyen açıklamaya göre, iki arsa 5 yıldır “hiç değer kazanmadı.” (agy) 

Yine aynı gazetenin köşe yazarı Cüneyt Arcayürek’in köşesinin ilk paragrafı şöyle: 

“Çelişki dikkat çekmiyor mu? Bir Başbakan, malvarlığımı gazeteler açıkladı, 

benim açıklamama gerek kalmadı, diyebiliyor. Ve sonra: kamuoyu baskısı sonuç 

veriyor: Başbakanlık internet sitesinde nihayet ama-eksik mal bildirimi yayımlanıyor. 

Açıklamada taşınmaz mallar; İstanbul’da, Ankara’da, Rize’de köşk misali konutlar 

yok. Daha neler “yok”, önümüzdeki günler aydınlığa çıkacak.” (agy) 

Herkesin, en azından ilgili herkesin bildiği gibi Tayyip’in Üsküdar’da yıllardır oturduğu 

bir evi var. Bir de, geçen yıl basında yer alan haberlerden öğrendiğimize göre Tayyip, yine 

Üsküdar’da, etrafı kale duvarları gibi çevrili bir lüks sitede yan yana iki villa birden aldı. 

Tayyip burayı çok korunaklı olduğu için tercih etmiş. Villaların her birinin fiyatı 1’er milyon 

dolarmış, basının yazdığına göre. 

Mal bildirimi listesinde olmayanlardan ikisi bunlardır. 

Tayyip, gördüğümüz gibi oturduğu ev ve bu iki villayı listeye koymayarak tahminen 3 

trilyon TL civarındaki servetini bir anda buharlaştırmış oluyor. Daha doğrusu buna çabalıyor. 

Bu konuda Sabah gazetesi bugünlerde daha farklı bir iddia öne sürdü. Cüneyt 

Arcayürek’ten aktarıyoruz: 

“R. T. E.’nin mal bildirimi servetiyle ilgili gerçeklerin tümünü içeriyor mu, 

yoksa?.. Örneğin -Sabah yazıyor-:  

“Ailenin” Ülker dağıtıcılığı yapan şirketlerdeki hisselerini devrettikten sonra 

İstanbul Kısıklı’da satın aldığı –aldı ise- villalar mal bildiriminde yok! “R.T.E ve 

ailesinin 1’er milyon dolar değer biçilen bu villalardan toplam 5 adet satın almayı 

düşündüğü öne sürülmüştü.” diyor gazete. 

“5 villa? 6 bireyden oluşan “aileye” uygun. 2 kıza 2, 2 oğlana 2 ve baba ile anaya 1 

villa! 

“Ya etiket fiyatı 43 bin İsviçre frangı (32 bin 250 dolar), YTL değeri 42 bin olan 1 

kol saati. Maaşının 5 katını aştığı için yasa gereği bildirimde bulunması zorunlu. 

Açıklamada yok!” (Cumhuriyet, 9 Şubat 2006) 

Tuncay Özkan, yine Cüneyt Arcayürek’le birlikte yaptıkları bir TV programında, 

Tayyip’in bu saatlerden birkaç tanesine sahip olduğunu, değişik değişik takındığını 

söylemişti. 

Tayyip, düşünmüyor ki, bu mülklere sahip olduğunu basın defalarca yazdı çizdi. Bu 

sebeple de pek çok insan bunları biliyor. Ama o, buna rağmen düzenbazlıktan geri durmuyor. 

Alışmış bir defa yalana, dümene, hileye… Adeta huy edinmiş bunu. Yapmadan, etmeden 

duramıyor. Hani, Galata Rıhtımı ve çevresindeki o geniş mekânı, Yahudi Sami Ofer’e, 

karşılığı elli yılda ödenmek üzere peşkeş çektikten sonra da böyle davranmıştı. Peşkeşi 

gizlemek için, bir günün saat 13’ünde, “Sami Ofer’le ne başbakanlıkta ne de bir başka 

yerde hiç görüşmem olmadı” demişti. Aynı günün gecesindeyse, Fatih Altaylı’nın “Teke 



tek” adlı TV programında; “Sami Ofer’le Davos’ta bir kez görüştüm” deyivermişti. Sonra 

basın Türkiye’de de otellerde Sami Ofer’le birden fazla görüştüğünü belgeleriyle ortaya 

koymuştu. Ondan sonra Türkiye insanını ve ahlâka ilişkin değerleri hiçe sayan bir pervasızlık 

içinde hiç utanıp sıkılmadan ve yüzü dahi kızarmadan; “Sami Ofer’le görüştüm, 

görüşüyorum bundan sonra da görüşeceğim” diyerek kükremişti. Aynı konuşmasında 

yine; “Ben adeta ülkemi pazarlamakla mükellefim” demişti. Ülke, Vatan demektir. 

Tayyip, “Ben Vatanı satmakla mükellefim” demiş oluyordu yani. 

Bu gibi durumlar karşısında (böyle olaylara tanık olunca) bizim kanımız donar. 

İnsanlığımızdan utanırız. Tayyip’le aynı insan soyundan gelme olduğumuzdan utanırız. Sonra 

da sonsuz bir şekilde acırız böylelerine… İnsan olarak doğmuş canlılar neden kendilerini 

böyle durumlara düşürürler, diye. Biliriz ki, hiçbir şey için böyle durumlara düşülmez, 

düşülmemeli. Yani hiçbir şey buna değmez… 

Basından öğreniyoruz ki, Tayyip’in Ankara’da ve Rize’de de mal beyanında yer 

almayan böyle mülkleri varmış.  

 

Rahmi Koç’un Tespit ve İddiası 

 

Hatırlanacağı gibi, Tayyip 3 Kasım 2002 seçimlerine katılamadı. 

Yasal engeli vardı. Fakat ABD ve AB Tayyip’e göz koymuştu bir defa. Ortaçağcı 

gazeteci Ruşen Çakır ve Parababası Cüneyt Zapsu onu çoktan pazarlamışlardı ABD ve 

AB’ye. İş, zamanın ABD Büyükelçisi Morton Abromowitz’le, Cüneyt Zapsu’nun Boğaz’daki 

villasında bağlanmıştı. Tayyip, ABD ve AB’ye kusursuz hizmet edecek, karşılığında da 

başbakanlık koltuğuna kurulacaktı. Tabiî bu arada K. Unakıtan vb. tüm Tayyipgiller küplerini 

dolduracaktı. 

Biz demiyor muyuz 1945’ten beri Türkiye’yi, Uluslararası Parababaları (emperyalist 

devletler) adına onların ağababası ABD yönetiyor, diye. İşte bu olayda bizim bu görüşümüz 

bir kez daha doğrulanmış oldu. 

Şeytanın bile aklına gelmeyecek hile-dümen yolları arandı ve bulundu. Siirt’te, olmuş 

bitmiş olan seçimlerde güya bir aksaklık bulundu. Siirt seçimleri iptal edildi bu nedenle. 

Yasaya göre, tekrarlanan seçimlere de bir önceki seçime girmiş adaylarla 

gidilebiliyordu. Yeniden aday belirlenmesine izin verilmiyordu. Bu yasa maddesini delmek 

için, Siirt’te önceden AKP listesinden seçime girmiş bir Tayyipçi istifa ettirildi. (Bu şahıs 

Tayyip tarafından ödüllendirilerek Siirt Belediye Başkanlığına getirildi. Bir süre sonra da 

basında, yaptığı vurgunlara ilişkin haberler yer aldı.) Aday listesindeki eksiğin doldurulması 

için yeni aday gerekti. Bu tabiî ki Tayyip oldu. Zaten oyun bunun üzerine kurulmuştu. 

Böylece Tayyip, yenilenen Siirt seçimlerinden seçilerek Meclise girdi. Hem milletvekili hem 

de başbakan oldu. Tabiî bu süreçte bir yığın yasa ihlal edildi, ayaklar altına alındı. Bu tam bir 

hukuk faciasıdır. Bir yüksek yargı organının savcısı da aynen böyle değerlendirmiştir, 

Tayyip’in Meclise girdirilmesi oyununu, hatırlayacağımız gibi. Bu trajikomik seçim 

oyununda başrolü, dönemin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan oynamıştır. Şimdi 

nerededir, neyle meşguldür bilmiyoruz… Geçelim… 

İşte bu sürecin başlarında, Türkiye’nin en önde gelen Parababası Rahmi Koç, medyada 

yer alan bir açıklamada bulundu. Şöyle dedi: 

“Edindiğimiz bilgilere göre Tayyip Erdoğan, şu anda bir milyar dolarlık servete 

sahiptir. Bu kişi 15 yıldan beri en aktif biçimde politika yapmaktadır. Bu kadar büyük 

serveti hangi işi yaparak edinmiştir. Milletvekilliğine aday olmadan önce bu servetinin 

kaynağını açıklamalıdır!” 

Tayyip, bu açıklama daha doğrusu suçlama karşısında tık demedi. Sadece küsmüş R. 

Koç’a, yine medyadan öğrendiğimize göre. 



Bir süre sonra R. Koç, Moskova’da Ramstor adlı dev bir mağaza açtı. Bunlara 

“Hipermarket” ya da “Grosmarket” deniyor bildiğimiz gibi. Onun açılışına Tayyip de davet 

edildi ve katıldı. Koç’la Tayyip’in o açılışta barıştığını yazdı yine basın… 

R. Koç da bir deneyimli Parababasıdır. Baktı ki ABD Tayyip’e oynuyor, o da bunun 

kaçınılmazlığını gördü ve barıştı onunla. Bunların dostluğunu da düşmanlığını da çıkarları 

belirler… R. Koç da çıkarı öyle emrettiği için böyle davranmıştır, bizce… 

R. Koç’un bu iddiasını geçen hafta, o seçim oyununun oynandığı günlerin milletvekili 

ve Meclisin “Mal Varlığı Araştırma Komisyonu” üyesi Mustafa Kul gündeme getirdi, Mithat 

Bereket’in “Pusula” adlı TV programında. Bir milyar doların büyüklüğünü güncel 

kıyaslamalarla anlatmaya çalıştı. Öyle ya bir milyar dolar, bin tane bir milyon demektir. 

Mithat Bereket, Mustafa Kul’un sözünü “siyasete girmeyelim” filan diye keserek, daha fazla 

açıklamada bulunmasına izin vermedi. Tabiî onun için de bu düzen (Tayyipgiller düzeni) bir 

cennettir. Çünkü kaç bin dolar maaş almaktadır kim bilir… O yüzden işinden olmak 

istemez… 

Aynı konuyu Deniz Baykal birkaç gün önce şöyle diyerek, ima yollu gündeme getirdi: 

“Servet beyannamen üzerine savcı dava açmış, sonra sen iktidar oldun diye o karar 

yargıtaya götürülmemiş. O konuda sağlıklı bir yargı süreci işlememiş.” (Cumhuriyet, 8 

Şubat 2006) 

Yine aynı kuşkuyu, Milliyet’ten Melih Aşık da köşesine taşır. Ekibinden Haldun Ertem, 

bu konuda şunları yazar: 

“Başbakan Erdoğan mal varlığını açıkladı. Bu kadar küçük bir mal varlığı için o 

kadar uzun süre kamuoyunu oyalaması ise bir muamma olarak kalacak.” (8 Şubat, agy) 

Başbakan Tayyip’in, hesap veremeyecek durumdaki herkes gibi ruhu rahatsız. Aynalara 

bakamıyor. Düşman onlara. O yüzden bunca zamandır kıvranıp durdu. Suçluluk duygusunun 

verdiği kompleksle de sağa sola kötü bir üslupla saldırmaktan kendini alamadı. 

 

Tayyip’in Hakkında, Yüz Kızartıcı Suçlardan Açılmış Yedi Tane Dava Var 

 

Tayyip, “Milletvekili dokunulmazlığı” ardına gizlenerek (sığınarak saklanarak) bu 

davalardan kurtulmaya çabalamaktadır. 

Tayyip ve şürekâsı, 3 Kasım seçimleri öncesinde, meydanlarda halka bu konuda çok 

kesin biçimde söz vermelerine rağmen, “dokunulmazlıkların kaldırılması” önerilerine karşı 

çıkmaktadırlar. 

“Zamanı gelince kaldırılır” demektedir Tayyip. Bundan kastettiği şudur: 

1- Hakkındaki davalardan zamanaşımından yararlanarak kurtulmak-yırtmak. 

2- Zaman içinde, “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”nu türlü yöntemlerle etkisi-

güdümü- hâkimiyeti altına alarak, bu yolla (araçla) bütün mahkemeleri denetimi altına almak, 

böylece de hakkındaki davalardan kurtulmak. 

Tayyip, apaçık bir şekilde görülmektedir ki, buna oynamaktadır - bu hesap içindedir. 

Düşünün bir, hiç alnı açık olan adam, “dokunulmazlık”lar ardına sığınmaya tenezzül 

eder mi? Böyle bir zırhın kendisine sunulmasını, kendine yapılmış ağır bir hakaret sayar, 

“Beni yargılayın bir an evvel” diye feryat eder ve an geçirmeden bunun için yolu açar. Bu 

yolu istese anında açar herkesin bildiği gibi… 

Fakat Tayyip açmıyor. Açamıyor. İnatla kaçıyor bundan. 

Böyle bir davranış neyin göstergesidir? 

Suçluluğunu adı gibi bilmesinin. Hesabını veremeyecek olmasının… 

Sanırız bir iki yıl önceydi; “Dokunulmazlıkları niye kaldırmıyorsunuz?” sorusuna şu 

karşılığı vermişti Tayyipgiller: 

“Mahkemelerin hakkımızda sağlıklı karar vereceğine güvenmiyoruz!” 



Düşünebiliyor musunuz, bir hükümet, yönettiği devletin mahkemelerine 

“güvenmiyorum” diyor… Güler misiniz, ağlar mısınız?.. 

Tayyipgiller, “mahkemelerden kaçmak, kurtulmak istiyoruz, çünkü biz suçluyuz” 

diyemiyorlar da “güvenmiyoruz” diyorlar… “Biz suçluyuz” diyecek değiller ya, elbette böyle 

diyecekler… Aksi davranmaları, kendilerinin sonu olur… 

 

Son Bir Hatırlatma 

 

Hz. Muhammed öldüğünde, ibriğiyle hırkası kalmıştı mal olarak. Başka hiçbir maddi 

varlık bırakmamıştı. Çünkü yoktu. Üstelik de zırhı, bir Yahudi bezirgânda rehindeydi. Doksan 

kilo arpa karşılığında… 

O kadarcık arpayı alacak parayı bile bulamamıştı… 

Dört Halife de Hz. Muhammed gibi yaşadı… Çünkü O’nu örnek aldı. 

Muaviye’nin, Yezid’in, Firavun’un, Nemrud’unsa korkunç servetleri vardı, çok iyi 

bilindiği gibi… 

Tayyip, aynanın karşısına geç, gözlerini aynaya dik ve oradaki suretine sor; “Ben 

kimlere benziyorum?” diye… Tabiî buna cesaret edebilirsen… 

Her şeye rağmen, acıyoruz sana Tayyip. Çok acınacak haldesin. İnsanî açıdan yani… 

Bizde Müruruzaman (Zamanaşımı) Yoktur Tayyip! 

Bunu daha önce de söyledik… Kaynağını açıklayamadığın ve de açıklayamayacağın bu 

devasa servetin, kamu mallarını ve vatanı, Kıbrıs’ı; yerli-yabancı Parababalarına, ABD ve AB 

emperyalistlerine pazarlayarak-satarak, peşkeş çekerek ettiğin ihanetlerin hesabını, bir gün 

mutlaka vereceksin. Halk önünde ya da Tarih önünde… Bu hesap görülecek. Bundan adın 

gibi emin ol! 

 

12 Şubat 2007 

 

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 

GENEL MERKEZİ 

 

(Kurtuluş Yolu, Yıl: 1, Sayı: 15, 22 Şubat 2007) 



Tayyip İşte Budur! 

 

 

 

 

Tayyip’ten Zagzagalar 

 

İki yıl kadar önceydi. Tayyip yine köylülerin karşısına çıkmış; Osmanlı’nın “Zagzaga” 

dediği türden, halkımız için anlamsız söz yığınından ibaret, demagojik nutuklarından birini 

atmıştı. Birkaç köylümüz, uygulanmakta olan tarım politikasının, kendilerini perişan ettiğini; 

belirlenen ürün fiyatlarının maliyetin çok altında olduğunu, mazot ve gübre başta olmak üzere 

girdilere çok yüksek zamlar yapıldığını, bu sebeplerden de üreticinin bırakalım geçinmeyi, 

gittikçe borç bataklığına sürüklendiğini, dile getirmişti. Tayyip’in cevabı her zamanki gibi 

oldu: 

“Daha ne yapalım, ne verelim? Gözünüzü Allah doyursun!” deyiverdi. 

Oysa bugün artık her namuslu Türkiye insanının apaçık bir şekilde gördüğü ve bildiği 

gibi, Tayyip Hükümeti’nin uyguladığı; IMF ve Dünya Bankası’nın emirlerinden oluşan Tarım 

Programı, üretmen köylülüğü çökertmiş, anasını ağlatmıştır. 

Tayyip yine aynı günlerde işçiler karşısındadır… İşçi kardeşlerimiz, işsizlikten, 

ücretlerin düşüklüğünden ve azgın hayat pahalılığından yakınmıştır. Dertlerini dile getirmek 

istemiştir. 

Tayyip yine, halkımız karşısında hep yaptığını yapmış ve işçilerimize; “Bari yatın da 

ağzınıza da lokmayı biz verelim!” demiştir. 

Halbuki, Tayyipgiller’in bütçelerinin tümü, yine IMF ve Dünya Bankası’nın 

uzmanlarınca hazırlanan bir “borç ödeme bütçesidir”. 

Ekonomistlerin deyişiyle, “dış ve iç borçların çevrilmesini” amaçlayan bir bütçedir. 

Bu bütçede halk yoktur. Yani, bütçeyi hazırlayanların, halk umurunda değildir. Bu yılın 

(2006’nın) bütçesi de bu anlayışın çok açık bir ifadesidir. Bütçenin bu anlayışla 

hazırlandığının kanıtıdır: 158 milyar YTL’lik bütçenin 46 milyarı borç faizlerine, 36 milyarı 

da personel giderlerine ayrılmıştır. 

Bütçenin en önemli payı borç faizlerinin ödenmesine gidecektir. Türkiyemiz, Batılı 

emperyalistlerin (ABD ve AB’nin) ve onların finans örgütlerinin (IMF, Dünya Bankası, 

Dünya Ticaret Örgütü’nün) sinsi ve planlı bir politikası sonucunda borç bataklığına 

sürüklenmiştir. Şimdi orada kıvranmaktadır. Tabiî kıvranan, acı çeken yalnızca halkımızdır. 

Yerli Parababaları, onların emrindeki siyasiler, medya ve sözde sanatçılar, bilim adamları için 

Türkiye, şu anda güllük gülistanlıktır. Bir cennettir. İşçimiz, köylümüz, kamu emekçimiz, 

esnafımız ve küçük üretmenlerimiz içinse bir cehennemdir. Bu güzel vatanımız ne yazık ki 

satılmış Parababaları ve onların siyasi temsilcileri tarafından, halkımız için bir cehenneme 

çevrilmiştir-döndürülmüştür. 

Yerli-yabancı Finans-Kapitalistlerin hayâsızca vurgunları ve sömürüleri yüzünden bu 

hale getirilmiştir yurdumuz. Çalışan, üreten ve ezilen insanlarımız işte bu yüzden 380 

YTL’lik asgari ücretle, 635 YTL’lik ortalama ücrete mahkûm edilmiştir. 

Tabiî Tayyip ve şürekâsının hiç umurunda değildir 70 milyon Türkiye insanının bu 

yürekler acısı durumu. Onlar Batılı efendilerine hizmet etmek, vatanı pazarlamak, bunun 

karşılığında (ödülü olarak da) devran sürmek, küpler doldurmak sevdasındadır. Başka hiçbir 

şey düşündükleri yoktur onların. 

“Fırsat bu fırsat, vur ha vur! Doldurabildiğin kadar küp doldur… Böyle bir fırsat bir 

daha ele ya geçer ya geçmez!” demektedirler kendi kendilerine. Onların adsız, dilsiz 

sloganları (amentüleri) budur… Durmaksızın bunu tekrarlar ve yaparlar. 

 



Tayyip’in “Gâvur İzmir” İması 

 

“AKP İzmir İl Teşkilatı”, 18 Aralık 2005’te, İzmir Buca’da bir “yemekli toplantı” 

yapar. Orada Tayyip konuşur. Konuşmasının bir yerinde aynen şöyle der: 

“İzmir’in üzerindeki o zaman zaman yakıştırılan bazı ifadeler vardır ya, bu 

ifadelerin olmadığı görülecektir. (Tayyip’in anlatımına bakın!.. “ifadeler” hem “var”mış 

hem de “olmadığı görülecek”miş. Elindeki yazılı metinden veya ezberinden dışarı çıktı mı, 

Tayyip böyle konuşur. Kurtuluş Yolu.) Çünkü İzmir’in aslı bu değildir. O yakıştırmalar 

değildir. İnşallah bu yakıştırmaları da ilk seçimde silip atacak üzerinden. Ben buna 

inanıyorum. Yarın da inanacağım.” (20 Aralık 2005 tarihli gazeteler) 

Tayyip’in basın sözcüsü, kendisi gibi Ortaçağcı bir bezirgân olan Akif Beki, 

“yakıştırılan bazı ifadeler” sözüyle Başbakan’ın “Solun Kalesi” demek istediğini bildirdi, 

yaptığı yazılı bir açıklamayla. 

Ancak bu açıklama, Tayyip’in konuşmasına yönelik yoğun eleştiriler üzerine yapılmıştı. 

Şöyle diyordu Beki: 

“Sayın Başbakan’ın bu sözleriyle, İzmir için kullanılan “Solun Kalesi” gibi bazı 

siyasi nitelendirmeleri kastettiği açıktır.” (20 Aralık 2005, Gazeteler) 

Ancak Tarih bilen her namuslu aydın, Tayyip’in bu sözleriyle, İzmir’e “Gâvur İzmir” 

demek istediğini hemen anladı. Bunun iki mantıkî kanıtı vardı. 

1- Tayyip, eğer “Solun Kalesi” demek isteseydi, bunu açık açık söylerdi. Bunda 

sakınılacak bir şey yoktur. Derdi ki, arkadaşlar, İzmir bugüne kadar solun kalesi diye bilindi. 

Bunu ‘ilk seçimde silip atacaktır’ üzerinden. Ben buna inanıyorum. Tayyip böyle açık bir 

anlatım kullanmıyor. İma (değindirme, anıştırma, çağrıştırma) yollu, kapalı bir ifade tarzına 

başvuruyor. 

2- İzmir’in geçmişinde (Tarihinde) böyle bir (gâvur İzmir diye) niteleme vardı. Fakat 

İzmir’in tümü için değil, yalnızca bir bölümü, daha doğrusu gerçekten de “gâvur” olan -

Hıristiyan ve Musevi olan bölümü için kullanılıyordu bu ibare. Açıklayalım: 

Anadolu’nun Antika Tarihi üzerine geniş ve güvenilir bilgiye sahip, değerli aydın Bilge 

Umar’ın “Börklüce” adlı eserinden bir bölüm aktaralım: 

“Dar bir girişle geçilen daire biçimli iç limanın o girişinde (…), Timur 1402 

Aralığında buraya gelesiye kadar; Rodos Şövalyeleri’nin daha doğrusu Rodos’ta 

üslenmiş şövalye tarikatının elinde ve ayakta olan, Türklerin Liman Kalesi, Limon 

Kalesi dediği bir kale vardı. Aydın Oğulları bu kaleyi zaptetmiş iken 1344’te baskınla 

gelen haçlı donanmasına kaptırmışlardı. Çevreden gelen Hıristiyan halkın da sığındığı 

bu kale, İzmir içinde bir başka İzmir olmuş çıkmıştı. Türkler, o kaleye Gâvur İzmir’i, 

Aydın Oğulları egemenliğindeki kent bölümüne de Müslüman İzmir’i derlerdi.” (agy, s. 

37-38) 

İzmir’i kaybeden Rodos Şövalyeleri, anakarada, daha güneyde bulunan Halikarnas’a 

(Bodrum’a) yerleştiler: 

“St. Pierre Şatosu (Halikarnas, Bodrum): Şövalyelerin anakarada yer alan antik 

Halikarnas kentine yerleşmeleri oldukça yakın bir tarihe rastlar: St. Pierre şatosunun 

1408 yılına doğru başlayan inşaatı, Timurlenk’in ele geçirdiği İzmir’in yitirilişinden 

sonra bir tür teselli ikramiyesi niteliğindeydi.” 

(Nicolas Vatin, Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar, s. 17) 

Kanuni Süleyman, 1522 yılında beş ay süren bir kuşatma sonunda Rodos’u fethetti. Bir 

yıl önce Belgrad’ı, bir aylık kuşatmanın ardından ele geçirmişti. 

Kanuni, Rodos’un hemen ardından Bodrum’u da (St. Pierre kalesini de) aldı. 

Bir aktarma da Hakkı Uyar’ın, Hakimiyet-i Milliye Dergisindeki yazısından yapalım: 

“Ortaçağ boyunca bir şehrin gâvur olarak tanımlanması İzmir için olduğu gibi, 

Samsun için de olmuştur. İzmir’de olduğu gibi şehrin bir bölümü Müslümanların bir 



bölümü Gayri Müslimlerin elindedir. 11. Yüzyıl sonlarında Cenevizliler’in elindeki 

Samsun’u (Amisos) ele geçiremeyen Danişmentliler, şehre yakın bir kale inşa ettiler. 

Cenevizliler’in elindeki şehri (Gâvur Samsun), Anadolu Selçukluları da alamadı. 

Yıldırım Beyazıt zamanında Müslüman Samsun Osmanlılar’ın eline geçti (1398). Gâvur 

Samsun’un Osmanlılar’ın eline geçmesi ise Çelebi Mehmet zamanında oldu (1413).” 

(agy, 27.12.2005) 

Bu illerimiz de Anadolu’nun diğer bölgeleri gibi, Osmanlı Ülkesi topraklarına 

katılmışlardır. Fakat burada oturan Hıristiyan halk, bütünüyle buralardan kaçıp gitmemiştir. 

Genellikle kalanlar, gidenlerden daha fazla olmuştur. Çünkü Osmanlı, ele geçirdiği yerlerdeki 

derebeyliği ortadan kaldırarak kendi Dirlik Düzenini kurmaktadır Toprakta. Antika Tarihin 

ekonomik temeli de Toprağa yani Tarıma dayanır. 

Osmanlı, toprağı tekelinde tutan derebeyleri tasfiye ederek, toprağı üretmen köylünün 

kullanımına (tasarrufuna) vermektedir. Toprağın özel mülk edinilmesi, Dirlik Düzeninde, 

hatta Kesim Düzeninin de son dönemlerine kadar yasaktı bildiğimiz gibi. 1860’larda çıkarılan  

“Arazi Kanunnamesi”yle toprakta özel mülkiyet resmen kabul edilmiştir Osmanlı’da. 

Gerçi Dirlik Düzeni de kaçınılmaz biçimde, Osmanlı’nın derebeyileşmeye doğru her 

geçen gün biraz daha yol almasıyla bozulmuştu. Olumsuz yönleri artmış, olumlulukları 

azalmıştı. Kanuni, bozulan bu toprak düzenini ıslah etmek için, derebeyileşen Dirlik Düzenini 

kaldırdı. Yerine Kesim Düzenini getirdi. Bu düzenin ilk yıllarında olumlu özellikleri hayli 

fazlaydı. Fakat bu yeni düzen, Dirlik Düzeninden çok daha hızlı bir biçimde bozuldu. Ve 

Dirlik Düzeninin son zamanlarında yarattığından çok daha ağır (olumsuz kötü) sonuçlar 

ortaya çıkardı. 

Kıvılcımlı’dan izleyelim: 

“Kanuni çağında toprak üretiminin % 20’si beytülmale, % 4’ü kesimci, mültezim, 

sarrafa düşerken, çiftçi % 76 alıyordu, 30 yıl sonra, beytülmal % 3.3, devlet kastları % 

4, kesim düzeninin sınıf ve zümreleri % 34, köylü % 50.6 nispetinde pay alırlar. Ve bu 

gidiş, gittikçe kötüye kayarak Osmanlı nesil ve mirasçılara doğru uzayıp gidecektir.” 

(Osmanlı Tarihinin Maddesi) 

İşte Dirlik ve Kesim Düzeninin henüz derebeyleşmemiş çağlarında, yani toprağı 

derebeylerden alıp üretmen köylüye verdiği çağlarda, yerli Hıristiyan halkın önemli bir 

bölümü, bu sebepten dolayı Osmanlı’ya kucak açmıştır. Onu kurtarıcı olarak karşılamıştır. 

Osmanlı fetihlerinin birbiri ardına gerçekleşmesinin bir sebebi de buydu. (Kesim Düzeninin 

derebeyileşmesiyle birlikte, fetihler durduğu gibi; Osmanlı, elindeki toprakları da hızla 

kaybetmeye başlamıştır.) 

Örnekleyelim: 

“Fontanus’un Rodoslulardan aşağılamayla söz ettiği anımsanacaktır. 

Kandiye’deki Venediklilere anlatırken, Prégent de Bidoulx, yerli halkı kuşatmanın 

sonunda, görevlerini yapmayı ve çarpışmayı kasıtlı olarak inatla reddetmekle 

suçlamıştı. (...) Teslim olma sırasında etkin bir rol oynadıkları da gerçeğe aykırı 

değildir. Bir süreden beri Osmanlılar halkı barışa yöneltmenin yollarını arıyorlardı.” 

(Nicolas Vatin, agy, s. 342) 

Osmanlılar, Rodos’u aldıktan sonra bir tek Hıristiyan’ı incitmezler. İsteyenlerin (asker 

ya da sivil) mallarını da yanlarına alarak götürmelerine izin verirler. Kalanlardan beş yıl 

süreyle vergi almayacaklarını, çocuklarının devşirme olarak ellerinden alınmayacağını 

söylerler. Tabiî öyle de yaparlar. 

Yalnızca, adada ele geçirdikleri Cem Sultan’ın Hıristiyan olmuş oğlu ve iki erkek 

torununu öldürürler. İki kız torununu da alıp İstanbul’a götürürler. 

“Olaylara tanıklık eden ve kendisi de kuşatmadan sağ kurtulmuş olan Michali 

Greco de Candia da 1523 Ocak’ında Rodos’ta kalanların gidenlerden daha fazla 



olduğunu doğruluyordu. Gerçekten de pek çok aile babasının yeni hükümdarın iyi 

düzenlemelerinden yararlanmayı yeğleyip maceraya atılmak istememesi olağandı. 

“Üstelik Osmanlı yetkililer varlığı yararlı görülen “kâfirleri” orada alıkoymak için 

çabalarını esirgemediler. İstanköy ve St. Pierre şatosu kalelerinde “usta topçular, 

arbeküzcüler ve kundaklı yay askerleri” bulan Behram Bey de “o ana kadar ellerine 

geçen gelirin süreceği vaadiyle cezbederek” onları alıkoydu. Öbür yandan adanın 

yaşamı için ticaretin öneminin bilincinde olan Osmanlılar, bazı tüccarları kalmaya ikna 

etmeye çalıştılar.” (Nicolas Vatin, agy, s. 350) 

Buralarda olduğu gibi İzmir’de de, Gayri Müslüm mahalleleri, Osmanlı Yönetimine 

girdikten sonra da varlığını belli oranda korudu. Bu yüzden “Gâvur İzmir” nitelemesi de, 

eskisi gibi yoğun biçimde kullanılmasa da, belleklerdeki varlığını korumayı sürdürdü. 

Tümden yok olup, unutulup gitmedi. 

 

Osmanlı’nın Son Dönemindeki Durum 

 

1867’de çıkarılan “Arazi Kanunnamesi”yle yabancılara mülk satışı da serbestleşti. 

Tabiî bu yasa Batılı emperyalistlerin isteği doğrultusunda, onların baskısıyla çıkartılmıştı. Bu 

tarihten sonra Batılı emperyalist devletlerin varlıklı sınıfları, hızla Osmanlı ülkesinde özellikle 

de Hıristiyan nüfusun yoğun olduğu bölgelerde arazi ve mülk alımına giriştiler. Ege ve İzmir 

de en tercih edilen yörelerimizdi. 19’uncu Yüzyıl başlarında bu satışların miktarı çok yüksek 

boyutlara ulaşmıştır. Batılılar hem tarım arazisi-çiftlik vb. hem de İzmir ve civar şehirlerde, 

kasabalarda ev, dükkân, işyeri gibi mülkler almaktaydı. 

İşte bu dönemde, halkımızın belleğinden hemen hiç silinmeyen, “Gâvur İzmir” sözü 

yeniden sıkça kullanılan bir niteleme oldu. Çünkü halkın yanı başında yoğun bir gayri 

müslüm nüfus yaşamaktaydı. Ve bu nüfus tabiî belli bölgelerde yoğunlaşmaktaydı. Artık 

eskilere ilaveten yeni yabancı mahalleleri-semtleri oluşmuştu. İşte halkımız, bu bölgeleri 

işaret ediyordu-dile getiriyordu “Gâvur İzmir” sözüyle. 

Bu hainane gidiş bildiğimiz gibi, Osmanlı’nın çöküşü ve bütün topraklarının Batılı 

emperyalistlerce paylaşılıp işgal edilmesiyle sonuçlandı. Türkiye Halkları bildiğimiz gibi, 

emperyalistlerin bu işgalini bugünkü Türkiye sınırları içinde ortadan kaldırabilmek için 4 yıl 

süren bir Kurtuluş Savaşı vermek mecburiyetinde kalmıştır. 

Tayyip Hükümeti de, 2003’te çıkardığı yasalarla, yabancılara konut, bağ bahçe, tarla ve 

işyeri satışını serbest bırakmıştır. Yani çökkün Osmanlı’nın son dönemdeki bunak 

padişahlarının ve diğer yöneticilerinin, Batılı emperyalist haydutların baskısıyla çıkardığı 

yasanın aynısını yeniden çıkarmıştır. Yani açıktan vatan satıcılığına, halk düşmanlığına ve 

ihanete sapmıştır. 

Bu ihanet de durdurulacak; Tayyipgiller’den ve ondan önceki Parababaları 

iktidarlarından bunun hesabı sorulacaktır. 

 

Tayyip İçin O Sözün Anlamı 

 

Tayyip, “Gâvur İzmir” sözünün, bu tarihi anlamlarını bilmez. O ne bilsin Tarihi? Onun 

bildiği, Laikliğe ve Mustafa Kemal’e, Kuvayimilliye’ye küfretmektir. Hatırlanacağı gibi eski 

video kasetlerinde bu küfürler en aşağılık biçimlere bürünür, düzeylere iner... Haa, Tayyip bir 

de vatana ve kamu malına ihaneti iyi bilir... 

O, eğer “Gâvur İzmir” ibaresinin bu Tarihi yönünü ve anlamını bilseydi, o sözü 

bugünkü İzmir Halkı için kullanmazdı. 

Tayyip için “gâvur” demek, kendisine oy vermeyen halkımız demektir. 

Tayyip’e göre, “ilk seçimde” İzmir Halkı da kendi partisine oy verecekmiş, böylece de 

“Gâvur” olmaktan, öyle adlandırılmaktan kurtulacakmış; “silip atacakmış üzerinden” o sözü... 



Vicdana ve halk düşmanlığına bakın lütfen! Kendi Ortaçağcı partisini seçip, Tayyip’i 

başbakan yaparsan iyisin-Müslümansın. Aksi halde “Gâvur”sun... 

İşte Tayyip ve Tayyipgiller budur. Onların vicdanı, insanlığı budur! 

Onlar için Halk sağmal sürüdür veya yük hayvanıdır. Öyle olunca da Tayyipgiller onu 

istedikleri gibi kullanabilmelidir-sömürebilmelidir. Halk buna izin vermezse, onların ikiyüzlü, 

sahte dindarlıklarını, riyakârlıklarını yemezse, “Gâvur”dur. 

Hep söylediğimiz gibi, Tayyipgiller, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 

günümüzdeki temsilcileridir. Aynı işi yapmaktadırlar ve aynı ruha-kişiliğe-karaktere-vicdana-

nefse sahiptirler... Her şeyleriyle aynıdır bunlar. Bunlar da Antika çağlardaki benzerleri gibi; 

üretim yapmazlar, bir değer yaratmazlar, alırlar satarlar, vururlar, lüplerler, yağmalarlar. 

Yalnız Tayyip değildir, kandıramadığı insanları düşman sayan ve onlara hakaretler 

yağdıran. Bunların eski duayenleri Molla Necmeddin Erbakan da bir konuşmasında, “Bizden 

olmayan patates dinindendir” demişti, yine hatırlanacağı gibi. 

“Gâvur İzmir” polemiği Fazilet Partisi döneminde de yaşanmıştı. 2000’de Fazilet 

Partili yöneticilerin, “İzmir’e gâvur İzmir diyorlar ama artık biz geliyoruz; bundan 

sonra Faziletli İzmir, diyecekler” sözleri ortalığı karıştırmıştı.” (Hürriyet, 20.12.2005) 

Gördüğümüz gibi aynı halk düşmanı, alçakça ibareyi, Tayyipgiller’in hocaları olan 

Fazilet Partililer de kullanmıştır. Belki de Tayyip, onlardan öğrendi bu sözü. Malum ya, 

Tayyip de, ABD’den sinyali alır almaz, Erbakan ve eski çevresine ihanet ederek bugünkü 

yuvasını yapınmıştı. Yine hep söylediğimiz gibi bunların hiçbiri yeni değildir. Kırk yılın 

bezirgânıdır bunlar... Durmadan din alıp satarlar, halkımızı kandırırlar ve koltukları kaparak 

küplerini doldururlar. Yalnızca etiketleri (yani partilerinin adı) değişir bunların. Bozulurlar, 

yeniden düzülürler, sonra da biz yepyeniyiz, bir de bizi deneyin, diye halkın karşısına 

çıkarlar. Ve de ne yazık ki, saf, masum, bilinçsiz insanlarımızı da kandırmayı başarırlar. 

Dikkat edersek, bunların tek bir silahı vardır, halkı kandırmada: Din sömürüsü yapmak. 

İnsanlarımızı en hassas oldukları yerden vururlar, avlarlar. Dinî inançlarını sömürürler... 

Başkaca bir sermayeleri-marifetleri yoktur bunların... 

Bunların ağababası da ABD’dir, AB’dir bildiğimiz gibi. Onların her dediğini 

yapmaktan geri durmazlar, bilindiği-görüldüğü gibi. Ülkeyi adım adım-kerte kerte, sinsice 

Sevr’e götürmektedirler bunlar. 

Çünkü ABD ve yandaşları öyle istiyor. Karşılarında direnç noktası oluşturabilecek 

güçlü devletler olsun istemiyor emperyalistler. O yüzden Irak’ı yangın yerine çevirdiler, üç 

parçaya böldüler... 

Bizim askerin kafasına yine aynı aşağılık amaçlarına ulaşmak için çuval geçirdiler. 

Geçen yüzyılın başlarında, kendilerini yenen ve oyunlarını bozan bir Orduyu ve Halkı 

aşağılamak-madara duruma düşürmek ve özgüvenini sarsmak için bu alçaklığı yaptı ABD... 

 

Tayyipgiller’in İhanetini Hemen Her Yurtsever Aydın Görebiliyor Artık 

 

Yukarıda kendisinden aktarma yaptığımız yurtsever yazar Hakkı Uyar, aynı yazısının 

sonunda şunu diyor: 

“Bu arada aklıma takılan iki soruyu da sormadan edemiyorum? 

“1- Ülke ekonomisi haraç mezat yabancılara/Gayrı Müslimlere satılırken AKP 

iktidarı tüm memleketi Gâvurlaştırdığının farkında değil mi? 

“2- AKP’nin girmeye çalıştığı Avrupa Birliği “Gâvur Birliği” değil mi?” (agy) 

Bu sorulara daha onlarcası eklenebilir. 

Tayyip, İsrailli Parababası Sami Ofer’i savunurken, “Kimse Yahudi düşmanlığı 

yapmasın!” derken, Müslümana karşı Yahudi’yi savunmuş olmuyor mu? Siyonist İsrail’in, 

hemen her gün bir ya da birkaç Filistinli Müslümanı katletmesine onay ve destek vermiş 

olmuyor mu? 



Irak’ta, işgalci, işkenceci, katliamcı, kan içici, sömürücü ve talancı ABD’nin her 

aşamada yanında yer alarak, ülkemiz topraklarını, limanlarını, havaalanlarını ABD emrine 

sunarak, onun Müslüman kanı içmesine yardımcı olmuş olmuyor mu? Müslümana karşı 

“Gâvur”un yanında-safında yer almış olmuyor mu? 

Çocuklarını ABD’de, İngiltere’de okutarak, onları emperyalist eğitim sisteminden 

geçirterek, kafalarını emperyalist kültürle doktrine ettirerek, “Gâvura” hizmet etmiş olmuyor 

mu? Onlar yani Batılılar için gönüllü misyonerlik yapmış olmuyor mu? Tabiî ki oluyor... 

Fakat dediğimiz gibi, Tayyipgiller için din; manevi bir alan değil, siyasi bir ideolojidir. 

Onlar içten dindar değildirler. Onlar için din, halkı kandırmaya, uyutmaya ve kendi 

vurgunlarını gizlemeye, halkın gözünden kaçırmaya yarayan bir araçtır. Dini böyle anlayınca 

da onlar, Müslümanlığın özüne uygun değil, çıkarları neyi gerektiriyorsa öyle davranırlar... 

 

Tayyip’in Son Vukuatı Çiftçi Kemal Öncel’e Küfretmek Olmuştur 

 

Tayyip iki hafta önce Mersin’deydi... Bir köylü, Hükümetin uygulamalarının köylüyü 

nasıl perişan ettiğini dile getirmek ister. 

Tayyip’e sorar: 

“Tarım Bakanınızın Anayasayı ihlâl ettiğini biliyor musunuz?” 

Tayyip’in cevabı hakaret hatta küfür olur: 

“Artistlik etme lan!” 

Çiftçi: “Lan mı?” 

Tayyip: “Evet.” 

(...) 

Çiftçi: “Anamızı ağlattınız!” 

Tayyip: “Hadi ananı da al git buradan!” 

Görüldüğü gibi Tayyip, Çiftçinin derdini masumane anlatması karşısında o denli çileden 

çıkmış ki, kameralar önünde bulunduğunu umursamadan, yalnız köylümüzün şahsına değil 

anasına da dil uzatır... 

Tayyip bu terbiyesizliğiyle yalnızca çalışanlarımıza, gençlerimize değil, ihtiyar 

analarımıza hiç saygı ve sevgi taşımadığını çok net biçimde ortaya koymuş olmaktadır. 

Ama hep söylediğimiz gibi Tefeci-Bezirgânların içyüzleri, cibilliyetleri budur işte. 

Bunu hâlâ göremeyen, anlayamayan ya kördür, afyonlanmıştır ya da namussuzdur. 

Tayyipgiller düzeninden nemalanmaktadır. 

Tayyipgiller’in vurgunculuğu, ihanetleri ve halk düşmanlığı, içinde az da olsa insanlık 

bulunan en kıdemli yandaşlarını bile isyan noktasına getirmektedir. Ahmet Taşgetiren ve Ali 

Bulaç gibi Tayyipçi “Yeni Şafak” ve “Zaman” gazetesi yazarları bile Tayyip Hükümetini 

eleştirmeye başlamıştır artık. Ahmet Taşgetiren, eleştirisini gazetesi “Yeni Şafak”ta yaptığı 

için işinden olmuştur. Bundan korkan “Zaman” yazarı Ali Bulaç da eleştirilerini internetteki 

sitesinden yapmak zorunda kaldığını açıklamaktadır, medyaya: 

“Ahmet Taşgetiren eleştiri yapmaya teşebbüs etti, işinden oldu ve bir daha da 

gazeteye dönemedi. İnternet sitelerini bu açıdan seviyorum. Daha özgürler. İnşallah 

bunlara da bir iyilik yapmazlar.” (Milliyet, 11.02.2006) 

Tayyip, gördüğümüz gibi, yalnız işçiye, köylüye karşı öfke, kin ve nefretle dolu 

değildir, kendisini eleştirmeye kalkan en yakınındaki yandaşlarını bile anında işinden 

attırmaktadır. Sesini kestirmektedir... Dedik ya Tefeci-Bezirgân ruh bunu gerektirir, diye. 

Onlar isteseler de insancıl davranamazlar. Çünkü yaptıkları iş psikolojilerini (doğalarını) 

belirler. Doğaları da onlara böyle olmayı emreder. Onları buna zorlar, mahkûm eder... 

 

Tayyip Halk Diliyle Değil, Sokak Serserilerinin Ağzıyla Konuşmaktadır 

 



Ortaçağcı, Tayyipçi yazarlar bile, yukarıda görüldüğü gibi, artık bu kadarı kabul 

edilemez diyerek, Tayyip’e tavır alabilir. Fakat Parababaları medyasının dönek, satılmış 

yazarları, Tayyip’i cilalamaktan, ortak efendileri olan ABD ve AB vazgeçmedikçe asla 

vazgeçmezler. İşte örneği: 

“Erdoğan özellikle mi “Anasını satiym”, “Ananı al git buradan”, “Artizlik yapma 

lan” diye konuşuyor? 

“Bence hayır. 

“Kendi dili bu... İçinde doğup büyüdüğü çevrenin dili... 

“Dolayısıyla da ağzında sırıtmıyor. Hatta ağzına yakışıyor.” (Can Dündar, Milliyet, 

13 Şubat 2006) 

Bu dönek sermaye uşağı, halkımızı tanımıyor. Halkımızın dili bu değildir. Halkımız 

sevecendir, saygılıdır, hoşgörülüdür. Kaba değildir. Hele sevdiğine karşı çok kibardır. Onu 

kırmaz, üzmez. 

Bu dönek yazar, fabrikalara, kasabalara, köylere, mahallelere gitse, halkla tanışsa-

konuşsa onların nasıl kibar, saygılı, içten, sevgi dolu insanlar olduğunu görür, öğrenir... 

Tayyip’in dili, lümpen dilidir, serserilerin konuştuğu dildir. Bu kesim de halkın çok 

küçük, azınlığın azınlığı bir parçasını oluşturur. O nedenle bu azınlık dili, halka mal edilemez. 

Kaldı ki, bu lümpen kesim de bu dili her zaman ve herkese karşı konuşmaz-kullanmaz. 

Sadece gücünün yettiği veya yeteceğine inandığı insanlar karşısında bu dille konuşur. 

Gücünün yetmeyeceğini bildiği-kendinden güçlü insanlar karşısında, lümpenler de çok saygılı 

bir dil kullanırlar. Son derece yumuşak ve kibar olurlar. Mesela polis ve jandarma karşısında, 

“devlet büyükleri” karşısında... Ya da kendisinden daha güçlü serseriler karşısında... 

Dikkat edersek, Tayyip de Bush karşısında, Bush’un bakanları ve yardımcıları 

karşısında çok saygılıdır, kibardır... “At pazarlığı yapıyorsunuz!” diyen Bush’a “Artistlik 

yapma” filan diyememektedir. Tersine “Bush’un verdiği görevi başarmak için bütün gücümle 

çalışacağım ve sonunda başaracağım” anlamına gelen konuşmalar yapmaktadır. Ve o 

doğrultuda da davranmaktadır. “1 Mart 2003 Tezkeresi”nin Mecliste reddedilmesi sonrasında 

yaptığı konuşmalar, bütünüyle bu kapsama girmektedir. “Annan Planı”nı savunuşu da aynı 

anlama gelmektedir. Bildiğimiz gibi bu “Plan” da ABD ve İngiliz uzmanlar yani 

emperyalistler tarafından hazırlanmıştır. AB karşısında Tayyip teslimiyetçi bir tavır 

sergilemektedir. 

O yalnızca hakkını arayan halk karşısında bu kaba, öfke ve nefret kusan ağızla 

konuşmaktadır. Onur Öymen’in de dediği gibi Tayyipgiller “içeride gerici, dışarıda 

vericidir.” 
 

Tayyip Delikanlı Değil Külhanbeyidir 

 

Delikanlı, mert, yiğit, hakyemez, cesur, yardımsever insandır. Güçsüzü ezmez, tersine 

ona yardımcı-destek olur, arka çıkar, korur. Zalime boyun eğmez. Mücadele eder onunla. İlkel 

komünal toplumun insan kalitesini az çok koruyan, yaşatan insandır delikanlı. 

Külhanbeyiyse sahte, koftiden kahramandır. Zayıf karşısında kükrer. Ezer onu... Güçlü 

karşısındaysa kuzu gibi uysal ve sessizdir. Yani tıpkı Tayyip gibidir külhanbeyi. 

IMF-Dünya Bankası yapımı tarım politikalarının köylümüzü mahvettiğini, görmek 

isteyen herkes görmektedir. 

Çiftçimizin perişan halini kim görmek istemez? 

Tabiî ki bu hainane gidişten, uygulamalardan çıkarı olanlar. 

Kim bunlar? 

Başta yerli Parababaları (TÜSİAD’cılar, TİSK’çiler) ve Tefeci- Bezirgânlar yani 

Tayyipgiller... Bunlar IMF-Dünya Bankası-Dünya Ticaret Örgütünce hazırlanan politikaları 

(onların deyişiyle “İstikrar Programları”nı) zorla uygulayarak halka ve ülkeye yaptıkları 



ihanetin karşılığında hem milyar dolarlar kazanmaktadırlar, hem de devletin en tepesindeki 

koltuklara kurularak ün-nam sahibi olmaktadırlar. 

Yani bunlar Batılı emperyalistlerle çıkar-menfaat ortaklığı içindedirler. 

Bir de satılmış medyanın hain yazarçizerleri ve bilimlerini sermayenin hizmetine 

sunmuş (satılmış) holding profesörleri (burjuva ekonomistleri), bu aşağılık vurgun-soygun-

sömürü düzenini savunmalarının karşılığında büyük paralar kazanmaktadırlar. Onbinlerce 

dolarlık maaşlar almaktadırlar. 

Sosyalizm döneği aydınları -biz bunlara insan sefaletleri diyoruz- bu Parababaları 

düzenini savunmaya iten çok önemli bir sebep daha vardır: 

Onların ruhları rahatsızdır. Her aynaya bakışlarında vicdanları onlara: satılmış-hain-

alçak olduklarını söyler... 

Bunların, her gün-her an yüzyüze geldikleri bu yargıcın (vicdanlarının) haklarında 

vermiş olduğu karardan kurtulabilmeleri ve ruhlarının rahata kavuşabilmesi için, Sosyalizmin 

yeryüzünden bir daha geri gelmemek üzere, izinin tozunun silinmesi gerekmektedir. 

Ancak o zaman, onlar dönek-hain olmaktan kurtulmuş olurlar... Yahu zaten Sosyalizm 

uygulanması imkânsız boş bir davaymış, biz bir zamanlar bunu savunmakla hata etmişiz, 

vazgeçmekle de bir yanlıştan dönmüşüz, o nedenle de biz dönek-hain-alçak-satılmış-korkak 

filan değiliz, diyebilirler. Onların işte bunu diyebilmeleri için yukarıda dediğimiz gibi, 

Sosyalizmin-devrimciliğin ebediyen yok olması gerekir. Onlar işte bu sebepten herkesten 

fazla sosyalizm, halk ve vatan düşmanıdırlar. Ve yine aynı alçakça-namussuzca sebepten 

dolayı, ABD’nin AB’nin yerli yabancı Parababalarının en sadık hizmetkârlarıdırlar. Ve onlar 

yine aynı nedenden dolayı Tayyipçidirler. Ortaçağcı bazı yazarlar bile yukarıda görüldüğü 

gibi Tayyipçilikten şikâyetçi olabilirler. Ama dönekler asla... Çünkü en iyi satışı Tayyipgiller 

yapmaktadır. Halka ve vatana ihanette Tayyip ve şürekâsı, bundan öncekileri sollamış 

durumdadır. Dönekler ondan dolayı Tayyipgiller’e eklemlenmişlerdir. 

Ve ne yazık ki, Parababaları medyasının bütün köşebaşları bunlar tarafından 

tutulmuştur. Sermayeye ve Batılı emperyalistlere en iyi  hizmeti bunlar vermektedir. Ve biz 

de bu yüzden diyoruz; “Hiç kimse döneklerden daha alçak, daha iğrenç olamaz” diye... 

Bunlar için memleket güllük gülistanlıktır. Tabiî ki çiftçinin feryadını duymayacaklar... 

Güngör Uras, burjuva ekonomistidir. TÜSİAD üyesidir. Yani aynı zamanda şirket 

yöneticisidir. Milliyet’te de köşe yazarıdır. IMF’nin zulüm programlarını, “bunları 

uygulamaya mecburuz, başka da bir yolumuz yoktur” diyerek hep savunur. Ama o IMF 

reçetelerinin ne acılar verdiğini de bilir. Çünkü halktan gelmedir. Halk çocuğudur. 

Ama şimdi söylediğimiz gibi sınıf ve saf değiştirmiştir. Geçmişiyle bugünkü durumu ve 

yaptıklarının çelişmesinden kaynaklanan bir vicdan rahatsızlığı içindedir. O yüzden, “Hem 

ağlarım, hem giderim” diyen gelinin türküsünü söyler ara sıra. Böylece de kendi kendine 

psikoterapi yapmış veya uygulamış, vicdanını rahatlatmış olur... 

Tabiî bir ölçüde ve geçici olarak... 

İşte bu bapta değerlendirilebilecek bir yazısı da 20 Şubat 2006’da yayımlandı 

Milliyet’te. Tarımdaki yıkıma ilişkindi yazı: 

“Çiftçinin Sorununu Kimse Anlamıyor 

“Çiftçilerimiz sorunlarını anlatmaya başladığında sayın (Burjuva yazar ve 

siyasetçiler bu sözcüğü her gün onlarca defa kirletmektedirler. Kelimeler, “Ben burada 

kullanılmam!” diyerek itiraz-isyan edemezler ki... Onların dili yok... Kurtuluş Yolu) 

Başbakanımız sinirleniyor. “Tarıma ne para verildiğini biliyor musunuz?” diye çiftçileri 

azarlıyor. 

“Çiftçi biliyor mu, bilemem ama, ben bilmiyorum. Ve de öğrenmek istiyorum. Bu 

nedenle tarım sektöründe olan biteni çok iyi izleyen dostum Ali Ekber Yıldırım’a 

sordum. “Nedir bu çiftçinin derdi? Hükümetimiz çiftçiye çok para veriyor da, onlar 

daha fazlasını mı istiyor?” dedim. 



“Bana anlattı: 

“IMF ve Dünya Bankası’nın zorlamasıyla 2000’den bu yana hükümetlerce 

uygulanan tarım politikası çiftçiyi şaşkına çevirdi. Üretim yapamaz duruma getirdi. 

2000’den bu yana çiftçi her yıl bir başka ürüne yönlendiriliyor. “Onu ekme, bunu ek” 

deniliyor. Pamuk, mısır, ayçiçeği, buğday, arpa, soya... Hangisini ekse çiftçi zarar etti. 

Her defasında politikacı çiftçiye “Zarar ediyorsan ekme” dedi. Çiftçi soruyor? “Ben ne 

ekeyim?” 

“NE EKSE ZARAR 

“2006 yılı şubat ayındayız. Bugünlerde çiftçiye 2 yıl gecikmeyle 2004 yılının 

“Doğrudan Gelir Desteği” parası ödeniyor. Hem de 2 taksitle. “2005’in “Doğrudan Gelir 

Desteği” parasının ne zaman ödeneceği, bu sistemin 2006’da da devam edip etmeyeceği 

bilinmiyor. Çünkü bu konularda IMF ve Dünya Bankası’ndan herhangi bir talimat 

gelmedi.” (agy) 

Apaçık görüldüğü gibi sermayedar bir burjuva ekonomisti bile, IMF ve Dünya 

Bankası’nın emirleri doğrultusunda hareket eden hükümetlerin tarımı kuruttuklarını, çiftçinin 

“anasını ağlattıklarını” çok kesin bir ifadeyle ortaya koyuyor. 

Yine aynı gün (20 Şubat), Ege Çiftçiler Derneği Başkanı Hulusi Talum da bir TV 

kanalının öğle haberlerinde, yukarıdaki satırlarda anlatılanın hemen hemen aynısını dile 

getiriyordu yana yakıla... Ve ekliyordu: 

“Başbakan’a derdimizi anlatmaya kalktığımız anda da hakarete uğruyoruz. Ne 

yapacağımızı bilemez hale geldik. Bu yıl içinde durumumuzun iyileşeceğine dair hiçbir 

umut taşımıyoruz.” 

Artık iyice görülmektedir ki Tayyip, işçinin, köylünün, kamu çalışanlarının, esnafın 

velhasıl bütün halkın düşmanıdır. Vatan satıcıdır. Ve de halk karşısında külhanbeyidir. 

Türkiyemiz ne hallere düşürülmüş, kimlerin elinde kalmış?.. 

Fakat şundan emin olunmalıdır ki, bu böyle gitmeyecek. “Gâvur”un emrine girerek, 

onunla menfaat birliğine giderek, halkımıza bu zulümleri yapanlar ve “vatanı-Kıbrıs’ı 

pazarlayanlar” ettiklerinin hesabını vereceklerdir. Bu millet sonuna kadar uyutulamaz, 

kandırılamaz. 

Hesap sormasını da bilir... Halkımızla elele vererek bu hesabı soracağız. 

 

(Kurtuluş Yolu, Yıl: 1, Sayı: 15, 22 Şubat 2006) 

 



Amerika’ya, “Beni Kullanın” Diye Haber Gönderen  

Bir Başbakan ve Hükümeti, Ülkemiz İçin Utanç Kaynağıdır 

 

 

 

 

Tayyip ABD’ye Sadakat Tazeliyor 

 

Bu yürekler acısı olayı çoğumuz gazetelerde okumuşuzdur. Neydi olanların geri planı? 

Tayyip, ABD yetkililerinin, kendisini tam olarak hizaya getirmek için, basın aracılığıyla 

yaptığı eleştirilerden ürküntüye kapılır. Çünkü yapılanın anlamını çok iyi bilir: ABD, kendine 

yanlış yapan hizmetkârlarını bu türden uyarılarla hizaya getirmek ister. Hizaya gelen işine 

devam eder. Uyarıyı anlamayan, iktidardan alaşağı edilir. Yerine, ABD’ye hizmet için sırasını 

bekleyen yeni bir ekip getirilir. Şu anda böyle ekiplerden birkaç tane vardır Türkiye’de. 

Bunların en gözde olanıysa Erkan Mumcu’nun ANAP’ıdır, bizce. E. Mumcu, 3 Kasım 2002 

seçimleri öncesinde hangi partiden aday olması gerektiğini ABD Büyükelçiliği’ne sorarak-

danışarak belirlemiştir. 

Yine ABD’den aldığı sinyal üzerine üç yıl bakanlık ettiği hükümetten ve AKP’den 

ayrılmış ve ANAP Başkanlığına getirilmiştir. ABD, Tayyip’ten sonra onu getirmeyi 

düşünmektedir Türkiye’nin başına… Tayyip de bunu adı gibi bilmektedir… Şimdilik plan 

budur… 

Tabiî bütün bunları, Tayyip’i ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz’e 1990’lı 

yıllarda Boğaz’daki yalısında tanıştırarak pazarlayan ve ABD’yle Tayyip arasındaki işi 

bağlayan Cüneyd Zapsu, daha da iyi bilmektedir… O, ABD’ci bir Parababasıdır. Tayyip’le 

hemen görüşürler ve sadakat tazelemek için ABD kapısı önüne varıp diz çökmenin 

kaçınılmaz olduğunu görürler. C. Zapsu, yanına AKP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Başbakan 

Yardımcısı Şaban Dişli’yi de alarak, Washington’un yolunu tutar. Görüşme, “Beyaz Saray, 

Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin ofisinde” yapılır. “Pentagon’a yakın isimlerden” 

oluşan ABD Heyetine, yaptığı aşağılık, pis, kanunsuz işlerden dolayı, adı ABD medyasında 

bile “Karanlıklar Prensi”ne çıkmış olan “Eski Pentagon Yetkilisi Richard Perle” 

başkanlık eder. Bu başkanlık durumu; R. Perle’ün, bugün de kâğıt üzerinde olmasa da, 

fiiliyatta hâlâ “Pentagon Yetkilisi” olduğunu gösterir veya kanıtlar… Perle ve Ekibi, 

bizimkileri bir iyice azarlar… Bizimkiler, işin ciddiyetini, kendileri için biletin kesilmek 

üzere olduğunu tamamen anlarlar… Ve diz çökerler. Pazarlamacı Cüneyd Zapsu (Bilindiği 

gibi Tayyip’in danışmanıdır, resmen.) aynen şöyle der, “Türkiye’ye güvenmiyoruz” diyen 

ABD’lilere: 

“Türkiye’ye güvenemeyeceğimizi anladık” demek doğru değil. ABD Hükümeti bu 

hükümetle yaşamak zorunda. Anketlerde oyumuz yüzde 42.7. Bir 6-7 yıl daha (AKP 

hükümeti olarak) görevdeyiz. Bu yanlış anlamaları, bu yanlış yargıları aradan çıkarsak 

daha akıllıca olmaz mı? Böyle olmasa, Başbakan beni buraya meseleleri aydınlığa 

kavuşturmak için gönderir miydi? Bizim ABD’ye ihtiyacımız var.” (Milliyet, 8 Nisan 

2006) 

C. Zapsu, yukarıda şöyle diyor aslında: 

1- Ne olur bizi bırakmayın. Bizimle yaşamaya devam edin… 

2- Bizim size ihtiyacımız var. 

3- Beni buraya bunları söylemeye yani af dilemeye Başbakan Tayyip gönderdi… Ben 

onun adına konuşuyorum. 

Yalvarıp yakarmaya şöyle devam ediyor C. Zapsu: 



“Bir süre önce günlerce Türkiye’de gazetelerin baş sayfalarındaydım. Eşim başı 

açık, erkeklerle camide namaz kıldı diye eleştirildim. Başbakanın tepkisi ne oldu? “Aile 

içi meseleye karışmayın” dedi. Gizli bir İslâmcı gündemi olsa böyle der miydi?” (agy) 

C. Zapsu, bir kadının camide “başı açık” halde, erkeklerle yan yana namaz kılmasının, 

İslâma uygun olmadığını biliyor. Ve bunu dile getiriyor, yukarıdaki cümlelerinde. Tayyip’in 

de, bu İslâma aykırı tutuma karşı çıkanları, “Karışmayın aile içi meseleye” diyerek, 

susturduğunu, söylüyor. Yani Tayyip, İslâmı bozanlara karşı çıkmıyor da, ona tepki 

gösterenlere karşı çıkıyor. Onları sindiriyor. Gerekçesi de, “aile içi mesele”ymiş. Olay “aile 

içi”nde geçmiyor, camide oluyor. Camide olan bir olay “aile içi”nde olmuş olmaz. İslâm 

toplumu içinde olmuş olur. Dolayısıyla da Tayyip, burada kandırmaca yapmış oluyor. 

Demagojik bir gerekçe öne sürerek, yandaşlarını susturuyor. 

Tayyip’in bu tutumunu, C. Zapsu da görüyor ve bunu itiraf ediyor yukarıdaki 

cümlelerinde. 

Peki bunu neden yapıyor Tayyip? 

Bunun cevabını çok açık bir şekilde söylüyor C. Zapsu, yukarıda: 

“Gizli bir İslâmcı gündemi olsa böyle der miydi?” diyor. Yani, Tayyip de ben de 

İslâmcı filan değiliz. İslâmcı olsaydık, eşimin bu İslâma aykırı işi karşısında böyle mi 

davranırdık? Her Müslüman gibi, biz de eşime karşı çıkar-tepki gösterirdik. 

Bu da göstermektedir ki, bizden İslâmcı diye çekinmenize hiç gerek yok… 

C. Zapsu, şöyle sürdürür yakarışını: 

“Bu adamdan yararlanmayı bilmelisiniz.” (agy) 

“Bu adam” denilen Tayyip’tir bildiğiniz gibi… 

Tayyip’ten istifade edin-faydalanın, diyor C. Zapsu. 

Peki nasıl faydalanacakmış ABD’liler Tayyip’ten? 

Şöyle: 

“Devirmeye çalışmak yerine, delikten aşağı süpürmek yerine onu kullanın. Bakın 

bugünkü duruma. Alternatifimiz kim?” (agy) 

Gördünüz mü ahlâki sefaleti? 

Bu sözleri dile getirenlerde, böyle yalvaranlarda, kendilerine acındıranlarda, merhamet, 

şefaat dilenenlerde, şereften (onurdan) eser bulunabilir mi hiç? 

“Delikten aşağı süpürmek yerine onu kullanın” diyor C. Zapsu, 

ABD’lilere… 

“Delikten aşağı” ne “süpür”ülür? 

Çerçöp, toz toprak, kül, pislik, kaka. Öyle değil mi? Bunlar süpürülür deliklerden 

aşağı… C. Zapsu, Tayyip’i neye benzetmiş ya da ne yerine koymuş oluyor yukarıdaki 

sözlerinde? 

Görüyor ve anlıyorsunuz değil mi? 

Ve “kullanmak” fiilini kullanıyor C. Zapsu. “Tayyip’i kullanın” diyor. 

Kullanmak fiili, Türkçemizin kapsamı geniş kelimelerindendir. 

Örnekleyelim: 

Fiilin taşıdığı anlamların önemli bir bölümünü önce, olumlu-faydalı iyi-insancıl 

kullanımlar ve olumsuz-kötü-gayri insani kullanımlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz, iki başlık 

altında inceleyebilir, sıralayabiliriz. 

Olumlu kullanımlar-anlamlar: 

Yemek yapan insanlar, sıvı ya da katı yağ kullanır; tuz, salça, baharat, limon, sirke 

kullanır. 

Köylülerimiz; tarlada, harmanda, at, öküz, traktör, saban, pulluk ve diğer tarım araç 

gereçleri-ekipmanları kullanır. 

İşçilerimiz; anahtar, çekiç, torna, freze makinesi gibi araçlar kullanır.  

Ulaşım ve taşıma için hayvan, bisiklet, araba, otobüs, kamyon, tren, uçak kullanırız. 



Üretim yaparken, zamanı, çeşitli araç gereçleri, metotları ve teknikleri kullanırız. 

Konuşurken, yazarken; kelimeleri, noktalama işaretlerini kullanırız. Kâğıt, kalem, 

bilgisayar kullanırız. 

Müzisyenlerimiz; üretirken ve icra ederken; notaları, makamları, belli işaretleri ve 

müzik aletlerini kullanır. Bizler sesli-görüntülü müzik ve iletişim aletleri kullanırız, 

üretilenleri dinlemek, izlemek için. 

Ressamlarımız; tuval, fırça ve boyalar kullanır. 

Tiyatrocularımız; kostüm, dekor ve benzer araçlar kullanır. 

Sinemacılar; film, kamera, sinema makinesi kullanır. 

Heykelciler; taş, toprak, ahşap gibi malzemeler ve bunları işlemek için araçlar kullanır. 

Yaşlılar, görme kusurlular; gözlük, işitme sorunu olanlar, işitme cihazı kullanır. 

Bilim ve sanat yaparken; özetçe söylersek düşünürken, değişik mantıklar ve metotlar 

kullanırız. 

Hayatımızı kolaylaştıran ve yaşamamız için gerekli olan daha pek çok faydalı araç ve 

gereç kullanırız… 

Şimdi de olumsuz kullanımlara örnek verelim: 

Kötü alışkanlıkları olanlar içki, sigara ve zararlı maddeler kullanır. 

Ağalar, beyler, Parababaları; kâhya, uşak, taşeron, silahlı adamlar, tetikçiler kullanır. 

Çalışan ve ezilen insanları korkutmak, sindirmek, cezalandırmak için… Kontrgerilla da; en 

üst merkezi ABD’de olan uluslararası Finans-Kapitalistlerin bu tür aşağılık, insanlık dışı 

işlerini yaptırtmak için kullandıkları bir hukuk ve kanun dışı örgüttür. Onlar da bu cinayet, 

katliam örgütünü ve onun çakallarını kullanır. 

ABD ve benzeri emperyalistler, mazlum ülkeleri işgal etmek, halklarınıysa 

boyunduruklamak, köleleştirmek için, akıllı füzelerbombalar, uçaklar, helikopterler ve de 

atom bombaları kullanır. Kimyasal ve biyolojik silahlar kullanır. Hatırlayacağımız gibi ABD, 

Kızılderililer’i imha ederken, çiçek virüsü bulaştırılmış battaniyeler vermişti onlara, yardım 

maskesi ardına gizlenerek. Yani çiçek virüsünü kullanmıştı. 

Yine ABD ve AB gibi büyük emperyalist güçler, bizim gibi kapitalizmce geri mazlum 

ülkelerin hain-satılmış Parababalarını, paraya ve koltuğa tapan siyasilerini, medyasını, bilim 

adamlarını, aydınlarını kullanır. Onlar aracılığıyla sömürüsünü, vurgununu, talanını yapar. 

Kendi aşağılık emperyalist amaçlarına ulaşır… 

Pezevenkler; saf, masum kızları, kadınları kandırmak ve ellerine geçirmek için, çeşitli 

hileler-tuzaklar kullanır.  

Parababaları ve onların şımartılmış, ne oldum delisi veletleri; şarkıcı, manken, güzellik 

kraliçesi, sunucu gibi sıfatlar taşıyan metresler kullanır. Tabiî belli aralıklarla değiştirerek… 

Ahlâk yoksunu, sapık şerefsizler, puşt kullanır… 

*** 

Fiilin hem olumlu hem de olumsuz olabilen anlamları-kullanım biçimleri: 

Biz insanlar, zaman, para, fırsat-imkan ve ömür de kullanırız hepimizin bildiği gibi. Bu 

maddi ve manevi şeylerin kullanımının olumlu veya olumsuz oluşu, kullanıcısına, onun kişi 

kalitesine bağlıdır… Yani bunlar, çok iyi-faydalı da kullanılabilir, tam tersi de… 

Tayyip’e sormak lazım, “Beni deliğin altına süpürmeyin, kullanın diye ABD’ye haber 

gönderirken, fiilin yukarıda andığımız anlamlarından hangisini kastettin?”, diye. Bunun 

cevabını bir Tayyip, bir de Danışmanı-Pazarlamacısı C. Zapsu bilir… Bizse ancak yorum 

yapabiliriz… 

 

Türkiye’yi 60 Yıldan Beri ABD Yönetmektedir 

 

Bu son olay, bizim bu tespitimizi bir kez daha elle tutulur biçimde kanıtlamıştır. Halkın 

Kurtuluş Partisi Programı’nda bu konuda şunlar yazılıdır: 



“(…) Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımızla kazandığımız bağımsızlığımızı 1945 

sonrasında yitirdik… ABD’nin ve diğer Batılı (AB’li) emperyalistlerin yarısömürgesi 

durumuna düşürüldük. Türkiye’yi yöneten Antika ve Modern Parababaları Vatana ve 

Halka ihanet ederek, Batılı sömürgecilerle anlaştılar ve adi çıkarları için onların emrine 

girerek ülkemizi bu hale düşürdüler… Dört yıl savaşarak elde ettiğimiz bağımsızlığımız 

onların ihanetiyle yitirildi ve yarısömürgeleştirildik.” (s. 27) 

“(…) 

“(…) 1950 sonrası iktidara gelmiş partilerin tümü, yalnız yerli sermayenin değil, 

Uluslararası Parababalarının da temsilcisidir. Ayrıca da CHP dışındaki, iktidar olmuş 

sermaye partilerinin hepsini ABD kurdurmuştur ve ABD iktidara getirmiştir…” (s. 35) 

“(…) 

“AP lideri Süleyman Demirel’i, AP’nin başına da Türkiye’nin başbakanlığına da 

getiren ABD’dir… İsmet İnönü, 1965’te; “Amerika Ankara’da benim yerime bir 

başbakan aradı ve buldu” diyerek bu gerçeği açıkça dile getirir.” (s. 32-33) 

“(…) 

“İsmet İnönü, TIME dergisine, 15 Nisan 1964’te; “Yeni şartlarda yeni bir dünya 

kurulur, Türkiye bu dünyada yerini bulur.” diyerek, Amerika’dan şikayetlenmekte, 

NATO’dan ayrılınabileceğini, Sosyalist Kamp’la ittifaka girilebileceğini ima etmekteydi. 

ABD’nin baskılarının ağırlaştığını, dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtiyordu. ABD 

için bu affedilmez bir suçtu. İ. İnönü Hükümeti, 1965 Bütçe görüşmelerinde düşürülür. 

İ. İnönü bir daha da hükümet kuramaz. Meydan artık Demirel’indir. S. Demirel, 

Türkiye’de ortalama yirmi yıl boyunca başbakanlık ve devlet başkanlığı yapar… 

“ANAP kurucusu ve başkanı Turgut Özal da Demirel gibi ABD’den ithal 

edilmiştir… Onu da Türkiye’de başbakan, devlet başkanı yapan ABD’dir. 

“Tansu Çiller, Recep Tayyip Erdoğan ve partileri de ABD tarafından iktidarlara 

getirilmiştir… ABD’nin Türkiye’deki en has adamlarından Cüneyd Zapsu’dur, 

Tayyip’le ABD’nin işbirliğini kuran. ABD, Cüneyd Zapsu’nun raporlarını temel alarak 

kararlaştırmıştır AKP’yi kurdurmayı. Sonra da bu işte başrolü Tayyip ve şürekâsına 

vermiştir.” (s. 33-34) 

Açıkça görüldüğü gibi Programımız, yakıştırma yorumları değil, yalnızca gerçeği ifade 

etmektedir. Tabiî bunu da bilinçlice kavrayabilmek için Programımızı önyargısızca ve 

içtenlikle okumak gerekir… Biz hep söylediğimiz gibi halkımızdan öncelikle 

ANLAŞILMAK isteriz. Tabiî bu isteğimiz de yine Halkımızın çıkarları-kurtuluşu içindir… 

 

C. Zapsu’ya Tepki Göster Tayyip! 

 

A. Menderes, atamayı düşündüğü bakan adaylarını bile, ABD Büyükelçiliği aracılığıyla 

Washington’a sorup oradan gelen direktiflere göre karar veriyordu. 

S. Demirel, zaten ABD tarafından Türkiye’nin başına paraşütle indirildi. Lakabı 

Morrison Süleyman’a çıkmıştı. Her yapacağı icraatı ABD’ye soruyordu. 

T. Özal da aynı onun gibi ABD’den getirilip, Türkiye’ye Bakan, Başbakan, Devlet 

Başkanı yapıldı. 

T. Çiller de öyle… 

“Irak’ta kitle imha silahı bulunduğuna dair ABD için yeterli kanıt varsa, bizim için de 

var demektir” diyecek denli ABD hizmetine girmiş olan B. Ecevit’i de iktidara getiren 

ABD’dir. 

Tayyip, çok iyi bildiğin gibi seni de ABD iktidara getirdi. Ona hizmet etmen için. 

Vatanı pazarlaman, Kıbrıs’ı satman, halkı ABD ve AB emperyalistlerine peşkeş çekmen 

için… İnsanlarımızı işsizlik ve pahalılık cehenneminde inletmen için. Sen de çok pervasızca 

bu ihanetleri ediyorsun. 



Ama, C. Zapsu’yla ABD’ye gönderdiğin “Bağışlanma, bir şans daha dileme” mesajın 

bir tuhaf oldu yahu… 

Bundan öncekilerin ihanet ve ABD hizmetkârlığı hiç bu kadar aleni olmamıştı be! Hani 

“her şeyin bir enhâsı minhâsı var” der ya şair… Senin bu son işte de böyle bir durum 

meydana geldi… Her şey olağanüstü apaçık oldu. Olumsuz, kötü şeylerin bu denli açık hale 

gelmesi, göz önünde yapılması, iç kaldırıyor be Tayyip… 

Bu olay basına 8 Nisan’da yansıdı. Üzerinden kaç gün geçti… Hiç gıkın çıkmadı. 

Tayyip böyle olmaz… Bu yapılmaz. TV ekranlarından suretini, basında resmini görünce 

midemiz bir anda bulanmaya başlıyor. Sofra başındaysak bir şey yiyemez-içemez oluyoruz. 

Sanırız binlerce-on binlerce-yüz binlerce insan da bizim durumumuzdadır… 

Bize, bu millete bu kadar da kötülük etme be Tayyip. Buna hiç hakkın yok… 

Karşı çık C. Zapsu’ya. Yalanla onu. Yalandan olsun yalanla… Sen yalanı da çok rahat 

söylersin… Sami Ofer’le görüşme ve Oğlun Bilal’in, lüks mersedesiyle, Türk Musikisi 

Sanatçısı Sevim Tanürek’i ezip öldürmesi olayında olduğu gibi… 

Eğer C. Zapsu, yalanlamanı kabul etmezse, tehdit et onu. Sen bunu da yaparsın. 

Sevim Tanürek’in eşini ve oğlu Cavit Tanürek’i tehdit edip susturdun. Davadan 

vazgeçirdin. Böylece de ehliyetsiz araba kullanarak adam öldüren oğlunu ceza almaktan 

kurtardın. 

Sana derdini anlatmaya çalıştığı için Anasına varıncaya dek dil uzattığın Çiftçi Kemal 

Öncel’i evinden kaldırarak kaçırdın. Kendisine ve ailesine kötülük yapmakla tehdit edip 

korkutarak medya kameraları önünde af dilettin… C. Zapsu’ya da yapabilirsin bunları… 

Sonra bir şey daha Tayyip! 

Rahmetli büyüklerimiz, “İnsan şerefi için yaşar!” derlerdi, yeri geldiği zaman. Bizi 

böyle eğittiler. Tabiî kendileri de hep bu prensibe sıkı sıkıya bağlı yaşadılar. 

Senin büyüklerin, belki de sana hiç böyle nasihatler etmediler. Belki ettiler de sen 

çevrendeki kötü kişilerin veya din cambazlarının etkisinde kaldın… 

Ve o yüzden sen şerefin (onurun) önemini, değerini bilmiyorsun… 

Kefenin cebi yok be Tayyip. Bak 50’nci yaşı da devirdin. Bir elli yıl daha yaşaman çok 

zor. Kârun olsan ne yazar… Sonumuz kara toprak. Bu kadar mal-para-küpperest, koltukperest 

olma! 

Dünyaya da bir kez gelinir… İnsan gibi yaşamalıyız. Onuru her şeyin üstünde-önünde 

tutarak… Ahlâki değerlerimiz tüm maddi varlıklardan daha üstün olmalı… Ahlâk, hayvanlara 

değil, yalnızca insanlara özgüdür. Bunu biliyor musun? 

Sonra Hz. Muhammed’e, Dört Halife’ye bak! Yoksul halktan biri gibi yaşadılar. 

Öldüğünde, geriye bir hırkasıyla bir ibriği kaldı Hz. Muhammed’in. Üstelik zırhı da bir 

Yahudi bezirgânda rehindi. Doksan kilo arpa karşılığında… Yani Hz. Muhammed, bu 

kadarcık arpa alıp evine ekmek götürebilmek için zırhını rehin bırakmıştı bezirgâna… 

Müslümanlıktan sıkça söz ediyorsun. Üstelik bilinçsiz halkımızı da kandırabiliyorsun 

bu söyleminle. 

Ama sen İslâmiyeti-Hz. Muhammed’i hiç mi hiç anlamıyorsun. Ya da anlamak 

istemiyorsun. Sen, Hz. Muhammed’e, Hulefâ-i Râşidin’e değil; Nemrut’a, Kârun’a, 

Firavunlara benzer bir hayat sürüyorsun… Olmuyor... Sonra değmez Tayyip… 

Yalandan da olsa yalanla C. Zapsu’yu! Biz de yalan söylediğini bilsek bile, az da olsa 

seviniriz buna… Bunun da öncekilerden pek bir farkı yokmuş, ne yapalım, halkımız uyanıp, 

bilinçlenip, Halk Kurtuluş Cephesinde örgütlenip, Demokratik Halk Devrimini yapıp, Halk 

İktidarını kuruncaya kadar, çekeriz bunları, der geçeriz… 

Son bir hatırlatma daha Tayyip! 

Eğer böyle ölürsen adın, Kârun’la, Nemrut’la, Damat Ferit’le, Ali Kemal’le ve 

benzerleriyle birlikte anılacaktır hep. Nesiller boyu… 

Tarihten kork! 



Birkaç Sözcük de Halkımıza 

 

Ey Halkım, ne hallere düşürüldün, kimler tarafından yönetiliyorsun, bir bak, bir düşün!.. 

Demokratik Halk İktidarını kurup, Parababalarının sömürü ve talan düzenine son 

vermedikçe, Tayyipgiller’den kurtulamazsın. Bunların dilindeki dinî sözlere kanma. O sözler 

bunların yalnızca dilindedir, gönlünde değil. Gönüllerinde olsa böyle mi yaşarlar, bunları mı 

yaparlar? Dinî inançlarının ve duygularının bunlar tarafından sömürülmesine izin verme! 

Bunlar samimi değildir. Küp doldurma ve koltuk kapma sevdasındadır bunlar. Başka hiçbir 

dertleri yoktur bunların. Bunlara kanma. Bunların oyuncağı olma! 

Kurtuluş Partisi’ne kulak ver. Bir dinle bizi!.. 

*** 

Not: Cüneyd Zapsu’nun Washington’da ABD Heyeti karşısında söylediği sözler meğer 

8 Nisan Cumartesi günü gazetelerde çıkan halinden çok daha aşağılık, rezilceymiş. 

Bugün, 13 Nisan tarihli Milliyet’te Melih Aşık’ın köşesinde konuyla ilgili “ağır 

kelimeler” başlığı altında şunlar yazmaktadır: 

“AKP Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Cüneyd Zapsu’nun ABD’de “Başbakan’ı 

kullanın” demediğini öne sürüyor. Gazetecilerin hata yaptığını söylüyor. Oysa Yasemin 

Çongar’ın gönderdiği teyp kaydında Zapsu’nun iki kez açıkça “kullanın” dediği 

görülüyor. Daha da kritik ve ağır cümle şu: “I think instead of pushing him down, 

putting him to the drain, use.” Yani: Onu devirecek, lağıma atacak yerde kullanın.” 

“Drain” sözcüğü sözlüklerde “lağım, kanalizasyon” olarak geçiyor...” (agy) 

Bu insan sefaletleri hakkında, bilmeyiz ki başka ne demeli? 

Allah ıslah etsin desek, faydası olur mu dersiniz… 

 

(Kurtuluş Yolu, Yıl: 1, Sayı: 18, 25 Nisan 2006) 



Katili Azmettiren Tayyipgiller, 

Tayyipgiller’i Yetiştiren ABD’dir 

 

 

 

 

Ülkemiz Bütünüyle ABD Yönetimine Girmiştir 

 

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında Ülkemiz ABD yörüngesine girmiştir. 14 

Mayıs 1950 seçimleriyle DP’nin ve BAYAR-MENDERES Hükümetinin iktidara gelmesiyle 

de Ülkemiz bütünüyle ABD yönetimine girmiştir. Yani Türkiye’yi, 55-60 yıldan beri ABD 

yönetmektedir. Ekonomide, siyasette, eğitimde, felsefede, sanatta, kültürde, dinde, nelerin 

nasıl yapılacağına tümüyle ABD karar vermektedir. 

Bu bağımlılık ve emir kulluğu o dereceye varmıştır ki, ABD, Türkiye’ye, artık bundan 

sonra demiryolu yapmayacaksın, mal ve insan taşımacılığını karayoluyla yapacaksın, 

demiştir. Türkiye de aynen öyle yapmıştır. 55 yıldan bu yana Türkiye’de sadece 250 km. 

uzunluğunda demiryolu yapılabilmiştir. 

NATO’ya girişle birlikte TSK de ABD emrine ve komutası altına girmiştir. Türk 

Ordusunun başkumandanı da, o andan itibaren NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı 

olan ABD’li bir general olmuştur. Tabiî o Generalin arkasında da ABD Başkanı vardır. Yani 

esas, en gerideki ve tepedeki komutan ABD Başkanıdır. 

ABD, AB, IMF, Dünya Bankası ve benzeri örgütlerle yapılan antlaşmaların tamamı; 

eşit taraflar arasındaki antlaşmalar değildir. Tek taraflı bağımlılık antlaşmalarıdır. Türkiye’yi 

her yanından sarıp sarmalayarak, bağımsız hareket edemez hale getiren uşaklık 

antlaşmalarıdır. Bu gerçeği, namuslu aydınlar, bilim insanları defalarca açıkladılar, 

kanıtladılar. 

 

Türkiye’yi Bu Duruma Kim Düşürmüştür? 

 

Türkiye’nin Parababaları… Finans-Kapitalistler ve Antika Tefeci-Bezirgân 

Sermayedarlar… Başka türlü söylersek: TÜSİAD’cılar ve MÜSİAD’cılar… 

Türkiye ekonomisi bu asalak, vurguncu, vatan ve halk düşmanı iki sermaye grubunun 

elindedir. Tabiî sermaye sınıfı partilerinin tümü de bu Parababalarının hem temsilcisidirler 

hem de tamamen emrindedirler. Bu sermaye gruplarıyla, siyasi partiler tam anlamıyla 

kaynaşmış, menfaat birliği kurmuş durumdadır. İşte bu gerici, halk düşmanı güçler cephesi 

Türkiye’de iğneden ipliğe her şeyi denetimine ve yönetimine almış durumdadır. Tabiî 

satılmış, hain Medya da her şeyiyle bu cephenin elindedir. 

Türkiye’nin bu can alıcı ve aynı oranda kahredici, kan ağlatıcı, en kör gözlere bile her 

an batan gerçekliğini göremediniz mi, Türkiye’de olup biten hiçbir olayı olduğu gibi, yani 

gerçekte nasılsa öylece görüp anlayamazsınız, kavrayamazsınız… Yani Türkiye’nin hiçbir 

ekonomik, sosyal, politik olayını doğru göremezsiniz, anlayamazsınız. Ve bir uyurgezer, bir 

sosyal kör olmaktan kurtulamazsınız. Sözde bilim insanı, yazar-çizer, sanatçı, politikacı, asker 

de olsanız bir şey değişmez. Kendinizin sanarak öne sürdüğünüz, savunduğunuz her düşünce, 

ortaya koyduğunuz her davranış, Parababalarına ve onların yabancı efendilerine yarar. 

Onların değirmenine su taşır. Yani siz bir uyurgezer olarak, yerli yabancı Parababalarının 

emrindesiniz demektir. Onların hizmetindesiniz demektir. Bir uyurgezer olduğunuz için, onlar 

tarafından kullanılıyorsunuz demektir. Tabiî düşünce ve davranışınızda samimiyseniz… 

Onların doğruluğuna inanarak yapıyorsanız… 

Bir de ruhunu, çıkar karşılığında ABD’ye, AB’ye ve Parababalarına satan alçak, 

namussuz profesörler, yazar-çizerler, politikacılar vardır. Onlar tabiî ki ne yaptığını iyi 



bilmektedir. Bunlar iradeleriyle, bilinçlice o yolu-ihanet yolunu seçmişlerdir. Bunlara biz 

“Siyasi fahişeler” diyoruz. Onlar, Batılı emperyalistlere, insanlık düşmanı Parababalarına 

gönüllüce hizmet ederler, bunun karşılığında koltukmakam, ün sahibi olurlar ve de küplerini 

doldururlar; altınlarla, dolarlarla, villalarla, her türden malla mülkle… 

İşte Türkiye’miz 1950 sonrasında böyle, vatana ve halka düşman Finans-Kapitalistlerin 

ve onların temsilcisi siyasi kadroların eline geçti, eline düştü. 

Bu hain, uşak kadrolar, ABD’nin emri üzerine Türkiye yüzeyini kasaba ve köylerine 

varıncaya kadar İmam Hatip Liseleri’yle (İHL’lerle), Kur’an Kurslarıyla, Tarikatlarla 

donattılar. Tabiî bu işi bir anda yapmadılar. Tam da, Türkiye topraklarında en az dört bin 

yıldan beri var olan, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının yöntemine uygun olarak; 

sinsice, alçakça, hep alttan alarak, zaman zaman geri çekilerek, ama hep planlıca, kararlıca ve 

bilinçlice uyguladılar planlarını. Tarikatlarla içli dışlı olan ilk hükümet, Menderes Hükümeti 

oldu. Bundan cesaret alan Tarikatlar ondan sonra daha moralli, daha hızlı çalışmaya 

başladılar. Zaten Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşında yok olmamışlar; sadece sinmişlerdi, geri 

çekilmişlerdi. 1950’den sonra baş-boy göstermeye başladılar. Tabiî aynı hızla İHL’ler ve 

Kur’an Kursları da arttı. 

 

27 Mayıs Politik Bir Devrimdir 

 

1960’ın 27 Mayıs’ında Ordu Gençliği’miz, Aydın Sivil Gençliğimizle el ele vererek bu 

hain, satılmış iktidarı, bir gecede alaşağı etti. Ama ellerinde somut bir programları, 

kafalarında bilime dayalı bir birikimleri olmadığı için, yalnızca yıktıklarıyla, devirdikleriyle 

kaldılar. Yeni, olumlu bir ekonomik ve siyasi uygulama ortaya koyamadılar. İktidar ellerine 

geçince, ne yapacaklarını bilemediler. Tam anlamıyla şaşırıp kaldılar. 

Parababalarıysa kurdun kurduydu. Çok hain ve sinsiydi. Sonra arkasında ABD vardı, 

NATO vardı. Davranışa geçmekte gecikmedi. Zaten Uluslararası emperyalistler, dünyada 

yaptıkları alçaklıklardan çıkardıkları dersleri, sürekli her ülkedeki hizmetkârlarına 

aktarmaktaydı. 

İşte bu deneylerden ve uluslararası ilişkilerinden devamlı destek ve güç alan yerli 

Parababaları için yeniden gün doğmuştu. İyi niyetli, saf, yurtsever ama aynı oranda da siyasi 

bilinçten yoksun genç 27 Mayıs Devrimcilerinin şaşkınlığını hiç affetmediler. O devrimciler, 

Tarihten gelen, tâ Osmanlının ilk kuruluş günlerinden gelen - Osmanlıyı da Cihan 

İmparatorluğu yapan- devrimci gelenekleriyle yapmışlardı, 27 Mayıs Politik Devrimini. Daha 

fazlasına akılları ermez, bilinçleri yetmezdi. Çünkü öyle bir donanımları yoktu. Bilimleri, 

bilinçleri yoktu. Bu yüzden ne yapacaklarını bilemez duruma düştüler. Hem de 15 gün 

içinde… 

Bu Politik Devrimin en önemli kazanımı-olumluluğu, halkımıza getirdiği şey; 

Sosyalizmi serbest bırakması oldu. 27 Mayıs’ın ya da 1961 Anayasası’nın en ilerici yönü 

budur. Halkımıza sınırlı da olsa bir demokrasi getirmiştir. Düşüncenin, örgütlenmenin, hak 

aramanın önündeki engelleri sınırlı biçimde de olsa kaldırmıştır. 

Demokrasiye aç ve susuz Halkımız sarılmıştır buna. Sonuna dek kullanmak istemiştir 

bu haklarını. Sosyalizm, uyanış, bilinçlenme hızla gelişmiştir Türkiye’de. 

ABD bundan ürkmüştür. Onun emrindeki yerli Parababaları ve siyasiler bu gelişimden 

ürkmüş, korkmuştur. Bu gelişme sürerse sonlarının geleceğini görmüşlerdir. Bu gidişi 

durdurmak için en alçakça, en namussuzca yöntemlere başvurmuşlardır. 

 

12 Mart, 12 Eylül Faşist Darbeleri 

ABD’ce Tezgâhlanmıştır 

 



Merkezi ABD’de olan Kontrgerillayı devreye sokmuşlardır. MHP’yi kurdurmuşlardır, 

bu kanlı cinayet örgütüne sivil katiller yetiştirmek için. Ve ülkemizde, bilinçsiz insanlarımızı 

kandırmak ve planladıkları faşist darbelere zemin hazırlamak için cinayetler işlemeye, 

katliamlar yapmaya, bombalamalar gerçekleştirmeye başlamışlardır. Ve beş bin masum 

insanımızı öldürmüşler-öldürtmüşlerdir. Bu kendi elleriyle yaptıkları katliamları gerekçe 

yaparak 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini gerçekleştirmişlerdir. Ve bu darbeler 

sonucunda 27 Mayıs Politik Devriminin getirdiği demokrasi kırıntılarını alıp götürmüşlerdir. 

Türkiye bugün 12 Eylül Faşist Darbecilerinin ABD’nin, CIA’nın emirleri doğrultusunda 

hazırlayıp yürürlüğe koyduğu 1982 Faşist Anayasası’yla yönetilmektedir. 

Tekrarlayalım: 27 Mayıs Politik Devrimi’yle 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbeleri 

birbirinin tam zıttıdır-karşıtıdır. Faşist darbeler, 27 Mayıs’ın getirdiklerini alıp götürmek, yok 

etmek, halkımızın elinden almak için yaptırılmıştır. Tabiî ABD-NATO-CIA tarafından… 

12 Eylül Faşizminin darbecileri, ABD’nin Ankara İstasyon Şefi Paul Henze’nin 

“Oğlanları”dır. Bu, ABD’li yetkililerin adlandırmasıdır, deyişidir. “Hey Paul senin 

oğlanlar Türkiye’de darbe yaptı” diyerek olayı haber vermiştir bir ABD Dışişleri yetkilisi, 

Paul Henze’ye. 

 

Gerici Sınıfların En Büyük Silahı Din Ticaretidir 

 

Türkiye’nin vatan ve halk düşmanı Parababalarının ve siyasilerin halka vereceği olumlu 

hiçbir şey olmadığı için; ve de ihanetlerini, namussuzluklarını gizleyebilmek için sürekli var 

güçleriyle din sömürüsü yapmışlardır. Devrimci ozanımız Âşık İhsani’nin dediği gibi “Din 

alıp satmaya ver”mişlerdir “hızı”… 

Halkımızın temiz din duygularını sömürmüşlerdir, hem de en hayâsızcasına… En 

utanmazcasına… En alçakçasına… 

Hz. Muhammed ve Dört Halife İlkel Sosyalist gelenekli toplum önderleridir. Malları, 

mülkleri, paraları, pulları yoktur, olmamıştır, bu önderlerin. Hz. Muhammed hasır üstünde 

yatardı; hurma lifleriyle doldurulmuş bir yastığı koyarak başının altına. Öldüğünde de zırhı, 

bir Yahudi bezirgânda rehindi. 90 kilo arpa karşılığında rehin bırakmıştı zırhını. Dört Halife 

de aynı şekilde yaşadı. 

Fakat sonra İslam Medeniyeti derebeyleşme konağına girdi. Muaviye, oğlu Yezid, mal 

mülk zenginiydi. Vurguncu ve zalimdi. Çünkü bezirgân oğlu bezirgândı bunlar. 

Bizim din taciri, din sömürücüsü siyasiler de Hz. Muhammed’in, Hülefayi Raşidin’in 

değil, Muaviye’nin ve Yezid’in devamcısıdırlar. Onlar gibi hazinelere, dolu küplere 

sahiptirler. 

Üstelik de Batı’nın, dünyanın başhaydudu ABD’nin emrindedirler. Baksanıza daha 

geçen ay Tayyip, ulağı ve akıldanesi-mamasıyla ABD’ye, onun en önde gelen yetkililerinden 

Richard Perle’in başkanlığını ettiği ABD heyetine, “Ne olur beni kanalizasyon deliğinden 

aşağı süpürmeyin, beni kullanın” diye haber gönderdi. Bu haberi, Danışmanı ve Maması 

Cüneyd Zapsu’yla, AKP’li Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli götürdü 

ABD’ye. 

Bu trajik olay bir kez daha kanıtladı ki, Türkiye’de sermaye partilerini iktidara getiren 

de, vadesi-son kullanma süresi dolunca, iktidardan indiren de ABD’dir. 

Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın: Şu anda ABD bir sinyal gönderse, 150–200 AKP 

Milletvekili bir günde-en geç bir haftada partisinden ayrılır; sermaye, dolayısıyla da ABD 

uşağı Erkan Mumcu’nun ANAP’ına geçer. AKP, bir anda paldır küldür iktidardan indirilir. 

Bunu Tayyip ve tüm Tayyipgiller çok iyi bildiklerinden ABD’ye gidip diz çökmektedirler ve 

“Ne olur bizi devirmeyin, lağıma süpürmeyin, bizi kullanın-istismar edin” diye 

yalvarmaktadırlar. Bu olaylar, hayal ürünü değildir. Uydurma değildir. Ne yaptığını bilmez ya 

da cahil, aptal insanların beceriksizce davranışları değildir. Bunların failleri neyin ne 



olduğunu, Türkiye’yi yöneten iplerin kimin elinde olduğunu çok iyi bilen, bilgili deneyimli 

insanlardır. Onların bilinçli olarak yaptıkları işlerdir. Tesadüfî değildir bunlar. 

Bu yürek parçalayan gerçekliğimizi göremeyen, kavrayamayan ya ahmaktır ya kara 

cahildir. Bilip de bilmezlikten gelen ise haindir, namussuzdur. Satılmış Medya’nın yazar-

çizerleri ve Holding Profesörleri bu kategoriye girer… Tabiî onların arkasındaki Finans- 

Kapitalistlerle Tefeci-Bezirgânlar da… 

Bunlar Türkiye’nin ve dünyanın gerçekleri konusunda daima karayı ak, akı kara 

gösterirler. Olayları olduğu gibi; neyse öylece değil de tam tersi biçimde gösterirler-verirler. 

Bunların tümü çıkar birliği yapmış durumdadır. Halka-vatana düşman, Batılıya dosttur bunlar. 

 

Tayyipgiller, ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin 

Yavrularıdır 

 

ABD, dünyada, tabiî Türkiye’de de sosyalizmin yayılmasını önlemek-engellemek için 

Asya’dan Ortadoğu’ya uzanan bir antikomünist “Yeşil Kuşak Projesi” oluşturdu. Bu 

bölgedeki İslam ülkelerinin tümünde Ortaçağcı-Şeriatçı-Siyasal İslamcı hareketlerin, güçlerin 

ortaya çıkmasını sağlayacak örgütlenmeler yaptı. Bu örgütlenmelerin ve hareketlerin 

finansmanını, Ortadoğu’daki petrol zengini, satılmış, halkına düşman, ABD uşağı krallar, 

şeyhler, emirler sağladı. Milyarlarca petro-dolar bu iş için kullanıldı. Bu finansörlerin en 

önünde; aşağılık-iğrenç, insanın midesini bulandıracak denli alçak ve riyakâr Suudi Arabistan 

Kralları vardır. Diğer krallar, şeyhler, emirler de bunları takip eder. 

Bu işi CIA yönetti. Geri uydu ülkelerin Parababaları ve onların hizmetindeki siyasiler 

de CIA’nın emirleri doğrultusunda söz konusu Ortaçağcı-Şeriatçı-Siyasal İslamcı 

örgütlenmeleri yaptı ve hızla gelişmeleri, güçlenmeleri için yolu açtı, gereken her yardımı 

sundu onlara. Amaç sosyalizmin bu ülkelerde gelişmesini, yayılmasını önlemekti. Güçlenmiş 

olanları da bir yolunu bulup ortadan kaldırmaktı. 

İşte bunun için bir yandan bu örgütlenmeler yani İHL’ler-Kur’an Kursları-Tarikatlar-

İslamcı partiler; çiftçimizin ekinini kurutan ayrık otu gibi ya da süne zararlısı gibi tüm 

Türkiye topraklarına yayılırken; iki kez yapılan Faşist Darbeyle, sosyalistlerin ve sosyalist 

kültürün kökü kazınmak istenmiştir. Bir yandan CIA’nın yönettiği faşist darbeler, diğer 

yandan Ortaçağcı gerici örgütlenmeler... İki gerici halk düşmanı hareket de bir arada 

yürütülmüştür. Birbirini desteklemiştir. 

Ve işte tam da bu sebepten, 12 Mart sonrası dönemin faşist generalleri tâ Almanya’ya 

kadar giderek, korkusundan oraya kaçan Molla Necmettin Erbakan’ı bulmuşlar ve yeniden 

dinci parti kurup Ortaçağcı siyaset yapması için onu Türkiye’ye getirmişlerdir. 

12 Eylül’ün alçak, hain lideri K. Evren de, ABD’nin emrine uyarak, Şeriatçı 

hareketlerin önünü açmış, onların destekleyicisi olmuştur. Devrimci Harekete alternatif 

oluşturması için siyasal İslamcı hareketlerin gelişmesini sevinçle karşılamıştır. Bu gerçeği 

yurtsever namuslu Oramiral Güven Erkaya çok açık olarak ifade etmiştir. Bazı Emekli 

Generaller de aynı gerçeği dile getirmiştir, daha sonra. 

O bakımdan, Ortaçağcı hareketlerin gelişmesinden ve Türkiye’nin bugün içine 

düşürüldüğü acıklı durumdan pek çok kesim sorumludur. 

Bir kere, olayların perde gerisindeki başpatron, dünyanın başhaydudu ABD’dir. Onun 

NATO’sudur, CIA’sıdır, IMF’sidir, Dünya Bankası’dır. 

İkinci sıradaki sorumlu AB’dir. Dikkat edersek bu emperyalist güçler, sık sık 

açıklamalar yaparlar ve emirler verirler bizim kukla yöneticilere: “Türkiye’de din 

özgürlüğüne yönelik yasaklar vardır, bunların kaldırılması gerekir” diye. 

Türkiye’de Alevi insanlarımıza karşı yapılan ayrımcılığı bir tarafa bırakırsak; 

inananların inancına, ibadetine, özel hayatındaki kıyafetine dair bir yasak, kısıtlama var 

mıdır? Yoktur. Öyleyse onların amacı nedir? Onlar, devletin ve toplum düzeninin din 



kurallarına göre oluşturulmasını, bu kurallara dayandırılmasını istemektedirler. Yani, 

Ortadoğu’daki ABD uşağı krallıklar, şeyhlikler, emirlikler haline getirmek istemektedirler 

Türkiye’yi. 

Paul Henze bir söyleşisinde açıkça söylemiştir; “Türkiye için en iyisi bir ılımlı İslam 

devleti biçimine dönüşmektir” diye. 

Ortadoğu’da “Yeşil Kuşak Projesi”nin hayata geçirilmesini bizzat yöneten bir diğer 

CIA’nın eski Ortadoğu Masası şefi Graham Fuller de, gazeteci Devrim Sevimay’ın 

kendisiyle yaptığı bir söyleşide, bu anlattığımız gerçeği, yani Türkiye’de ve Ortadoğu’nun 

tamamında siyasal İslam’ın gelişmesinde en önemli rolü kendisinin, dolayısıyla da CIA’nın 

ve ABD’nin oynadığını yarım ağızla veya tevil yoluyla da olsa itiraf etmiştir. Devrim 

Sevimay, yerinde-doğru sorularıyla onu buna mecbur etmiştir. Çünkü gerçek budur. 

Görmesini bilen, bakar kör ya da sosyal kör olmayan herkes için canlı hayatın olayları bunu 

göstermektedir. En somut, en canlı örneği olduğu için verelim: 

Taliban’ın, Usame Bin Ladin’in siyasi anlamda yaratıcısı kimdir? 

Herkes bilir ki, ABD’dir. 

Tayyip’i, Erbakan’ı, Demirel’i, T. Özal’ı, Menderes’i-Bayar’ı iktidara getiren kimdir? 

Hiç kuşkusuz ABD’dir. Tayyip de adı gibi bilir bunu. Boşuna mı haber gönderir C. 

Zapsu’yla ABD’ye... 

Bunlar gibi, tüm tarikatların arkasında da ABD vardır. 

Fethullah Gülen alçağını 7 yıldan bu yana koruyup kollayan kimdir? 

Boşuna mı yapmaktadır ABD bunu? 

Ve Sabah Gazetesi, bu alçağın yazılarını, 10-15 gün boyunca, tam sayfa yer vererek 

yayımlamaktadır. 

Hiç sebepsiz mi yapmaktadır Sabah bunu? 

Hayır. ABD ve CIA ona bunu yapması için emir vermektedir. 

Fethullah da, Sabah da ABD’nin, CIA’nın hizmetindedir. Hepsinin çıkarı bunu 

gerektirmektedir. 

Türkiye’nin en önde gelen Finans-Kapitalistlerinden olan Aydın Doğan’ın 

televizyonları, dergileri ve gazeteleri, 4-5 yıldan beri sebepsiz mi savunmaktadır Tayyip’i ve 

Tayyipgiller’i. Tabiî Doğan Medya Holding’in dönek yazar-çizerleri de aynı işi yapmaktadır. 

Aynı organizasyonun, aynı menfaat birliğinin içindedir. Dönekliğinin kitabını yazan 

alçak Hasan Cemal boşuna mı parlatmaktadır Tayyip’i; “AKP, Türkiye’de değişimin, 

gelişimin motoru” diyerek. 

Dönektir, ruhu rahatsızdır, satılmıştır, on binlerce dolarlık maaş almaktadır çünkü. 

Döneklerin en kıdemlisi-seksenlik dönek, ölüsü kokmuş alçak Çetin Altan; “Enseyi 

Karartmayın” lagalugalarıyla karışık: “Aman Tayyip’e oy verin! En ilerici parti 

AKP’dir” diye seçim dönemlerinde boşuna mı akıl vermeye çalışmaktadır halka? Hayır. O 

da dönektir çünkü. Ve her dönek gibi onun da ruhu rahatsızdır. Ve o da onbinlerce dolarlık 

maaşa bağlanmıştır… 

Satılmış Medyanın hemen hemen tüm yazar-çizerleri bu durumdadır. İyi bir yurtsever 

fakat kötü bir devrimci olan Atilla İlhan’ın dediği gibi; “Türk Medyası Türk değildir”. 

Tabiî kıyıda, köşede, ikinci üçüncü planda kalmış tek tük, yarım ya da çeyrek namuslu 

insanlar da vardır, Medyada. Sermaye, bu tür insanları “İncir Yaprağı” işlevi görsünler diye 

çalıştırmaktadır. 

ABD, sosyalizmin önünü tıkamak-kapatmak için şeriatçı hareketleri kullanmaktadır. 

 

ABD, Geri Ülkeleri Bilimden Uzaklaştırarak 

Bir Taşla İki Kuş Vurur 
 

Bu hareketlerin çok önemli bir diğer faydası da şudur ABD’ye: 



İnsanlarının, gençliğinin, aydınlarının kafası din dogmalarıyla doldurulmuş, 

şartlandırılmış, uyuşturulmuş bir ülkenin teknolojice gelişmesi, dolayısıyla da güçlü, verimli 

rekabet gücüne sahip bir ekonomiye sahip olması mümkün olmaz. Din dogmaları özgür 

düşünmeye izin vermez. Mesela din, depremin Tanrı tarafından, insanları cezalandırmak 

maksadıyla yaratılan-yapılan bir olay olduğunu iddia eder. Hem de çok açık olarak. Buna 

inanan bir insan, depremin bir doğa olayı, yer kabuğunun, sıvı çekirdek üzerinde ettiği 

hareketler neticesinde ortaya çıkan bir olay olduğunu göremez, anlayamaz, kavrayamaz. 

Dolayısıyla da dünyanın yapısını anlayamaz. Bu bir örnektir. Her alanda böyle davranır, 

kafası Ortaçağcı düşüncelerle doldurulmuş bir insan. 

Çalışanları ve yönetenleri böyle insanlardan oluşan ülkelerin bilimde, teknolojide, 

dolayısıyla da ekonomide; tabiî demokratik ve laik kültürde de gelişmeleri olası olmaz. Böyle 

ülkeler geri kalmaya, bu sebeple de Batılı emperyalistlerin uydusu, pazarı, sömürü alanı; daha 

doğrusu sömürgesi olmaya mahkûmdurlar. Bunlar, Batılı büyük emperyalistlerle, dünya 

pazarlarında rekabet edemedikleri gibi, kendi ülkelerinin doğal kaynaklarını ve pazarlarını da, 

yabancı emperyalistlerin ellerine verirler. Kendileri yalnızca aracılık eder, komisyon alırlar. 

Yani vatanlarına ve halklarına ihanet ederler. 

Bizim sermaye sınıfı ve partileri de işte aynen bunu yapmaktadır. 

Ve bu sebepten Türkiye’nin yerli-orijinal bir tek Markası yoktur sanayi alanında… 

Üretilen tüm sanayi ürünlerinin kökeni dışarıdadır. Büyük bir emperyalist devletin şirketine 

aittir aslında Türkiye’de üretilen her sanayi ürünü. Bizdeki, o yabancı şirketin Türkiye’deki 

şubesidir yalnızca. Adı ister yabancı ister Türkçe olsun, kökü dışarıdadır o yerli firmanın ve 

ürettiği ürünün. 

Emperyalistler de bu sayede bizim gibi kapitalizmce geri ülkeleri diledikleri gibi hem 

sömürmektedirler hem de yönetmektedirler. 

1950’den beri Türkiye’de şeriatçı hareketler işte bu yüzden günden güne gelişmiş, 

güçlenmiştir. 

İktidara gelen tüm sermaye partileri işte bu nedenden hep din sömürüsü yapmışlardır. 

Demirel ne diyor? 

“En çok İHL’yi ben açtım. Doktorun, mühendisin, öğretmenin bu eğitimden 

geçmesi, dinini iyi öğrenmesi kötü mü olur? Çok iyi olur!” 

Evet Batılı emperyalistler ve satılmış Parababaları, siyasiler ve yazarçizerler için tabiî 

ki, iyi olur. Tam da onların istediği gibi olur. 

Ama halkımız için, ülkemiz için çok kötü olur. Ülkemiz günbegün geriler. Var olan 

eksik gedik laiklik de kerte kerte aşınarak, törpülenerek ufalır, erir, yok olur gider. Laikliğin 

olmadığı yerde ya da ülkede; özgür düşünce, gerçek bilim gelişmez, demokrasi de olmaz. 

Ülkemiz Ortaçağın karanlıklarına yuvarlanır gider. 

Afganistan, Pakistan, İran, Ortadoğu’daki krallıklar, şeyhlikler gibi olur. Onlara 

dönüşür giderek. Öyle düzenler, yönetimler kendi halklarına ederler en büyük kötülüğü. 

Onların dünyada da bir itibarları-saygınlıkları olmaz. 

Böyle ülkelerde en ağır zulmü de kadınlar görür. Çünkü üç suni (yapay) din de kadını 

ikinci kalite insan sayar. Ve erkeğine bağımlı olmasını emreder. Ama bilinçsiz, cahil 

kadınlarımız bunu göremez, bilemezler. Oysa açıp okusalar din kitaplarını önyargısızca, 

kolayca görürler bu gerçeği. Ama ne yazık ki, çoğu açıp okumuyor. 

Dinler laik olmaz. Özellikle de suni-kitaplı dinler. Bunlar hayatın her alanını, akla gelen 

her alanını yönlendirmek; hatta kesince belirlemek isterler. Dogmaları tamamen bunu 

amaçlar. Hukuku, ahlakı, felsefeyi, siyaseti, tabiî ekonomik hayatı da bütünüyle belirlemeye 

çalışırlar. Bu yüzden dinî emirleri hem tümüyle benimsemek hem de laik olmak, özgür 

düşünmek mümkün değildir. 

Zaten laiklik de: Dini yalnızca kişilerin özel hayatına-alanına, inanç ve ibadet 

alanına hapsetmek, toplumun diğer alanlarından çıkarmak, uzaklaştırmak demektir. 



Dinin muamelata (kamu alanını düzenlemeye-belirlemeye) yönelik kurallarını-emirlerini 

kaldırmak demektir. Başkaca bir anlamı yoktur laikliğin. 

Laik toplumda düzen; aklın, bilimin, insanî değerlerin kaynaklık ettiği kurallarla 

sağlanır. O kurallarla örülür, özel hayatın-hayatların dışında kalan toplum-kamu alanı. 

 

Tayyipgillerin Sözlü, Alparslan Aslan’ın Silahlı Saldırısının Amacı: 

Danıştay ve Benzeri Kurumları Terörize Etmektir 
 

Teokratik Devletlerde-Din Devletlerindeyse bütün alanlar, din kurallarına, onları 

yorumlayan ulemaların-mollaların fetvalarına göre düzenlenir. 

Tayyip ikide birde ondan demektedir: “Ulemaya danışmak gerekir”, ya da “Efendi 

bu senin işin değil, Diyanet’in işi” diye. Çünkü o laik değil, Ortaçağcıdır-şeriatçıdır-şeriat 

düzeninden yanadır. 

Hatırlayacaksınızdır, Tayyip, bu sözleri, partisinin Mersin Merkez İlçe Kongresi’ndeki 

konuşmasında yapmıştı, 17 Mayıs’ta saldırıya uğrayan, bir üyesini kaybeden, dört üyesi de 

yaralanan Danıştay 2’nci Dairesini kastederek. O Daire’nin Türbanı yasaklayan bir kararına 

saldırırken yapmıştı o konuşmayı. Tayyip, Abdullah Gül, Bülent Arınç saldırmıştı bu Daireye. 

Buradaki demokrat, laik yargıçlara… 

Tayyip, aynı konuşmasında şöyle de tehdit ediyordu bu yargıçları: 

“Bunlar bu gidişle evin içine de karışacaklar. Evin içinde de şöyle davranacaksın 

diyecekler. Kusura bakmayın, Türkiye yolgeçen hanı değildir. Bu ülkede gerginlik 

olmasın, gerilim olmasın, bundan birileri nemalanıyor diye sabrediyoruz. Ama lütfen 

hukuk adına, yargı makamları içerisinde yer teşkil edenler, bu ülkede böyle bir zemini 

hazırlama gayreti içerisine girmesinler. Ben yürütme makamıyım. Yürütme makamında 

olduğum için sorumluluğumun gereğini yapıyorum, yapmak zorundayım.” 

Tayyip (tabiî Tayyipgiller), azmettiricisi olduğu bu katliamla, Danıştaya ve tüm yargı 

organlarına “Türkiye’nin yolgeçen hanı” olmadığını göstermiş oldular. Böylelikle de terörize 

etmiş oldular, bu organları ve tüm toplum kesimlerini. 

Bu alçakça katliamın, Cumhuriyet Gazetesine atılan bombaların amacı budur. Toplumu 

sindirmek, şeriatçı saldırılar, örgütlenmeler, Kadrolaşmalar karşısında sessiz kalınmasını 

sağlamak içindir bunlar. 

Ne yazık ki, hep söylediğimiz gibi, Türkiye 1950’den beri ABD tarafından bu gerici 

sürece sokulmuştur. Bayır aşağı gitmektedir. Bütün burjuva ve Tefeci-Bezirgân partileri din 

sömürüsü yapma konusunda birbiriyle yarışmaktadır. Hem geçmişte, hem bugün… Bugün 

izliyoruz işte… AKP, DYP, MHP, ANAP, HYP, YP ve diğerleri, sık sık tekrarlamaktadırlar, 

“Türban sorununu biz çözeriz. Bu yasağı toplumsal mutabakatla biz hallederiz” diye. 

Bilinçsiz, masum, zavallı kadınlarımızı kandırmakta ve aşağılık siyasi amaçları için 

kullanmak istemektedirler. Çünkü halka verebilecekleri hiçbir olumlu, halkın yüzünü 

güldürücü, hayatını kolaylaştırıcı bir şey yoktur. Yukarıda da söylediğimiz gibi, Batılı 

efendilerinin hizmetine girdiklerini ve yaptıkları, yapacakları ihanetleri gizlemek, halkın 

gözünden kaçırmak için yapıyorlar bunu. Nedensiz değil... Bu sebepten DİN SÖMÜRÜSÜ, 

50 yıldan beri bunların en belli başlı, en tutkun oldukları siyasi araçtır. Ne yazık ki, bunlar 

için en çok kazanç getiren-siyasi rantı en yüksek olan araçtır da bu. O yüzden yarışırlar bu 

konuda… 

Boynuzun kulağı geçmesi gibi, bu alanda da her yeni gelen, bir öncekini geçer. Ondan 

daha hızlı, daha düzenbaz din tüccarı olur. 

Yine söylediğimiz gibi, bunların hiçbiri samimi Müslüman değildir. Bunların derdi, küp 

doldurmak ve makam-ün sahibi olmaktır. Demirel Masondu, apaçıkça bilindiği gibi. Gerçek 

Müslümanlar, haklı olarak, masonların Müslüman olabileceğini kabul etmezler. Masonluk, 



din dışı, dinler üstü, gizli bir uluslararası sermaye örgütlenmesidir. Dini kale almaz masonlar. 

Uluslararası sermayenin dünya hâkimiyeti ve çıkarlarıdır bunlar için önde gelen amaç… 

Ama Demirel, 40 yıllık siyasi hayatının her döneminde, durup dinlenmeden din 

sömürüsü yapmıştır. Başka hiçbir marifetleri yoktur bunların… 

Emperyalistlere tamamen teslimiyet ve en iblisçe yollarla din tüccarlığı yapmak… 

T. Özal da, Erbakan da, onun öğrencisi olan Tayyip ve Tayyipgiller de aynen Demirel 

gibidir. 

Demek ki, yerli Parababaları da bu alçakça sömürünün, kandırmacanın, uyutmacanın ve 

ülkemize, halkımıza yapılan düşmanlık ve ihanetin, Sivas-Madımak Oteli ve Danıştay 

Katliamı benzeri vahşetlerin, canavarlıkların asli failleri arasındadır. Tabiî onların emrindeki 

1950’den bu yana iktidara gelen ve giden siyasiler de aynı oranda bu işin içindedir. 

Sorumlularındandır. 

Satılmış, adı Türk ama kendisi Türk olmayan, dönekler ordusunun köşe başlarını tutmuş 

olduğu Medya da bunlarla aynı kategoridendir. 

Batılı emperyalistler, yerli-yabancı Parababaları ve onların uşağı partilerin siyasetçileri 

gibi, bu satılmış Medya da, her türlü ahlâkî ve insanî değerden yoksundur. O da tıpkı ötekiler 

gibi kârdan, paradan, maldan mülkten başka hiçbir şey düşünmez. Ve hiçbir şey umurunda 

olmaz. Onun da diğerleri gibi bütün derdi, bu aşağılık vurgun ve sömürü düzeninin 

sürmesidir. Çünkü bu alçakların tümü için bu düzen, olabilecek cennetlerin en güzelidir, 

tatlısıdır. Bu şerefsizler çetesi, aşağılık düzenlerine, “İstikrar Düzeni” derler. Hep onun 

üzerine titrerler. “Ekonomik istikrarın bozulması, toplumdaki bütün dengeleri altüst eder. O 

yüzden onu sarsacak, bozacak, rayından çıkaracak her şeyden uzak durmalıyız, kaçınmalıyız” 

derler, durmadan. 

O “İstikrar Düzeni”nin bozulması demek, bu vurguncular çetesinin cennetlerinin 

bozulması, yok olmaya başlaması demektir. Bunu adları gibi bilirler. Bu sebepten “ekonomik 

huzur, istikrar ortamının iyi bir şekilde korunması, sürdürülmesi her şeyden önemlidir” derler, 

bu halk düşmanları. 

Bu iğrenç talan düzeninin, Halkımız için, “İşsizlik ve Pahalılık Cehennemi”nden 

başka hiçbir şey olmayan bu haydutlar, satılmışlar düzeninin kanunlarını-kurallarını koyan, 

onu her yönüyle belirleyen ABD ve AB’nin emperyalist haydutlarıdır. Özellikle de Başhaydut 

ABD’dir. Bu yüzden, yerli sermayedarlar ve siyasiler gibi, Medyanın dönek yazar-çizerlerinin 

Duyargaları da Washington’dan, Brüksel’den verilecek sinyallere karşı son derece 

duyarlıdır. O işaretleri anında algılarlar, tümüyle kavrarlar ve o doğrultuda yazarlar, 

konuşurlar. Dünyayı, Türkiye’yi ve olayları, efendilerinin istediği şekilde yansıtırlar, 

gösterirler. Batılı efendiler nasıl emrediyorsa öyle… Onlar neyi istiyorsa, bunlar da doğru 

olanın, o istenenlerin yapılması olduğunu söylerler, yazarlar. Yani bu satılmış Medyanın 

temel görevi, saf, bilinçsiz Halkımızı kandırmak ve uyutmaktır. Bu sömürü ve talan düzenine 

karşı tepki göstermesini önlemektir. O düzenin nasıl işlediğini, kime hizmet ettiğini 

görmesini, anlamasını engellemektir-önlemektir. Bu namussuz hainler Medyası işte bu 

sebepten, olayları-gerçekleri hep ters yüz ederek gösterir, anlatır. Çıkarlarıyla uyuşmayan 

hiçbir olaya da yer vermez. Olmamış sayar öyle olayları. Halkın gerçekleri görmesini 

sağlayacak görüntü ve yazı bulamazsınız bu Medyada. 

Çok yeni, en somut ve de konumuza ilişkin olduğu için şöyle bir örnek verelim: 

Danıştay Katliamı’nın yapıldığı gün, saat 14:20’de, yani olaydan 4 saat 35 dakika sonra, 

Danıştay önünde Halkın Kurtuluş Partisi bir açıklama yaptı. Parti’nin Genel Başkan 

Yardımcısıyla, Genel Sekreter Yardımcısının da içinde bulunduğu on kişilik bir Parti 

Birliği, Danıştay önüne geldi. Açıklamayı Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran 

okudu. Söylenenler, ortaya konan düşünceler, görüşler çok kesin ve açıktı. Ortaçağcı-Şeriatçı 

hareketi; geçmişi ve bugünüyle özetliyordu. Arkasında, önünde bulunanları aynı açıklıkla dile 

getiriyordu. Katliamın suçlularını yine aynı berraklıkla bir bir sayıyordu. Bu yüzden dinleyici 



kalabalığı arasında bulunan, hiç tanımadığımız, iyi niyetli bir insanımız konuşma bitiminde 

gelir Sait Kıran’ı tebrik eder. “En açık, en doğru değerlendirmeyi siz yaptınız” der. Daha 

önce Deniz Baykal, Murat Karayalçın konuşmuştu. Bunlar her zaman yaptıkları gibi, 

“konuşmuş olmak için konuşmuş”lardı. Yuvarlak, belirsiz ibarelerle dolu laf salatasıydı 

onlarınki… 

Kurtuluş Partisi’nin değerlendirmesininse, bunlarınkiyle hiçbir benzerliği yoktu. Olaya 

devrimci ideolojinin ışığını düşürüyor, o ışık altında katliamı, nedeni ve sorumlularıyla 

birlikte, gerçekte nasılsa öylece kavrıyor ve kavratıyordu bu açıklama. Tabiî çok özetçe… (Bu 

açıklama Birinci sayfamızda bulunmaktadır.) 

Üstelik Kurtuluş Partisi, on kişilik bir kalabalıkla (ya da katılımla) yapmıştı 

açıklamasını. Açıklamayı, o an, orada bulunan çok sayıda kamera ve ses kayıt cihazı 

kaydetmişti. Fakat Parababaları medyasının hiçbir yerinde, yerini alamadı bu açıklama. Bu 

protesto eylemi… Onlara göre böyle bir şey olmamıştı. 

Bir gün sonra, Katledilen 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in cenaze töreninde, 

aynı tutum tekrarlandı, Medya tarafından. 

Kurtuluş Partisi, çok sayıda üyesi, sempazitanı ve büyük pankartıyla katılmıştı törene… 

Yine büyük, “Şeriat Ortaçağdır” sloganının bulunduğu panosu da pankartının yanındaydı. 

Bu durum karşısında, Parababaları Medyası çok dara düştü. Töreni hem canlı, hem de akşam 

ve gece haberlerinde görüntülü vermek zorundaydı. Canlı yayında, görüntülü yayında pankart 

hepten gözden kaçırılamıyordu. Tümüyle yok edilemiyordu. Kamera, tören kitlesinin üzerinde 

gezdirilince, bir yerde kaçınılmaz bir biçimde görüntüye geliyordu. Ve bu da ekranlara 

yansıyordu. Sonra kameramanlar-teknisyenler Medya Emekçileriydi. Onlar masumdu. 

Onların Kurtuluş Partisi’ne bir düşmanlığı yoktu. Bu yüzden pankart ekranlarda bir hayli yer 

aldı, göründü, görüldü. 

Satılmış olanlar, medya yöneticileriydi. Onlar ezici çoğunluğuyla alçak döneklerden 

oluşuyordu… Onlarsa, bize düşmandı. Hem de bu, can düşmanlığı biçiminde ve 

boyutundaydı. Onlar dönmüş, satılmıştı. Bizlerse dimdik, kararlıca ayaktaydık, devrim 

mevzilerindeydik. Savaşa devam ediyorduk. Yani onlar sermayenin, onun bağlı olduğu ABD 

ve AB emperyalistlerinin safındaydı artık. Onlar saf değiştirmiş, düşmana satmışlardı 

bedenlerini ve ruhlarını… Fahişe yalnızca bedenini satar. Onu da istemeden yapar üstelik. Bu 

alçak düzenin kurbanıdır o zavallı kadıncağızlar. Döneklerse “Siyasi Fahişe”dir. Bilerek ve 

isteyerek yapar yaptığını. Yalnız bedenini satmakla kalmaz, ruhunu da satar, dönek. O yüzden 

dünyada hiç kimse, dönekler kadar alçak, şerefsiz, namussuz olamaz. İnsan Sefaleti diyoruz 

biz bunlara… 

Kurtuluş Partisi, Cenaze Törenine pankartıyla katılan tek Partiydi. Sloganları, kitleler 

tarafından benimsendi ve tekrarlandı. Tören alanı Kurtuluş Partisi’nin sloganlarıyla inledi. 

Bütün bunlara karşın, haber bültenlerinde ve yazılı Medyada bir kere bile olsun geçmedi 

Kurtuluş Partisi… Onlara göre, Parti törende yoktu. Zaten hep yoktur onlara göre. Oysa 

durmadan eylem yapar bu Parti, ama medyada hiç yer verilmez. Boğulmak istenir böylece. 

İşte bu alçaklar cephesi yüzünden, Kurtuluş Partisi’nin eylemleri, mücadelesi, savaşı, 

ancak o olayların canlı tanıkları tarafından bilinir. Bir de Gazetemizin okurları tarafından… 

Acıdır… Kurtuluş Partisi’nin bu son olay da dahil olmak üzere eylemleri, sözde sol 

basında da yer almaz. Onlar da düşmandır Kurtuluş Partisi’ne. Çünkü bunlar, Burjuva ve 

Küçükburjuva Solcusu-Devrimcisidirler. Gerçek-sahici Devrimci değildirler. Türkiye’nin 

eneski ideoloji Partisi olan Kurtuluş Partisi, biricik Devrimci Partidir Türkiye’de. O’nun 

Önderi, Birinci Kuvayimilliye’nin savaşçılarından (Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı) olan 

Hikmet Kıvılcımlı’dır. İşçi Sınıfımızın ve Emekçi Halkımızın kurtuluşuna önderlik edecek 

doğru devrimci ideolojiye, kararlılığa, tecrübeye ve cesarete sahip Partidir, Kurtuluş Partisi… 



İşte bu anlattığımız sebeplerden dolayı Parababaları Medyası, katliamın azmettiricisi 

Tayyipgiller’e üç buçuk yıldan beri ABD-AB, TÜSİAD-MÜSİAD’la birlikte “en büyük 

desteği vermiştir.” Bu bakımdan da saldırının, katliamın asli faillerindendir. 

Şimdi gelelim bir diğer suçluya… 

 

Tayyipgiller’in “Şiir Gibi” Dostları 

 

Tayyip, bilirsiniz, siyasi kariyerini, Mustafa Kemal’e ve Laikliğe küfrederek yaptı. Bu 

küfürlerine borçludur şu anki koltuğunu ve doldurduğu (değeri 1 Milyar doları bulan 

servetini) küplerini… Bu çıkışlarıyla şeriatçı-Ortaçağcı mecnunlaşmış kitlelerin gözüne girdi. 

Adı duyuldu o kesimde. Sivrildi. Refah Partisi İstanbul İl Başkanı yapıldı, oradan da İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığına sıçradı. Makama ve paraya-mala tutkundu. Bunlar için 

veremeyeceği, vazgeçemeyeceği manevi değer yoktu. Bu türden insanlar sevilir Batılı 

emperyalistler tarafından. Onların, bizim gibi geri ülkelerde sık sık hizmetkâr değiştirmesi 

gerekmektedir. İktidara getirdikleri en yetenekli kadroları bile birkaç yıl içinde yıpranır, biter. 

Halkı kandırma, avutma özelliğini kaybeder. Onun acilen aynı türden bir yenisiyle 

değiştirilmesi gerekir. Yoksa kitleler, vurgun düzenine tepkiler koymaya başlayabilirler. Yani 

gerçek Sola yönelebilirler. 

CHP, SHP, DSP benzeri burjuva partileri gerçek değil, sahte soldur. 

Bunların koalisyon ortağı olması, iktidara gelmesi, getirilmesi halka bir şey vermez. 

Emperyalistlere de bir şey kaybettirmez. Bunlar da sadakatle hizmet ederler yerli-yabancı 

Parababalarına. Geçmişte görüldüğü gibi… 

Bizim gibi kapitalizmce geri ülkelerde yapılan-yaptırılan zulme, talan ve sömürüye can 

dayanmaz. O yüzden, iktidardaki uşaklar çabucak yıpranır. Ve yenisiyle değiştirilir. Tabiî o 

uşaklarla birlikte partiler de değişir. Bir sermaye partisi gider, bir başkası gelir. Ama 

sömürüde ve vurgunda, yağmada bir değişiklik olmaz. O, kesintisizce sürer. 

İşte bundan dolayı Tayyip, ABD’li yetkililerin dikkatini çeker. Ve bağ kurulur. Bu 

ilişkiyi ABD Büyükelçisi Morton Abromowitz’le Cüneyd Zapsu kurar. Boğazda, C. 

Zapsu’nun yalısında. Ha, bir de şeriatçı yazar Ruşen Çakır vardır bu işin içinde. Bunlar, ABD 

ve onun casus örgütü CIA’yla sıkı bağlar içindedir… 

Tayyip, hep söylediğimiz gibi, bu küfürlerinden oluşan bir konuşmasında Mustafa 

Kemal’i hedef seçer. En aşağılık yöntemlerle saldırır Mustafa Kemal’e: “Ölmüş İnek” der. 

“Hindistan’da canlı inekler yolları tıkıyor. Bizdeki canlı da değil, ölmüş bir inek, hem de” der. 

Mustafa Kemal ve laiklik, Tayyip’e-Tayyipgiller’e göre “Türkiye’nin yolunu tıkıyor”. Onlar, 

yine hep söylediğimiz gibi Türkiye’yi Ortaçağ karanlıklarına geri götürmek istiyorlar. Şeriat 

düzeni kurmak, kadınları evlerde, perde-kafes ardına hapsetmek, mecbur kalmadıkları sürece 

sokağa çıkmalarına bile izin vermemek istiyor. Mustafa Kemal ve laikliğe düşmanlıkları 

bundandır… Kendi karanlık amaçları açısından mantıklı-tutarlı düşünmektedirler. Yani ne 

yaptıklarını bilmez değildirler. Cahil, toy değildirler. Son derece sistemli-planlı, sinsi ve 

kalleşçe çalışmaktadırlar. Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcisidir onlar… 

Orgeneral Hilmi Özkök (Genelkurmay Başkanı) de kalkıyor, diyor ki; “Bu Hükümetle 

şiir gibi anlaşıyoruz!” Yani aynı hislerle doluyuz. Aynı kafadanız. Aynı kategorideniz, 

demek istiyor, bu cümlesiyle… Başka anlama gelir mi bu cümle? 

Ortaçağcılar, onların akıldaneleri, zeki, sinsi ve dikkatlidirler. Kimin ne olduğunu, 

hemen kavrarlar. Hilmi Özkök’ü meğer onyıllardan beri biliyorlarmış. İlişkideymişler. 

Nereden mi anladık? Söyleyelim. Vatan Gazetesi yazarlarından Devrim Sevimay, eski AKP, 

sonra ANAP, şimdi ise bağımsız milletvekili Emin Şirin’le röportaj yapmış. Konumuzla 

ilgili bölümünü, 24-11-2005’te, yine aynı gazeteden Murat Gürgen köşesinde yayımladı. 

Bu bölümde şunları söyler Emin Şirin: 



“O günler 28 Şubat’ın ağır izlerini yaşıyorduk. Nazlı (Ilıcak) Hanım, Fethullah 

Gülen’e masumane bir soru sordu: 

“- Hocam ne zaman rahat edeceğiz, bu askerin sivillere müdahalesi ne zaman 

bitecek? 

“Hoca Efendi gülümseyerek: Vallahi Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olursa o 

zaman rahat edebiliriz. 

“Nazlı Hanım bu cevaptan tatmin olmadı, yine sordu: 

“- Siz bunu nereden biliyorsunuz? Niye bu kadar eminsiniz? 

“Fethullah Hoca bu soruya cevaben: 

“Biz onun albay olmasına bile şaşırmıştık…” (agy) 

Fethullah Gülen’in ne denli sağlam istihbarata ve güvenilir bilgilere sahip olduğu, 

olaylarca kanıtlanmış durumdadır bugün. Biz daha önce de yazmıştık ve söylemiştik: Eğer 

Ordunun başını, Hilmi Özkök gibi Tayyipgiller’le aynı kafa yapısına sahip biri tutmasaydı, 

bunlar iktidarda kalamazdı. Bu vurgunlarını, ihanetlerini ve Ortaçağcı saldırılarını yapamazdı. 

Buna kesinlikle cesaret edemezdi, diye. İşte, bizim teori gücüyle gördüğümüzü, olayın canlı 

tanıkları itiraf ediyor, doğruluyor. 

Emin Şirin, aynı söyleşisinde, şu değerlendirmede de bulunur: 

“Yalnız AB meselesinde değil, birçok konuda kendini rahat hissediyor. (Kastettiği 

AKP Hükümetidir. Kurtuluş Yolu.) AB konusunda finans kuruluşlarının desteğinde de 

kendini rahat hissediyor. (E. Şirin, Batılı emperyalist finans örgütlerinin Tayyipgiller’in 

arkasında olduğunu söylüyor. Kurtuluş Yolu) Ve tabiî içeride de ciddi bir rekabet 

görmüyor. Yani ordudan korkusu kalmadı. Eskiden siyasiler, hele de İslami kanattan 

gelenlerin içinde bir korku olurdu. Ama şimdi korku morku yok. Genelkurmay Başkanı 

Özkök Orduyu siyaset denkleminin dışına çıkarttı. Bu cümlenin altını çiziyorum. Hilmi 

Özkök, orduyu siyaset denkleminin dışına çıkardı!” (Vatan, 7.11.2005) 

Hilmi Özkök, orduyu siyasetin dışına çıkarmamıştır. Tam tersine ABD-AB, 

Parababaları (TÜSİAD-MÜSİAD) ve Tayyipgiller’in yörüngesine, çizgisine-hattına 

sokmuştur. Daha doğrusu Devrimci Gelenekli Ordu Gençliği’nin başını tutuvermiştir. 

Nötralize etmiştir Ordu Gençliği’nin tepkisini… 

Soralım burada: Bir NATO ordusu, siyaset dışında olabilir mi? 

NATO nedir? Batılı emperyalistlerin-ABD ve AB’nin, sosyalist ülkelerle savaştırmak, 

sosyalizme karşı savaşmak amacıyla kurdukları bir ordudur. NATO’nun özü, Sosyalizme 

karşı savaştır. 

Böyle bir organizasyon içindeki bir ordu siyaset dışında olabilir mi? 

Sosyalizmi, düşman-en önemli tehditlerden sayan bir ordu, siyaset dışında olabilir mi? 

AB’ye yandaş olduğunu açıklayan bir ordu, siyaset dışında mıdır? Asla… Siyasetin en yoğun 

biçimde içindedir ordu. Zaten aksi de olamaz. Her ordu, şu ya da bu biçimde siyasetin 

içindedir. 

Siyaset: Sınıflar, dolayısıyla da ekonomik sistemler ve onların yoğunlaşmış 

ifadelerinden başka bir şey olmayan siyasi sistemler arasındaki savaştır. Bu sistemler 

günümüzde, kapitalizmle sosyalizmdir. Bizim gibi geri ülkelerde, eski, zamanını çoktan 

doldurmuş ekonomik sistemlerin kalıntıları da bulunmaktadır. 

Feodalizm gibi… Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının düzenidir Feodalizm. Ama 

bunlar kalıntılar biçiminde bulunmaktadır. Tek başına egemen değildir. Finans-Kapitalistlerin 

müttefiki olarak varlıklarını sürdürebilmektedirler. Siyaset işte bunlar arasında, yani 

Kapitalizmle Sosyalizm arasında savaş demektir. Kapitalizmin ağababası da son altmış yıldan 

beri Başhaydut ABD’dir. ABD ve NATO yanında, onun emri altında bulunan bir ordu, 

tarafsız veya siyaset dışında olabilir mi? Kesinlikle hayır. 

Yalnız, bizim Ordu Gençliği’nin, Tarihinden-ilk Osmanlılar’dan gelen bir devrimci 

geleneği vardır. Ve yok edilememiştir, sermaye sınıfının bütün uğraşmalarına rağmen… 



Birinci Kuvayimilliye’de, bu geleneğini bir kez daha göstermiştir ortaya koymuştur, 

Ordu Gençliği’miz. Emperyalist Haydutların, bunak Padişah ve onun uşak ruhlu Vezirlerine 

kabul ettirdiği Sevr’i kabul etmemiştir. Ben emir kuluyum diyerek boyun eğmemiştir o uşak 

ruhlulara, korkaklara; isyan etmiştir, Padişaha. Ve Kurtuluş Savaşını örgütlemeye girişmiştir 

Ordu Gençliği. Tabiî Halkımızla el ele vererek. Ve dört yıl süren bir savaş sonunda zafere 

ulaşılmıştır. Emperyalistler ve onlarla işbirliği halindeki İstanbul Hükümetleri ve yerli hainler 

yenilmiştir. 

27 Mayıs’ı yine Ordu Gençliği’mizle sivil aydın gençliğimiz yapmıştır. Bu politik 

devrim de ülkemize sınırlı da olsa bir özgürlük ortamı getirmiştir. Sosyalizm serbest 

bırakılmıştır. Ve kitlelere ulaşabilmiştir. 

28 Şubat, yine Ordu Gençliği’mizin bastırılamayan tepkileri sonucunda 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’yi Ortaçağın kör karanlığına sürükleyip götürmek isteyen güçler 

(kim olduklarını yukarıda anlattık) bir süre için de olsa geriletilebilmiştir. Ortaçağa gidiş bir 

süreliğine de olsa en azından hız kesmiştir, yavaşlatılmıştır. O yüzden bu da (28 Şubat 

Hareketi de), kendine göre ilerici yönde yapılmış Politik bir Harekettir. Olumludur. Ortaçağcı 

gidişin hızını kesmiştir. 

Tabiî Türk Ordusu, bu arada ABD’ce planlanan iki de Faşist darbe yapmıştır. Bu, 

Ordunun başının Amerikancı ideolojiyle doktrine edilmiş Generallerce bağlanmış olduğunun 

göstergesidir. ABD-AB ve yerli Parababaları bu aşağılık işte kullanmışlardır Orduyu. 

Fakat bizim söylediğimiz ve tarihin de olaylarca kanıtladığı gibi, bizim Ordunun ilerici, 

devrimci bir geleneği de vardır. Tabiî Ordu Gençliği’miz taşır bu geleneği. Biz bu devrimci 

yönünü tutuyoruz ve tutacağız Ordunun. Onunla elele vererek, Birinci Kuvayimilliye’de 

olduğu gibi İkinci Kuvayimilliye Hareketimizi de zafere ulaştıracağız. Hem de çok daha 

bilinçli olarak. Demokratik Halk Devrimini yapacağız ve Halkın Demokratik İktidarını 

kuracağız. Bundan hiç kuşkumuz yoktur. 

Ordu Gençliği’ni, Hilmi Özkök benzeri, ABD tarafından gerici ideolojiyle doktrine 

edilmiş paşaların elinden kurtaracağız. Şimdi H. Özkök kalıbında bir başka ünlü gericinin, 

Ortaçağcının kanaatlerini öğrenelim. Bu kişi, sermaye ve ABD uşağı T. Özal’ın, aynen 

kendisine benzeyen kardeşi -N. Erbakan’ın partisinin yer aldığı koalisyon hükümetlerinin 

İçişleri ve Tarım Bakanı- Korkut Özal’dır. 

Şöyle diyor, bu hain Ortaçağcı da: 

“Bugünkü Cumhurbaşkanı Türkiye’nin her şeyini durdurabilir. Durduruyor da.” 

(Aktaran Murat Gürgen, Vatan, 24.11.2005) 

Neyi durduruyor Cumhurbaşkanı? Bir ölçüde de olsa, Ortaçağcı gidişi ve Halkımıza 

yapılan hayâsızca zulmü ve ihaneti. En son örneği, “Sosyal Güvensizlik Yasasını” veto 

edişidir. Fakat zalimler grubu, efendileri olan IMF’nin, ABD-AB’nin, yerli Parababalarının 

isteği doğrultusunda, yeniden aynı şekliyle gönderecektir bunu Cumhurbaşkanına. Ve o da 

Anayasa gereği imzalayacaktır onu. Tabiî sonra Anayasa Mahkemesine götürecektir. 

Cumhurbaşkanının yetkileri, son derece sınırlıdır. O sınırlar içinde hareket 

edebilmektedir o da. Sonra cumhurbaşkanı, çok namuslu olmasına karşın, sosyal demokrattır. 

Dolayısıyla da bilinci sınırlıdır. 

Her şeyi tam olarak kavrayamamaktadır. Mesela, AB’ye karşı değildir. AB’yi ve onun 

Türkiye hakkındaki namussuzca niyetlerini görememektedir. Tabiî yerli-yabancı 

Parababalarını da iğrenç içyüzleriyle tanıyamamaktadır. Bu nedenlerden dolayı da yapabildiği 

olumlu şeylerin sayısı ve büyüklüğü fazla değildir. 

Tayyipgiller’i millet mi seçti? Hayır. Hem de kesinlikle. Önce de söylediğimiz gibi, 

Tayyipgiller’i şu güçler seçti: ABD-AB emperyalistleri ve yerli Parababaları. Onların 

Medyası. Ve bu güçlerin girişimleriyle, alçakça işleriyle, olanak bulanaklarıyla kandırılmış, 

oyuna getirilmiş, uyutulmuş, uyuşturulmuş, bilinçsiz, cahil, zavallı kara halk yığınları. 



Seksen bin Ortaçağcı imam... Her yıl sekiz bini İHL’lerden mezun olan Ortaçağcı 

gençler... On binlerce resmi-gayri resmi Kur’an Kursu’nun Ortaçağcı düşüncelerle doktrine 

ettiği, kafalarını uyuşturduğu zavallı Halk çocukları. Ve büyük şehirlerin varoşlarıyla, 

Türkiye’nin tüm taşra şehir, kasaba ve köylerini örümcek ağları gibi gerici ağlarıyla örmüş 

Tarikatların afyonlayıp uyuttuğu milyonlarca aç ve cahil insanımız… 

Hain Parababaları cephesinin-emperyalistler cephesinin elinde bütün araçlar var. Hem 

de fazlasıyla! Örgüt, para, kadro, onlarca ulusal ve yerel televizyon. Yüzlerce radyo, dergi, 

gazete hep onların elinde. Ayrıca devletin her imkanı da onların hizmetindedir. Bizimse 

neyimiz olduğu biliniyor. 

Bizim bu cepheyle mücadelemiz, eşit şartlara sahip güçlerin arasındaki bir mücadele 

olabilir mi? Böyle bir iddia öne sürülebilir mi? Aklı başında, namuslu bir insanın böyle bir 

şey düşünmesine, öne sürmesine ihtimal var mı?.. 

Öyleyse ortada demokrasi filan yoktur. Bu sermaye sınıfı tarafından oynanan bayağı, 

iğrenç bir oyundur sadece. “Demokrasicilik Oyunu” diyoruz biz bu kandırmacaya. Bunun 

demokrasi filan olamayacağını, eşekler bile bilir… 

Zaten Tayyip’in C. Zapsu’yla, ABD’ye (Richard Perle ve ekibine) gönderdiği, “Beni 

lağımın içine süpürmeyin, kullanın, istismar edin!” yakarışı da, Türkiye’de iktidarları kimin 

kurup yıktığını bir kez daha net biçimde gözler önüne seriyor… Geçelim… 

Şöyle sürdürüyor sözlerini Korkut Özal: 

“Birtakım güçler anayasal mekanizmalar Türkiye’yi ellerine geçirmiş götürüyor.” 

(agy) 

Bakın, bu sözler, Tayyip’in geçen günlerde (23 Nisan’ı takip eden günlerde) Meclis 

Grubunda yaptığı konuşmanın aynısıdır. Zaten Parababası Hacı Korkut, Tayyip’in akıl 

hocalarından biridir. O da Tayyip gibi ABD uşağıdır, Mustafa Kemal ve Laiklik düşmanıdır. 

Aynı zamanda vurguncudur da. Hatırlayanınız olacaktır; petrol taşımacılığının tek hâkimi 

durumuna getirilmesi için özel yasa çıkartmıştı. Hiç utanma arlanma yoktur bunlarda. Tefeci-

Bezirgân Sermaye Sınıfının halk düşmanı, soyguncu, asalak, mide bulandırıcı iğrenç ruhu 

vardır bunlarda. Vicdansız, sinsi ve alçaktırlar bunlar. 

Ne demişti Tayyip o konuşmasında? 

“Egemenlik bugün duvarda asılı durumda. Millette değil. Ama bu böyle 

sürmeyecek. On yıl, yirmi yıl, otuz yıl sonra milletin eline geçecek.” 

Tayyip şunu demek istiyordu taraftarlarına. Görüyorsunuz, şu Anayasanın söz konusu 

maddeleri ve Mustafa Kemal’e bağlı laik genç subaylar tarafından önümüz kesiliyor. Şeriat 

düzenini kuramıyoruz. Türkiye’yi bir Suudi Arabistan, bir Afganistan, bir İran yapamıyoruz. 

Ama, umutsuz olmayalım. Buna hiç gerek yok. Bu İHL’ler, Tarikatlar, Kur’an Kursları böyle 

tam kapasiteyle çalıştıktan ve her yıl on binlerce Ortaçağcı ideolojiyle şartlandırılmış genç 

mezun ettikten sonra, gelecek bizimdir. Bu gençler, toplumda etkin roller oynuyor. Toplum 

önderleri durumuna geliyor. Gittikçe toplumu kuşatıyoruz. 

Ayrıca tarikat okulları var binlerce. Özel okul, daha doğrusu özel ilköğretim okulu ve 

lisedir bunlar. Bunlar İmam Hatipleştirilmiş okullardır aslında. Buralarda, İHL’lerin eğitim 

programı uygulanmaktadır-okutulmaktadır. Buralardan mezun olanların önü iyice açıktır. 

YÖK’ün yasakları buralarda sökmez. Bunlar istedikleri üniversiteye girip, rahatça eğitimlerini 

yapabilmektedir, diplomasını alabilmektedir. 

Yani bu gidiş iyi gidiştir. Bugün kayıtlı seçmenin yalnızca yüzde yirmi beşinin oyunu 

alabiliyoruz, bildiğiniz gibi. Fakat on yıl, yirmi yıl, otuz yıl sonra bu oran çok artacak. O 

zaman laik askerler de ses çıkaramaz duruma gelecekler. Bu şeriatçı gücün karşısında çaresiz 

kalacaklar. Sonra ABD ve AB de bizim arkamızda. Onlarla da kaynaşık durumdayız. “Ilımlı 

İslam Devleti” onların da çok işine geliyor. Bu yüzden onlarla da amaç birliği içindeyiz. El 

birliğiyle bu işi başaracağız. Yalnız biraz zamana ihtiyacımız var. Beni anlayın. 



Tayyip, Tayyipgiller, Korkut Özal, Fethullah Gülen hep böyle düşünmektedirler. 

Fethullah’ın bir zamanlar televizyonlarda gösterilen video kasetlerinde aynen bu görüşlerin 

savunulduğunu arkadaşlarımız hatırlayacaktır. 

Onlar, bu gerici, halk düşmanı, vatan düşmanı amaçlarına ulaşmak için durup 

dinlenmeden sistemlice ve sinsice çalışmaktadırlar. Bundan hiç kuşku duymayalım. Devlet 

kadrolarını da yine aynı yöntemle çalışarak ele geçiriyorlar. 

Tabiî bu süreçte, adalet mekanizması-mahkemeler de kerte kerte ele geçirilmektedir. 

Buralar Ortaçağcı düşüncelerle şartlandırılmış yargıçlarla, savcılarla doldurulmaktadır. 

Onların derdi adalet dağıtmak, yasayı uygulamak değildir. Bir an önce “Ilımlı İslam Devleti” 

kurmaktır. Gerisinin hiç önemi yoktur onlar için. Tıpkı diğer şeriatçılar gibidir onlar da… 

Tayyip’in namuslu müfettiş raporlarıyla kesin olarak kanıtlanmış birçok yolsuzluğuna 

“beraat kararı” veren mahkemeler işte bu çeşittendir. Bu kategoridendir. 

İşte, Danıştaya yapılan katliam saldırısı da bu amaçla yapılmıştır. Laik yargıçları, 

mahkemeleri terörize ederek etkisizleştirmek amacı güdülmüştür, bu saldırıda. Ortaçağcı 

gidişin önüne set çekmeye, engel çıkarmaya gayret eden yargıçlar cezalandırılmıştır. 

Korkut Özal şöyle diyor konuşmasının bir yerinde de: 

“Özkök, Türkiye’nin gidişatına en uyumlu insanlardan biri. Konuşmaları ve 

değerler sistemiyle ideal bir Genelkurmay Başkanı’dır.” (agy) 

Burada iki şeye vurgu yapıyor K. Özal: 1- “Konuşmaları”, 2-  “Değerler sistemi”. 

Konuşmalarında ne diyor H. Özkök? Şunu: Ben bu hükümete bağlıyım. Tayyip 

hükümeti benim hükümetimdir. Ben de ordu da hükümetin emrindeyiz ve işine asla müdahale 

etmeyiz. Böyle bir düşüncemiz hiç yoktur, olamaz. 

Eskiden olduğu gibi Ordunun siyasete müdahale etmesi düşünülemez. Bunları 

düşünmek bile istemiyorum. Tayyip Hükümeti bildiği gibi davranmaktan çekinmesin. H. 

Özkök’ün tüm konuşmalarının içeriği budur. 

H. Özkök, Tayyip’e şu mesajı vermiş oluyor aynı zamanda: Tayyip, ben bu laikçi, 

Mustafa Kemal’e hâlâ bağlı olan Ordu Gençliği’nin (Genç Subayların) başını tutuyorum. 

Yalnız da değilim; benim kafamda Birol Güven, Işık Koşaner gibi generaller de var. Yani sen 

Ordudan çekinme, Ortaçağa doğru, vatanı ve halkı Batılılara satarak yaptığımız 

yürüyüşümüze devam et. Siz oradan, biz buradan bu yürüyüşü-gidişi sürdürelim. Bir an önce 

hedefimize (ortak hedefimize) varalım. Söylenen aynen budur. Tabiî bunu anlamaz bilmez mi 

Tayyipgiller. Tabiî ki bilir. 

İşte Korkut Özal da çok iyi tanımış Özkök’ü. “Değerler sistemiyle” de “ideal bir 

Genelkurmay Başkanıdır” diyor. Nedir bu “Değerler Sistemi”? Bu artık apaçık ortadadır 

sanıyoruz. Bu, Ortaçağcı-şeriatçı-ümmetçi değerler sistemidir. Vatan ve halk yoktur bu 

sistemin içinde. Ümmetçilik konağında Millet ve Vatan kavramları, bu kavramlara ilişkin 

değerler bulunmaz. Tayyipgiller’in, su içer, ekmek yer gibi vatan satıcılığının önemli bir 

sebebi de budur. 

Öbür tarafta (öbür dünyada), milliyetin nedir, diye sorarlarsa “elhamdülillah 

Müslümanım deyip geçeceğim” demesi Tayyip’in, bundandır. Benimsediği, aidiyet duyduğu 

bir milliyeti yoktur Tayyipgiller’in. 

Görüyoruz ki, H. Özkök de bunlarla aynı toptan kesmedir. Bunlar kaynaşıktır. 

Baksanıza K. Özal, “Değerler sistemiyle ideal”dir diyor. 

Bu ne anlama gelir? Aynı düşünüyoruz. Aynı değerlere sahibiz. Ayrılığımız 

gayriliğimiz yok, anlamına gelir. Homojeniz anlamına gelir. 

Bakın; Tayyipgiller, Fethullah ve Korkut Özal da dahil olmak üzere, Hilmi 

Özkökgiller’i nasıl doğru görüyor ve kavrıyor değil mi? Hiç hataları yok… 

Yine hatırlayacaksınız, Bülent Arınç da, Meclisi temsil eden bir madalya veya ödül 

vermek istemişti Hilmi Özkök’e. H. Özkök de artık bu kadarının çok kaba kaçacağını bildiği 



ve böyle bir kabulün, Ordu Gençliği’ni uyandırabileceğinden çekindiği için, reddetmişti 

kibarca verilmek isteneni. 

Ordu Gençliği’nin de Hilmi Özkökgilleri, Ortaçağcı güçler gibi, en az onlar kadar net 

bir şekilde görüp kavraması gerekir. H. Özkökgiller’in Mustafa Kemal’le, O’nun 

mücadelesiyle, Kuvayimilliye’yle ve laiklikle bir ilgilerinin olmadığını, olamayacağını; 

bunların, Tayyipgiller’in Ordu içindeki temsilcilerinden başka bir şey olmadığını hiç 

ikirciksiz görmeleri, bilmeleri, öğrenmeleri gerekir. Bunu yapamazlarsa, uyanık, bilinçli 

değildirler demektir. Hatta uyuyorlar demektir. Böyle olunca da kendilerini kandıranlar, kendi 

amaçları için kullananlar çıkacaktır. 

Ordu Gençliği de kendini kullandıracaktır. Bundan kurtulamayacaktır. Mustafa Kemal 

gibi davranmak bu değildir. 

Mustafa Kemal, mücadelesini, kazanımlarını ve savunduğu geleneğin sürdürülmesini-

yaşatılmasını antiemperyalist ve laik gençliğin “Uyanık bekçiliğine emanet ed”er. Neyin ve 

kimin ne olduğunu bilen, vatanın ve halkın düşmanlarının da dostlarının da kimler olduğunu 

açıkça-kesince görebilen gençler, satılmışlar-hainler, sermaye uşakları tarafından 

aldatılamazlar-kandırılamazlar ve görevlerini layıkıyla yapabilirler. Bunu hiç unutmayalım. 

Dün içinden çıktığımız Osmanlıyı da Türkiye Cumhuriyeti’ni de silahlı insanlar (halk) 

kurmuştur. Askerler ve siviller birlikte kurmuştur. İkinci Kuvayimilliye’yi de birlikte zafere 

ulaştıracağız. Bu görevimizi başarabilmemiz için ekonomiyi de siyaseti de çok iyi bilmemiz, 

kavramamız gerekir. 

İlkçağın ünlü filozofu Aristoteles, insan için “Zoonpolitikon” diyor. “İnsan politik 

hayvandır” diyor. Politikliği kaldırırsak geriye hayvanlık kalır. Hayvandan pek farkımız 

kalmaz. Öyle olunca da bizi, her isteyen, yük hayvanı kullanır gibi kullanabilir. Yaban 

hayvanı avlar gibi tuzağa düşürebilir, avlayabilir. Bunlar hayatî gerçeklerdir-doğrulardır… 

Korkut Özal, kendilerince yapılması gerekeni de söylüyor-Tayyip’e öneriyor: 

“Bu durumda ben Başbakan olsam, Hilmi Paşa’nın görev süresini bir yıl daha 

uzatabilir miyim, diye düşünürüm.” (agy) 

Görüyor musunuz, Tefeci-Bezirgân alçakların düzenbazlığını? Bunlar böyledir işte. 

Sinsi, kurnaz, ahlâksız ve alçak!.. 

Yaşar Büyükanıt’ı böyle basit bir ayak oyunuyla harcamak istiyorlar. 

Fakat bu kadarına şu anda güçleri yetmez. Ordu Gençliği, bu kadarını da herhalde 

yemez… 

Y. Büyükanıt, H. Özkökgiller’den değil. Ortaçağcı değil. Fakat Mustafa Kemal ve 

Kuvayimilliye geleneğini canlı biçimde taşıyan bilgili, öngörülü, kararlı, cesur, atak biri de 

değil. Hatta o geleneğe çok az da olsa yakın olan Ege Ordusu Eski Komutanı Hurşit Tolon 

bile değildir. Hatırlayacağınız gibi, H. Tolon, “Annan Planı”nın oylanacağı günlerin 

arifesinde, “Kıbrıs elden gider, bu plan kabul edilirse” diye bir açıklama yapmıştı, uyarıda 

bulunmuştu. H. Özkök de hemen-anında bir karşı açıklama yaparak, H. Tolon’u satmıştı: 

“O, Paşa’nın kendi görüşüdür. Genelkurmay’ı bağlamaz” diye. 

Böylece H. Özkök, yandaşı Tayyipgiller’e, bildiğinizden şaşmayın. Ben Silahlı 

Kuvvetler’in başını tutuyorum. Size bir şey yapamazlar, diyordu… 

Danıştay Katliamı üzerine de, H. Özkök, en kıldan tüyden, içerikten yoksun 

açıklamalardan birini yapmıştır. Saldırıyı kim (hangi siyasi ideolojik kimliğe sahip), kime, 

neden yapmıştır gibi sorulardan ısrarla kaçınmıştır bu açıklamasında. 

“Bu alçakça saldırıyı nefretle kınıyoruz” şeklinde bir ibareden ibarettir bu sözde 

açıklama. Tabiî H. Özkök’ün bu sorulara ve yanıtlarına giremezliği var. Kendini açık etse bir 

türlü, etmese bir türlü… Her ikisi de şu anki rolüyle bağdaşmaz. O yüzden konunun 

içeriğinden, özenle uzak durmuştur H. Özkök. 

Açıklamada “alçakça” kelimesi de söylenenlerin kofluğunu boşluğunu kamufle etmek 

için kullanılmıştır. Ordu Gençliği’nin gözünü boyamaya yöneliktir… 



Tayyip ve Bülent Arınç’ın açıklamalarıysa, tam anlamıyla, saldırının mağdurları, daha 

doğrusu kurbanları ve laik insanlarımızla dalga geçme, onları Tiye alma amacıyla söylenmiş 

sözlerdir. Aslında durumdan son derece memnundurlar. Bizim önümüze set çekmeye 

çalışanlar işte belalarını buldu. Herhalde bu, böylelerine iyi bir ders olur, diye 

düşünmektedirler. 

B. Arınç, “Durun bakalım. Değerlendirme yapmakta, karar vermekte acele etmeyin. 

Belki saldırgan akıl hastasıdır. Biliyor muyuz kim olduğunu, neden yaptığını” gibi tam da 

Tefeci-Bezirgânlara has demagojik ifadelerle olayı çarpıtıyordu. 

Tayyip, “Bu saldırıyı türban yasağıyla ilişkilendirmek son derece çirkindir” 

diyerek en utanmazca demagojilerinden birini daha yapıyordu. 

Oysa saldırgan, açıkça söylüyordu kim olduğunu, neden yaptığını… 

Hiçbir şeyi gizlemediği gibi (tabiî olayın içeriğine yönelik olarak) saldırının, katliamın 

siyasi içeriğine dair her yönü, en açık şekilde anlatıyordu. İdeolojik propaganda yapıyordu. 

Tabiî saldırgan inancında samimi. Tayyipgillerse fırıldak, düzenbaz. Bunlar için din bir 

siyaset aracı. Mal sahibi olmak ve küpler doldurmak için en ideal araçtır din, onlar için. Başka 

bir şey değil… 

Ne diyor Tayyip? 

“Ya Rabbi kahraman Amerikan askerlerinin sağ salim ülkelerine dönebilmelerine 

yardımcı ol!” 

Böyle dua ediyorum Allah’a diye, ABD’li efendilerine mesaj gönderiyor. Zamanın 

ABD dışişleri Bakanı Colin Powel da Tayyip’i bu duasından dolayı kutluyor. Ensesini 

tapışlıyor. “Afferin oğlum Ahmet, sen bu yola devam et!” diyor Tayyip’e. 

ABD askeri, Irak’ta, Müslüman kanı döküyor, en insanlık dışı işkenceler uyguluyor, 

Müslüman kadınların ırzına geçiyor. Tayyip de o canavarlar için, hem de Müslümanın 

Allah’ına güya dua ediyor. Ne Müslümanlık değil mi?.. 

Tabiî Tayyip, aslında gerçek tanrısı olan ABD’ye dua ediyor bu sözleriyle, bu 

mesajıyla. Tefeci-Bezirgânların dindarlığına çok güzel bir örnektir bu olay. 

Danıştay saldırısının-katliamının asli sorumluları bunlardır işte. 

Öbürüyse (Alparslan Aslan) sadece bir piyondur-tetikçidir. Tabiî kafası Ortaçağcı 

afyonla uyuşturulmuş bir piyon. 

Çare Nedir? 

Bu karanlık, sinsi ve namussuzca gidişi durdurmanın yolu-yöntemiçaresi nedir? 

Bu konuda, önce emekli Orgeneral Doğan Silahçıoğlu’ndan bir bölüm aktaralım: 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birçok kadrosu bugün siyasal İslam 

yandaşlarınca işgal edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen Cumhuriyet 

karşıtları (Laiklik demesi gerekirdi. Kurtuluş Yolu), yetkilerini siyasal İslamın çıkarlarına 

göre kullanmakta, sorumluluklarını ona göre yerine getirmektedirler. “Kur’an Kursu-

İmam Hatip Lisesi-tarikat okulu-şeriat yurdu” zinciri kırılıp koparılmadığı sürece 

Türkiye’nin kör karanlıklardan kurtarılması mümkün görülmemektedir. Atatürk’ün 

değindiği bir gerçektir: 

“Dinsel eğitim ve terbiye insanlara kölelik zincirlerini kırabilecek insanlık değerlerini 

verememektedir…” (Cumhuriyet, 19 Mayıs 2006) 

Peki bunları kim yapacaktır. Bu lanet halkasını kim koparıp atacaktır? Yani bu çareyi 

kim uygulayacaktır? 

Mevcut Parababaları partileri mi? 

Onlar, bırakalım laik bir adım atmayı, din sömürüsü yapma konusunda birbirleriyle 

yarışmaktadırlar. Sümsük Deniz Baykal’ın, sümsük, ne yaptığını bilmez zavallı CHP’si mi? 

Kaldı ki CHP de bir sermaye partisidir. Onun da tepesi Finans-Kapitalistlerce tutulmuştur. 

Ha, tabanında, daha çok Hür Burjuva ve Küçükburjuva unsur vardır CHP’nin. Öbürlerinden 

farkı bu kadarcıktır. 



Geriye tek yol kalıyor: Türkiye’nin her köklü sorunu gibi, bunu da Gerçek bir Halk 

Devrimi çözecektir. Halkın Demokratik İktidarı bu gidişi bıçak gibi keser. Laiklik çok kısa 

sürede toplumun her kesiminde hayata geçer… Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

İş, bu konuda da biz Gerçek-Sahici Devrimcilere düşüyor. İşçi Sınıfımız, Laik Ordu 

Gençliği’miz ve Emekçi Halkımızla el ele vererek bu devrimi zafere taşıyacağız. 

Yine unutmayalım: Şeriatçı-Siyasal İslamcı güçlerin sınıf temeli, Antika Tefeci-

Bezirgân sermayedir. O sınıf tasfiye edilmeden Siyasal İslam toplumdan silinmez. Dikkat 

edelim: Samimi inananlarımızın İslamı değildir kastettiğimiz. Türkiye’de Din Devleti-

Teokratik Düzen kurmayı amaçlayan Siyasal İslamdır. Biz buna karşıyız… 

Tabiî Tefeci-Bezirgân sermayenin arkasında da yerli-yabancı Parababaları (Finans-

Kapitalistler) vardır. Onların dünyadaki ağababası ABD vardır. Sonra da AB vardır. Yukarıda 

anlattığımız gibi, 1945-50 sonrasında tarikatları da İHL’leri de, Kur’an kurslarını da 

Türkiye’nin başına bela eden ABD’dir. Anlattığımız gibi, Siyasal İslam onların da çok işine 

gelmektedir. Kendi yönetimlerindeki “Oğlanları”na yaptırttıkları 12 mart Faşist Darbesi 

sonrasında darbeci generalleri; şeriatçı Erbakan’ı, Türkiye’de Siyasal İslamcı parti kurup 

siyaset yapması için kolundan tutup getirmek amacıyla Almanya’ya gönderen, onlara o emri 

veren ABD’dir. 

12 Eylül Faşist Darbesinden sonra, devrimci hareketin bir daha belini doğrultamaması 

için, şeriatçı hareketin önünü açmalarını, Netekimgiller’e (Paul Henze’nin Oğlanları’na) 

öğütleyen yine ABD’dir. CIA’dır. 

Hep söylediğimiz gibi, 12 Eylül Anayasası’nı (1982 Anayasası’nı) da hazırlayan, geri 

planda ABD ve CIA’dır. Bunu “12 Eylül Nedir?” adlı incelememizde kanıtlarıyla 

göstermiştik. 

Demek ki, Batılı emperyalistlerden kurtulmadan Ortaçağcı saldırılardan kurtulma 

imkanı yoktur. Bu gerçek kesindir. 

Öyleyse Antiemperyalist Mücadeleyle Antifeodal Mücadele birlikte yapılmalıdır. Bu 

ikisini birbirinden ayırırsak her ikisinde de başarılı olamayız. Bu mücadelelerin, özü gereği, 

birlikte yapılması gerektiğini görmeli, kavramalıyız. 

Halkın Kurtuluş Partisi, bunu çok net görmekte ve göstermektedir. Demokratik Halk 

Devrimi’ni de yukarıda saydığımız dost güçlerle birlikte zafere ulaştıracaktır. Bu mücadele 

mutlaka kazanılacaktır. 

 

(Kurtuluş Yolu, Yıl: 1, Sayı: 19, 25 Mayıs 2006) 



İsrail ve Amerika İnsanlık Düşmanıdır 

 

 

 

 

İsrail Neden İnsanlık Düşmanıdır? 

 

Bildiğimiz gibi İsrail, iki hafta önce, iki askerinin Filistinli Müslümanlarca esir 

alınmasını bahane ederek Müslüman Arap Halkına karşı insanlık dışı bir savaş başlattı. 

Hâlbuki kendi hapishanelerinde dokuz binden fazla Filistinli masum Müslüman vardır, 

İsrail’in. Durum böyle olmasına rağmen o, iki askerinin esir alınmasına tahammül 

edememektedir. Ben Filistinli Arap Halkını kaçırırım da, öldürürüm de, bunlar benim 

hakkımdır; ama Filistinliler benim askerlerimi kaçıramaz. Kaçırırlarsa dünyayı başlarına 

yıkarım, diye düşünmektedir. 

Kendini Ortadoğu’nun efendisi, sahibi olarak görmektedir, bu Yahudi Bezirgânlar 

devleti. İşte bu anlayışından dolayı İsrail, 15 günde bine yakın Filistinli ve Lübnanlı 

Müslümanı öldürdü. Hem de en alçakça yöntemlerle. Uçaklarla, helikopterlerle ve tanklarla 

top ve füze ateşine tutarak... İsrail de efendisi-sahibi ABD gibi alçaktır, korkaktır ama aynı 

oranda da acımasızdır, insanî niteliklerden yoksundur. 

Onlar, kendileri dışındaki halkları, kendilerine hizmet, uşaklık edecek hayvan sürüleri 

gibi görür. Bunu kabul etmeyen halklarıysa, yok edilmesi gereken zararlı böcekler-haşereler 

gibi görürler. 

Anlayışları budur. İşte bu sebepten ABD, ortalama yüz yıldan beri dünyada savaşlar 

çıkarmakta, milyonlarca insanın canına kıymaktadır. Yine ABD, Kuzey Amerika’da 

milyonlarca Kızılderili masum insanı hiç acımadan katletmiştir. O insanların topraklarına, 

ülkelerine el koymuştur. Yani ABD Tarihi, Yerli Kızılderili Halkın yok ediliş Tarihidir de 

aynı zamanda. Ve ABD, Irak’ta 16 yıldan beri 1,5 milyonu bulan masum insanı, Müslümanı 

öldürmüştür. Hala da sürdürmektedir bu katliamını. 

Onlara bu canavarlığı, şu an ellerinde dolaştırdıkları, okudukları, ibadetlerinde 

kullandıkları “Kutsal Kitap” veya “Kitabı Mukaddes” adını verdikleri din kitapları da 

öğütlemektedir, emretmektedir. Bakın şu yazılana! “Kutsal Kitap”ın “Eski Antlaşma” adlı 

ilk kitabında yani Yahudilerin din kitabında (Buna bildiğimiz gibi Tevrat ve Ahdiatik adı da 

verilir.) aynen şöyle buyurulur: 

“Bir kente saldırmadan önce, kent halkına barış önerin. Barış önerinizi benimser, 

kapılarını size açarlarsa, kentte yaşayanların tümü sizin için angaryasına çalışacak, size 

hizmet edecektir. Ama barış önerinizi geri çevirir, sizinle savaşmak isterlerse, kenti 

kuşatın. Tanrınız RAB kenti elinize teslim edince, orada yaşayan bütün erkekleri 

kılıçtan geçirin. Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki her şeyi 

yağmalayabilirsiniz. Tanrınız RAB’bin size verdiği düşman malını kullanabilirsiniz.” 

(Kutsal Kitap, Eski Antlaşma, Musa’nın Beş Kitabı, s. 224, Kitabı Mukaddes Şirketi, 

İstanbul.) 

Ve devam eder Yahudilerin din kitabı. Şöyle der: 

“Ancak Tanrınız RAB’bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde 

soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız. Tanrınız RAB’bin size buyurduğu gibi, 

onları -Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv, Yevus halklarını- tümüyle yok edeceksiniz.” 

(agy, s. 224) 

Bu insanlık dışı buyruklar, Yahudilerin ve Hıristiyanların ortak din kitapları olan 

“Kutsal Kitap-Kitabı Mukaddes” adını verdikleri din kitabında yazılıdır. Bu kitap iki 

bölümden oluşur. Birincisine “Eski Antlaşma” derler, bu Yahudilerin din kitabıdır. İkinci 



bölümüneyse “Yeni Antlaşma” yani İncil derler, bu da “Eski Ahit”le birlikte, Hıristiyanların 

din kitabıdır. 

Demek istediğimiz, yukarıdaki buyruklar, hem Yahudilerce, hem de Hıristiyanlarca 

Tanrı buyruğudur. Yerine getirilmesi gerekir. Yani öyle davranmak, Yahudilerin hakkıdır, 

hatta dinî görevidir. 

İşte bu sebepten, ya da bu sapkın anlayışlarından, inanışlarından dolayı Yahudiler ve 

Batılı Hıristiyan emperyalistler, domuz topu gibi kaynaşıktırlar. Birbirlerini her bakımdan 

desteklemeyi dinen bir görev saymaktadırlar. 

Onlar, bin yıl önce de Batı Tefeci-Bezirgânlığının çapul ve vurgun amacını 

gerçekleştirmek için, bu aşağılık amaçlarına dinî kılıf giydirerek “Haçlı Seferleri” adıyla 

bilinen saldırılarını yapmışlardır. 

İslam devletlerini yıkıp yok etmeyi, Müslüman Halkları köleleştirmeyi, bu dinî 

anlayışlarından dolayı, istemişlerdir. Tabiî başarılı olamamışlardır. 

Onlar, bugün emperyalisttirler. Fakat bin yıl öncesinin Tefeci-Bezirgânları gibi, aynı 

dinî motifleri kullanmaktadırlar, yani “Haçlı zihniyeti”ne sahiptirler. Bunların asıl niyetleri, 

hep söylediğimiz gibi, Ortadoğu’nun doğal zenginliklerini yağmalamak, pazarlarını ele 

geçirmek ve halklarını köleleştirmektir. Siyonist Yahudilerle, emperyalist Haçlılar, yine 

Ortadoğu’nun ve Asya’nın Müslüman Halklarını köleleştirmek ve katliamlara uğratmak için 

elele vermişlerdir. Birlikte saldırmaktadırlar. 

Üstelik şimdi onları, ekonomik çıkarları da buna şiddetle zorlamaktadır. 

Hz. Muhammed, Medine’ye hicretinden sonra (622 yılında) oradaki Yahudilerle bir 

antlaşma yapar. “İslam’ın İlk Anayasası” da denilen “Medine Emirnamesi”nin 16’ncı 

maddesinde bu antlaşma şöyle belirlenir: 

“Yahudilerin Hz. Muhammed’e tabi olmaları şartıyla; Müslümanlara ve 

Yahudilere bir saldırı olduğunda birlikte karşı konulacaktır. Yahudiler, savaş 

masraflarını kendileri karşılayacaklardır.” 

Yahudiler, Hz. Muhammed’e bu sözü vermelerine ve antlaşma yapmalarına rağmen, 

müşriklerin, Medine Müslümanlarına (tabiî Hz. Muhammed’e de) yaptıkları ilk saldırıda bu 

sözlerinden dönerler. Müşriklerle işbirliğine girip, Müslümanları arkadan vurmaya çalışırlar. 

Hz. Muhammed, bu savaş sonrasında, yani müşrikleri püskürttükten sonra, Yahudilerle 

birlikte yaşamanın mümkün olmadığını görüp anladığı için, onları Medine’den kovar. 

Yahudiler, böylesine kalleş ve nankördürler. Zaten başta Hazreç Kabilesi olmak üzere, 

Hz. Muhammed’i 

Medine’ye davet eden kabileler ya da Medine’nin Arap Halkı da, Yahudi Bezirgânların 

tahakküm ve zulmünden, kendilerini haraca bağlamasından, insanlık dışı sömürü ve 

vurgunlarından bezdiği için bu davranışta bulunmuşlardır. Hz. Muhammed’in ve getirdiği 

dinin yani İslam’ın eşitlikçi, insanî ekonomik düzenine sığınmak istemişlerdir. 

Yahudiler, kendilerini “Kayırılmış Halk” olarak görürler. Zaten Hz. İbrahim’in de 

“Ab Hiram” olduğunu, bunun da “Kayırılmış Halkın Babası” anlamına geldiğini öne 

sürerler. Dünyayı yönetmenin kendi hakları olduğunu iddia ederler. Şu an ellerinde taşıdıkları 

“Kutsal Kitap”larında da onların bu anlayışlarını destekleyen, ona temel teşkil eden sözüm 

ona tanrı buyruğu vardır. İşte Siyonizm denen insanlık dışı ideoloji de bu anlayışın ürünüdür. 

Yahudiler, bu sapkın, insan düşmanı inanışlarından ötürü Tarihte Filistin’den iki kez 

kovulmuşlardır. Birincisini Babil Kralı Nabukadnazar yapmıştır. MÖ 586’da Yahudi 

kentlerini ve tapınaklarını yıkarak, onları Filistin’den sürmüş ve önde gelenlerini tutsak 

ederek Babil’e götürmüştür. Ünlü Pers hükümdarı Kiros, MÖ 539’da Babil devletini yıkar. 

Ortadan kaldırır. Esir Yahudileri de serbest bırakır. Yahudiler yeniden Filistin’e dönerler. Bu 

birinci sürgünleri 47 yıl sürer. 



İkincisindeyse, Romalı Komutan Pompey MÖ 64’te yine Yahudi kentlerini işgal etmiş 

ve tapınaklarını yıkarak Yahudileri Filistin’den sürmüştür. Bu sürgün, ortalama 2000 yıl 

sürmüştür. 

Yahudileri bu uzun sürgünden, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikan emperyalistleri 

kurtarmışlardır: Birinci Emperyalist talan-yağma Savaşı sonrasında (1918’de) Osmanlı’yı 

parçalayıp yıkan bu emperyalist haydutlar, Osmanlı’nın kolunu kanadını kesip budamışlar; 

Anadolu’nun ortasındaki küçük bir bölümü dışındaki tüm topraklarını da kendi aralarında, 

sömürgeler, mandalar ve nüfuz bölgeleri biçiminde paylaşmışlardı. 

Bu emperyalist çakallar, Batılı haydut devletler, Osmanlı’nın diğer bölgeleri gibi 

ellerine geçirdikleri Filistin’e de kalabalık kafileler halinde Yahudilerin göçünü organize 

etmişlerdir. Bu tarihten itibaren yoğun bir Yahudi göçü başlamıştır bölgeye… 

Hatırlanacağı gibi, Yahudi Bezirgânlar, Filistin’den toprak satın alabilmek için Osmanlı 

Sultanı II. Abdülhamid’e büyük miktarda paralar önermişler, fakat Abdülhamid, 

“Osmanlı’nın toprakları satılık değildir. Kılıçla, kan ve can vererek alınmış topraklar, parayla 

satılamaz” diyerek bu aşağılık teklifleri reddetmiştir. 

 

İsrail Devleti 

Emperyalistler Tarafından Kurulmuştur 

 

Birinci Dünya Savaşı da denen Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında 

Filistin’e Yahudilerin yerleştirilmesinde İngiliz Emperyalistleri başrolü oynamıştır. 

II. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasındaysa, emperyalist dünyanın başhaydut devleti 

ABD olmuştur. Liderlik, İngiltere’den ABD’ye geçmiştir. İşte ABD önderliğindeki Batılı 

emperyalist Haydut Çetesi, kendi alçakça çıkarları öyle gerektirdiği için, 1948 yılında, 

Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını uygun görmüşler, kararlaştırmışlardır. İsrail adı 

altındaki bu ABD uşağı ve ABD’nin, tabiî aynı zamanda da tüm Batılı emperyalist çakalların, 

Ortadoğu’daki ileri karakolu veya bekçi köpeği durumundaki, insan hakkı tanımaz, tüm insanî 

duygulardan ve niteliklerden yoksun alçak devleti kurmuşlardır. Bu suni-yapay-kukla bir 

devlettir. ABD ve diğer Batılı emperyalist haydutların ekonomik siyasi ve askeri desteği, 

koruması olmasa birkaç yıl bile yaşayamaz. Yıkılır gider. Onu var eden de yaşatan da ABD, 

İngiltere ve diğer batılılardır. 

İsrail’in görevi, bölgede ABD’ye ve diğerlerine hizmet etmektir. Tabiî her bakımdan... 

Esas görevi Ortadoğu’nun “Siyah altın”ının yani Petrolün, Batılı emperyalistler tarafından 

sömürülmesine gözcülük, bekçilik, jandarmalık etmektir. Bu hayâsızca sömürüye karşı çıkan 

Arap Halkı olursa, onun tepesine bugün ve geçmişte pek çok defa yaptığı gibi, füze, bomba, 

kurşun yağdırmaktır. Bundaki amaç; o halkı ya da devleti korkutup sindirmek, böylece de 

emperyalist sömürüye ses çıkaramaz hale getirmektir. Yani Ortadoğu Halklarının Batılı 

emperyalist devletlere kuzu gibi boyun eğmesini sağlamaktır. 

İşte bu sebepten Partimiz, “İsrail ABD’dir” demektedir. On yıllardan beri... Ve yine 

Partimiz, Ortadoğu’da böyle alçak, ajan bir devlete yer yoktur demektedir. İsrail’i 

tanımamaktadır. 

İsrail, bu son saldırısında, yine bildiğimiz gibi, şu ana (2 Ağustos Çarşamba’ya) kadar 

geçen sürede kendi sınırları içinde yüzden fazla, Lübnan’da ise sekiz yüzü aşan masum ve 

hemen hemen tümü sivillerden oluşan insanı katletmiştir. Hastanelere varıncaya dek 

bombalayarak yakıp yıkmış ve harabeye çevirmiştir Lübnan’ı. Ölenlerin çoğunluğu kadın ve 

çocuklardan oluşmaktadır. Bilindiği gibi yalnızca Kana köyünde 37’si çocuk olmak üzere 60 

sivil masum insanı öldürmüştür. Şu anda iki yüzden fazla masum insan yıkıntılar altında ceset 

olarak yatmaktadır. Ve canavar İsrail, tıpkı “Kutsal Kitap”ında emredildiği gibi, zerre kadar 

acıma duymadan katliamlarına devam etmektedir. Bakalım daha ne kadar suçsuz insanın 

canına kıyacaktır… 



Yine hatırlanacağı gibi, G–8 adlı Emperyalist Haydutlar Çetesi, İsrail’i haklı buldu, bu 

saldırılarında. “İsrail kendini savunma hakkını kullanıyor” dedi… Utanmadan, sıkılmadan… 

E, biz boşuna söylemiyoruz, emperyalist haydutlarda da Siyonist İsrail’de de insanlıktan eser 

yoktur, bunlar insanlıktan çıkmıştır, diye. İsrail’in efendisi ABD’dir. ABD saldırtmaktadır 

onu. Amacı, Ortadoğu devletlerini korkutmak ve ABD karşısında ses çıkaramaz duruma 

getirmektir. Nitekim 20 Arap Devleti, bu saldırıları yalnızca seyretmekte, gıkını 

çıkaramamaktadır. Ve İsrail açıklama yapıyor, “Diğer Arap Devletleri de bizi destekliyor” 

diye. Onlarsa, hayır biz seni desteklemiyoruz, bile diyememektedir. Yine susmaktadır… Ne 

ağlanacak bir durum değil mi?.. 

Sadece İran Devlet Başkanı M. Ahmedinecad karşı çıkabilmektedir saldırıya. Suriye ise, 

“İsrail, saldırılarını bizim sınırımıza kadar genişletirse kendimizi savunacağız” 

diyebilmektedir. Şu karşı çıkışa(!) bakın. İşte Suriye bile bu haldedir. 

Libya lideri alçak, şerefsiz, korkak Muammer Kaddafi ise yıllar önce, “Ben artık 

ABD’ye boyun eğdim. Herkes de benim gibi yapsın” dediği ve ABD’den “aferin” aldığı için 

kendini güvencede hissetmekte ve olayları serinkanlılıkla seyretmektedir. Kaddafi, Suudiler, 

Mısırlı Hüsnü Mübarek, Ürdün Kralı Abdullah gibi alçaklar insanlığın ve Arap Halkının 

yüzkarasıdırlar. Bunların, Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin adlarını ağızlarına almaya 

bile hakları yoktur. 

Emperyalistler, Osmanlı’yı yıktıktan sonra, işte böylesine hainane, alçakça amaç 

güttükleri için bir tek Arap ulusunu 22 parçaya, yani devlete böldüler. Sınırları harita üzerinde 

cetvelle çizdiler. Kolayca sömürebilmek ve boyun eğdirebilmek için. Biz yani Kurtuluş 

Partisi, her ulus gibi Arap Ulusu da birleşmelidir; tek bir devlet çatısı altına girmelidir, 

diyoruz. O zaman Batılı çakallar ve onların azgın iti İsrail, böyle pervasız saldırılar ve 

katliamlar yapamaz. 

 

Tayyip Ortadoğu Halklarına Kan, Gözyaşı, Ölüm, Zulüm ve 

Yıkımdan Başka Hiçbir Şey Getirmeyecek Olan GOP’un 

Eşbaşkanıdır 

 

ABD’nin amacı Ortadoğu’yu ve Asya’yı yeniden şekillendirmektir. Haritaları, sınırları 

yeniden çizmektir. Tabiî kendi alçak emperyalist çıkarlarına uygun biçimde... Bu planına da 

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) veya Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP) demektedir, 

bildiğimiz gibi. İsrail’in bu son saldırısı, o planın uygulanışının bir adımıdır. Bir aşamasıdır. 

Haritası-sınırları değiştirilecek ülkeler arasında Türkiye de vardır. ABD, 15 kadar 

ülkenin sınırlarını değiştirmek istemektedir. 

ABD’nin Ordu dergisinde yayımlanan bir haritada, Türkiye’nin sınırlarının nasıl 

değiştirileceği, yeni haritanın ne olacağı gösterilmektedir. Bu harita gazetelerde de 

yayımlandı. Bu haritada Türkiye’nin doğusu, Ermenistan ve Kürdistan devletlerine 

paylaştırılmaktadır. BOP’ta Türkiye’nin payına düşen veya Türkiye için öngörülen budur. 

Bundan kimsenin kuşkusu olmasın… 

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, “Yeni bir Ortadoğu için zaman geldi” 

derken, planladıkları bu değişikleri kastetmektedir. 

Bizim Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de “Biz GOP’un içindeyiz”, yani GOP 

destekçileri ve uygulayıcıları arasındayız diyerek ABD emrinde olduğunu (tabiî yalnız 

kendinin değil AKP Hükümetinin de), bir yıl önce açıklamıştı. Bilindiği gibi bugün Türkiye, 

ABD ve Yemen ile birlikte BOP’un eşbaşkanlığını yürütmektedir. Yani Tayyip, BOP’un 

eşbaşkanlarından biridir. 

Hatırlanacaktır, Tayyip ve AKP Hükümeti, 1 Mart Tezkeresi’nin meclisten geçirilmesi 

için çok uğraşmıştır. ABD uçakları İncirlik’ten yüzlerce, belki de binlerce defa havalanarak 



gidip Irak’ı vurmuştur. On binlerce Iraklı Müslümanın ölmesine yol açmıştır. Yardımcı 

olmuştur. 

Irak’taki ABD işgal ordusunun gıda ve cephane sevkiyatının önemli bir bölümü bugün 

bile Türkiye üzerinden yapılmaktadır. Yani Tayyip Hükümeti de bundan öncekiler gibi 

ABD’nin İsrail’in ve diğer emperyalistlerin dostudur. Onlarla aynı saftadır. 

Abdullah Gül İran’a gidiyor, ne diyor? ABD’nin dediklerini diyor. Onların dediğini 

yap, diyor. Filistinli Hamas lideri Halid Meşel’e ne diyor? İsrail’i tanı. Onunla masaya otur. 

İsrail’e yönelik askeri eylemlerine son ver, diyor. Yani sen de Libya lideri M. Kaddafi gibi 

ABD ve İsrail’e boyun eğ, diyor. ABD’nin bir elçisi gibi davranıyor Abdullah Gül, Tayyip ve 

diğer bakanlar… 

Tayyip Hükümeti, AB’nin istekleri doğrultusunda, ABD ve İngiltere tarafından 

hazırlanan “Annan Planı”nı Kıbrıs’taki satılmış M. A. Talat ekibine ve benzerlerine kabul 

ettirerek Kıbrıs’ı satmak istemiştir. Hâlâ da o yoldadır… 

AB’nin her istediğine evet diyerek Türkiye’yi Batılı emperyalistlere tümden satmaya 

kalkmaktadır… Bunlar ihanet içindedir. Bunlar, aynen Damat Ferit Hükümeti’nin, Ali 

Kemal’lerin izinden gitmektedir. Batılıların emrine girmiştir bunlar. 

 

AKP Hükümeti Halkımızı 

İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde Yaşatmaktadır 

 

Ekonomiyi de IMF’ye teslim etmişlerdir. Ekonomiyle ilgili tüm bakanlar ve bürokratlar, 

sanki Türkiye’nin değil de IMF’nin memurları gibi davranmaktadırlar. 

Halkımız işsizlik ve pahalılık cehenneminde kavrulmaktadır. Daha dün doğalgaza 

yüzde 6 oranında zam yapılmıştır. Bu zamların oranının iki ay içinde yüzde yirmiyi bulacağı 

yazılmaktadır. Çünkü IMF öyle istemiştir. 

Doğalgaza son bir yılda yüzde 30, yılbaşından bu yana yüzde 18 zam yapılmıştır. Petrol 

ürünlerine yapılan zam da buna yakındır. 

Halkımızın bu ürünlere verdiği paranın yüzde 71’i vergiye gitmektedir. Yani insanımız 

yüz liralık benzin, mazot aldığı zaman, bunun 71 lirasını vergi olarak ödemektedir. 

Dünyanın en pahalı benzinini, mazotunu tüketmekteyiz. 

Çoğu Kuvayimilliye yadigârı Kamu Kuruluşlarını (KİT’leri) yerliyabancı 

Parababalarına, birkaç yıllık kârları karşılığında, yani yok fiyatına satmaktadır Tayyip 

Hükümeti. “Ben adeta ülkemi pazarlamakla mükellefim” diyebilmektedir Tayyip, hiç utanıp 

sıkılmadan. Ben vatan satıcıyım, diyor bu adam. Ne günlere kaldık, 

Ey Halkımız! 

Tüpraş, Telekom, Telsim gibi Türkiye’nin en önde gelen, en kârlı kamu mallarını, yerli-

yabancı Parababalarına yeyim ettirmiştir Tayyip Hükümeti. 

Yine hatırlanacağı gibi, İstanbul-Galata Rıhtımı ve çevresindeki bölgeyi, “Galataport” 

adı altında Yahudi Parababası Sami Ofer’e, parası elli yılda ödenmek kaydıyla, satmıştır. 

Hem de bu Yahudi’yle kapalı kapılar ardında defalarca görüşerek… 

Bu ihanet anlamına gelen satışı eleştirenlere de ne demiştir Tayyip? 

“Kimse Yahudi düşmanlığı yapmasın!” demiştir. O bizim de hep söylediğimiz gibi, 

İsrail ve ABD dostudur… 

Tabiî bundan önceki hükümetler de Tayyip’in benzeriydi. Fakat Tayyip ihanette hepsini 

çok geçti… 

 

 

 

 

 



Tayyip, Erbakan… 

Muaviye’nin, Yezid’in Devamcısıdır 

 

Tayyip’in hocası ve yetiştiricisi Necmettin Erbakan ve partisi (Saadet Partisi) şu 

günlerde İsrail karşıtı konuşmalar yapmakta, eylemler mitingler düzenlemektedir. 

“Milli Gazete” de o doğrultuda yayınlar yapmaktadır. Acaba gerçekte öyle midirler? 

Kesinlikle hayır… 

Çok iyi bildiğimiz gibi, Erbakan, Başbakanlığı döneminde İsrail’le 1 milyar dolarlık 

silah anlaşması yapmıştır. 

Bırakalım İsrail’e karşı olmayı onunla milyar dolarlık askeri anlaşmalar bile 

yapabilmiştir. İsrail bize silah satacak, biz de ona bir milyar dolar vereceğiz demiştir, N. 

Erbakan… 

Bunlar böyledir işte. Muhalefetteyken doğruları da söylerler bazen… 

Ama iktidara gelince hepsi aynı şeyi yapar. Batılıların dümen suyuna, emirleri altına 

hemen giriverirler. Çünkü bunlar samimi değildir. İkiyüzlüdür, içten pazarlıklıdır, koltuk ve 

küp düşkünüdür. 

N. Erbakan, mal bildiriminde, 149 kilo altınım var, 600 bin dolar civarında dövizim var. 

Ege’de şu kadar dönüm çiftliğim var, şu kadar evim, apartmanım var demiştir, hatırlanacağı 

gibi. 

Tayyip’in 1 milyar dolarlık serveti olduğunu, bunun kaynağının neresi olduğunu 

sormuştu bir zamanlar Türkiye’nin en önde gelen Parababası Rahmi Koç. Sonra dost oldular, 

çıkarları gereği. Şimdi sormuyor, üstelik de birbirlerini gözetip kolluyorlar. 

Tayyip kendi mal bildiriminde, 1 trilyon 670 milyar TL’lik serveti olduğunu itiraf 

etmişti. Birkaç da dairesinden söz etmişti. Üstelik Üsküdar’daki çok değerli ikiz villalarından 

hiç söz etmemişti. Tayyip, şu an 10 bin YTL maaş almaktadır. Geçen aylarda, kendini kıyak 

emekli etti Tayyip, bildiğimiz gibi. Milletvekilleri için böyle kıyak emeklilik yasası çıkardılar. 

Ne uyanıklık değil mi? Hiç utanmıyor bunlar halktan. 

Tayyip bu sayede de 2.300 YTL’lik emekli maaşı almaktadır. 10 bin YTL’lik 

Başbakanlık maaşı yetmemektedir kendine… Üstelik de bunca servetine karşılık… 

Hz. Muhammed’se, kuru hasırın üstünde yatmaktadır. Hurma lifleri doldurulmuş bir 

yastığa baş koymaktadır. Odasında bir ibriğinden, bir kırbasından ve bir hırkasından başka da 

bir eşyası bulunmamaktadır. Bütün eşyası bundan ibarettir. Hz. Muhammed’in, öldüğünde de, 

zırhı bir Yahudi Bezirgânda, 90 kilo arpa karşılığında rehindeydi… Buradan da anlıyoruz ki, 

Hz. Muhammed’in 90 kilo arpa alacak parası yoktur. 

Üstelik de devlet hazinesi elinin altındadır, o zaman Hz. Muhammed’in. Yani istese Hz. 

Muhammed, bir zengin hayatı sürebilir. Kimse de buna ses çıkaramaz. Ama O bunu asla 

istemez ve kabul etmez. Ümmetinden en yoksul bir mümin gibi yaşamayı tercih eder. Ve hep 

öyle yaşar. 

Dört Halife de aynen Hz. Muhammed gibi yaşar. O’nu örnek alır. Şimdi soruyoruz 

sizlere… N. Erbakan’ın, Tayyip’in ve benzerlerinin Hz. Muhammed’le ne benzerliği ve ilgisi 

bulunabilir? Bunlar Hz. Muhammed’in değil, Muaviye’nin, Yezid’in veya Firavun’un, 

Nemrut’un takipçisi ve benzeridirler. 

Bunların da Hz. Muhammed’i, Dört Halife’yi ve İslamiyeti ağızlarına alma hakkı 

yoktur… 

Bunlar din tüccarıdır, din cambazıdır. Halkımızın temiz dinî inançlarını, duygularını 

sömürerek politika yapmaktadırlar. Üstelik de Batılı emperyalistlerin hizmetinde olarak… 

Halka ve vatana ihanet ederek… Tabiî bu arada da kendi küplerini doldurmaktadırlar. Nam, 

ün, koltuk sahibi olmaktadırlar. 

 

 



IMF ve AB Politikaları Tarımımızı Çökertti 

 

Türkiye, tarım ürünlerinde, dünyanın kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerinden 

biriydi. Ancak ABD ve AB’nin 1991 sonrasında Türkiye hakkındaki politikaları önemli 

ölçüde değişti. 1991 öncesinde, “Batının manavı ve kasabı olun” diyordu bu çakallar 

Türkiye’ye. 1991’de Sosyalist Kampın yıkılmasından sonraysa “Batının ucuz işgücü olun” 

yani uşağı olun diyorlar. Tarımda bile bir şey üretmemizi istemiyorlar. Topraklarınızı, 

arsalarınızı bize satın, siz de bize hizmet edin, diyorlar. O yüzden tarımımızı çökerttiler. 

Türkiye artık her yıl en az 2 milyar dolarlık tarım ürünü ithal eder duruma gelmiştir. 

Tütün, şeker, çay, tahıl üreticilerinin o yüzden ocağı söndürülmüştür. Köylümüz ne ekse zarar 

eder duruma düşürülmüştür. IMF ve AB öyle emretmiştir. Satılmış, hain yönetimler 

Batılıların her dediğini aynen uygulamıştır. 

Bunun son örneği fındıkta yaşanmıştır. Türkiye’nin en önemli tarım ihraç ürünüdür 

fındık. Her yıl 2 milyar dolarlık fındık satıyordu Türkiye dışarıya. Dünya fındık üretiminin 

yüzde 80’ine sahipti. IMF ve ABD bundan da rahatsız olmuştur. Karadenizli fındık 

üreticilerinin belini bükmek için Tayyip Hükümetini ve Cüneyd Zapsu’yu kullanmıştır Batılı 

emperyalistler. 

C. Zapsu’nun çevirdiği dolaplar sayesinde, fındık üreticisi geçen yıl 7–8 YTL’ye sattığı 

fındığını, bu yıl 2.5–3 YTL’ye satmak zorunda bırakılmıştır. Bu akıl almaz oyunu tüm 

Tayyipgiller birlikte oynamıştır. Tabiî bu arada C. Zapsu da fındık ihraç eden şirketleri 

aracılığıyla büyük paralar vurmuştur… 

Tayyip, Karadenizli hemşerilerini, hiç acımadan, hiç gözlerinin yaşına bakmadan, satıp 

geçmiştir. 

Geçen Pazar (30 Temmuz) Karadenizli fındık üreticisi, iğrenç oyunu protesto etmek 

için Ordu’da bir miting düzenlemiştir. Canı yanan insanlarımız, meydanları, yolları 

doldurmuştur. Tayyip’e ve adamlarına olan öfkelerini dile getirmiştir. Buna kızan Tayyip, 

Ordu Valisini ve bakanlarını devreye sokarak, Ordu Emniyet Müdür Vekili Rıdvan Güler’e 

kalabalığı dağıtmasını emrettirmiştir. Yani Vali ve Bakanları aracılığıyla emrini iletmiştir 

Rıdvan Güler’e. Tayyip ve adamları gibi halka karşı kin duymayan Rıdvan Güler, kalabalığı 

dağıtmanın mümkün olmadığını, dağıtmak istenirse kan döküleceğini söylemiştir. Ve halk 

düşmanı emirlerini uygulamamıştır Tayyipgiller’in. Fındık üreticisi halka, “Olan bana oldu, 

herhalde yarın valizi alıp giderim buradan” diyerek Tayyipgiller’le konuşmayı kesmiştir. 

Nitekim bir gün sonra da görevinden alınmıştır. 

Tayyip, Pazar günü akşama doğru, jandarmayı kullanarak fındık üreticisi halkı 

dağıttırmıştır. Bu arada da 54 üretici kafasından, kolundan kanlar akacak şekilde 

yaralanmıştır. Jandarma komutanı, ne yazık ki, Rıdvan Güler kadar, cesur, mert ve halk dostu 

çıkmamıştır. 

Tayyipgiller budur işte. Bunları iyi tanı, ey Halkımız… 

Bunların senin din duygularını, düzenbazca sömürmekten başka hiçbir marifeti yoktur. 

Ey Halkımız, kendinin saf yerine konulmasına izin verme… Bunların, aşağılık yalanlarına, 

düzenbazlıklarına kanma… Kendini kullandırtma bunlara… 

 

Kurtuluş, Kurtuluş Partisi’yledir 

 

Biz Türkiye’nin en eski Partisiyiz. Partimiz, Cumhuriyetten bile eski. 1920’de 

kurulmuşuz. İlk Genel Başkanımız, 17 yaşında, Ege’de, Yörük Ali Efe’nin Çetesinde, silah 

elde savaşan ve başarıları sonunda “Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanlığı”na atanan 

Kuvayimilliyeci Hikmet Kıvılcımlı’dır. 

Biz gerçekten halkın Partisiyiz. Yurtsever ve Halkseveriz. ABD ve AB 

emperyalistlerine ölümüne karşıyız. Onların, yurdumuzu yeniden Sevr bataklığına 



çekmelerine izin vermeyeceğiz. ABD ve AB emrine ve hizmetine girmiş Türkiye’nin hain 

Parababalarını ve siyasilerini tüm takım ve taklavatları ile birlikte ülkemizden kovacağız… 

Demokratik Halk İktidarını kuracağız. Bundan hiç kuşku duymayın. 

Biz korku, yılgınlık, bezginlik nedir bilmeyiz. Memleketimizin tüm meselelerinin 

çözüm yollarını da çok iyi biliyoruz… Biz Halkın Partisiyiz. Halk gibi yaşarız. Halkımızla 

elele vererek Kurtuluşa ulaşacağız… 

 

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 

GENEL MERKEZİ 

 

(Kurtuluş Yolu, Yıl: 2, Sayı: 21, 16 Ağustos 2006) 

 



Tarihin Yoğun Aktığı İki Ayın Ardından 

 

 

 

 

Tarih, Olayların Sebep-Sonuç İlişkileriyle Akışıdır 

 

Yazılı tarih, en özet tanımıyla, altı bin yıldan beri insanlığın başından geçenlerdir. Bu 

olaylar, sebep sonuç ilişkileriyle, birbirine sıkıca, bir zincirin halkaları gibi bağlıdır. Bir 

sonuç-olay, bir sonraki olayın sebebi olur. O sebepten yeni bir olay meydana gelir. O da 

hemen bir sonraki olaya sebep teşkil eder. Böylece olayların-insanlığın başından geçenlerin 

akışı sürüp gider. Tarihin de tıpkı canlı bir organizma gibi, canlı bir bütünlüğü vardır. Sürecin 

tamamını gözden geçirmeden-bilmeden, herhangi bir zaman dilimindeki olayı ya da olayları 

tek başlarına ele alıp inceleyerek tam anlamıyla bilmemize imkân yoktur. 

Tarihin bu akışı içerik bakımından bazen seyreltik biçimde olur. Günlük, sıradan 

olayların dışında, çok önemli, büyük altüstlükler yaratan, ekonomik, sosyal, siyasi 

değişikliklere yol açan olaylar görülmez böyle zamanlarda. Bazen de tam tersi olur. Çok 

yoğun konsantre biçimde olur bu akış. Yani yoğun olaylar yaşar insanlık. Yüz milyonlarca, 

hatta milyarlarca insanı ilgilendiren, hayatlarında önemli değişiklikler yapan olaylar yaşanır. 

Tarihin akışı, Tarihi muhteva açısından çok yoğun olmuş ya da geçmiş olur. 

Geçen son iki aylık zaman aralığında da insanlık işte böyle bir akış yaşadı. Yani 

başımızdan önemli olaylar geçti. 

Bu olayları en güncel olanından başlamak üzere ele alıp inceleyelim. Tabiî devrimci 

teorimizin ışığı altında… Teorinin ışığını üzerine düşürünce olaylar, sebep-sonuç ilişkileri 

içinde, gerçekte nasılsalar öylece, gözlerimizin önüne seriliverirler. 

 

ABD ve AB Maşası İsrail’in 

Son Saldırı ve Katliamı Üzerine 

 

Bildiğimiz gibi geçen Temmuz’da, İsrail, bir askerinin Filistinlilerce esir alınması 

üzerine, Filistin Halkına karşı genel bir saldırı başlattı. 

Bu saldırı uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla ve kara birlikleriyle gerçekleştirildi. 

Filistin Halkının evi, okulu, yönetim binası ve benzeri barınakları bu ağır silahların füze ve 

toplarıyla yerle bir edildi. Yaşlı, kadın-çocuk ayrımı yapılmadan masum insanlar katledildi… 

Bu arada Lübnan’ın bir silahlı gücü olan Hizbullah, Katyuşa roketleriyle İsrail’i 

vurarak, İsrail’in işgal altında tuttuğu topraklarda yaşayan Filistinlileri destekledi. Bunun 

üzerine İsrail, Lübnan’ı da aynı ağır silahlarıyla dövmeye, vurmaya, yakıp yıkmaya başladı. 

Hastanelere varıncaya kadar, Lübnan’ın güney kesiminde bulunan hemen tüm binaları ve 

ekonomik tesisleri yerle bir etti. Ülkenin bu bölgesini harabeye, enkaz yığınına çevirdi. 

Ülkenin kuzeyine ya da ülke dışına kaçabilmek için, yollara düşmüş, can derdindeki sivillerin 

araçlarını bile vurdu. Zira, dört milyon nüfusa sahip ülkenin, bir milyon insanı yaşadığı yerleri 

terk ederek, göçmen, kaçkın durumuna düşmüştü. Bu insanlık dışı saldırıda da tahminen bin 

beş yüz insan hayatını yitirmiştir. Bunların yüzde doksanını da siviller oluşturmaktadır. 

Ve bu bin beş yüz insanın, yine tahminen beş yüzü de, on iki yaşın altındaki 

çocuklardan meydana gelmektedir… 

İsrail tam da Tevrat’ta emredildiği gibi “soluk alan her şeyi öldür”mek istedi. Ama daha 

fazlasını yapamadı. Kara savaşında Hizbullah’ın karşısında başarılı olamadı. Bir F-16 savaş 

uçağını, 25 civarında helikopterini ve 54 tankını kaybetti İsrail. Oysa Hizbullah’ın ne uçağı 

vardı ne helikopteri. Böyle olmasına rağmen karada başarılı olamadı İsrail. 

Bir İsrail subayı bu başarısızlığı şöyle gerekçelendirir: 



“Biz yaşamak için savaşıyoruz, onlarsa ölmek için savaşıyor.” 

Hizbullah militanları, bizdeki Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcileri olan 

Tayyipgiller ve benzerleri gibi sahte Müslüman, din cambazı değil, samimi-içten 

Müslümanlardır. O yüzden de şehit olmayı özlerler. Ölüm onlar için korkulan bir şey değildir. 

Hizbullah, insan malzemesinin sağlamlığı yanında, çok da iyi eğitimlidir. Dünyanın en 

kaliteli gerilla savaşçıları arasında sayılmaktadır Hizbullah’ın askeri gücü, askeri uzmanlar 

tarafından. 

Hizbullah, bu sağlam duruşuyla, bugüne dek hiçbir Arap devletinin başaramadığı bir 

şeyi başarmıştır: İsrail’i durdurmuştur Lübnan’da. Hem de 34 günlük bir çarpışma sonunda. 

Oysa bugüne dek Arap devletleri, İsrail karşısında en fazla 7 günde hezimete uğramıştır. 

1967 Haziran Savaşında İsrail, 6 günde Mısır, Suriye ve Ürdün ordularını perişan etmiş, 

işlerini bitirmiş, savaşamaz duruma getirmiştir. Sina Yarımadası’nı, Gazze Şeridi’ni ve Golan 

Tepeleri’ni de işgal etmiştir. 

1973’teki, savaştaysa 7 günde Suriye Ordusunu bozguna uğratmış, Mısır Ordusunuysa 

bozguna uğratmakla kalmamış, bir de kıskaca alarak yani arkasından da kuşatarak avucunun 

içine almıştır. 

Özetçe söylersek Arap devletleri, bugüne dek İsrail karşısında askeri bir başarı elde 

edememiştir. Hatta her seferinde bozguna uğramışlardır. 

Bu son saldırıda da 35 bin kişilik Lübnan Ordusu, İsrail tarafından ülkesi yakılıp 

yıkılırken; kadın, çocuk, hasta, ihtiyar ayrımı yapılmadan insanları canavarca öldürülürken 

kılını kıpırdatmamıştır. 

Kuluçkaya yatmış bir tavuk gibi kışlasından dışarı adımını atamamıştır. Kışlaları 

vurulurken bile gıkını çıkaramamış ve parmağını olsun oynatamamıştır. Bu Arap devletlerinin 

yani o devletlerin egemen sınıflarının çürümüşlüğünü ortaya koymaktadır. 

Sadece Lübnan ordusu, dolayısıyla da Lübnan devleti değildir, İsrail karşısında bir 

heykel gibi sessiz ve hareketsiz kalan. Diğer 20 Arap devleti de hemen hemen aynı tutum 

içinde olmuştur. Bu, utanç verici bir küçülmedir, alçalmadır. Yazık... 

Fakat, Batılı emperyalistler, Arap Ulusunu bu hale düşürmek için 21 parçaya-devlete 

bölmüşlerdir, Osmanlı’dan kopardıktan sonra. 

Şimdi, birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında, Batılı emperyalist haydutlar 

tarafından oluşturulan parçalar üzerinde kurulmuş bulunan bu devletler, tam da 

emperyalistlerin istediği şekilde tutum sergilemektedir. Emperyalizme teslimiyet tutumudur 

bu. 

Emperyalistlerin Ortadoğu’daki kuklası veya jandarması olan 5 milyon 313 bin Yahudi 

nüfusuna sahip İsrail, koca Arap Ulusunu, bu alçak, bu korkak yöneticileri yüzünden, her 

seferinde yenebilmektedir. 

Peki, şimdi ne oldu da İsrail, Hizbullah’ı bugüne kadar hep yaptığı gibi bozguna 

uğratamadı? Bütün teknolojik üstünlüğüne rağmen kesin bir üstünlük sağlayamadı? Bugün 

farklı olan neydi? 

Hizbullah şeyhleri, Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfına dayanmaktadırlar; günümüzdeki 

her Ortaçağcı-şeriatçı hareket gibi. Fakat, Hizbullah saflarında gönüllü olarak yer alan 

militanlar, samimi-içten dindarlardır. Onlar kendilerine Hz. Ali’yi, Hz. Hüseyin’i örnek 

almaktadırlar. Sermaye düzeninin pisliğine bulaşmamış genç, içten Müslüman gençler 

oluşturmaktadır Hizbullah’ın askeri kadrolarını. Bu gençler için şehitlik, ulaşılabilecek 

mertebelerin en yücesidir. Bu anlayışla savaşan, iyi eğitimli gönüllülerdir Hizbullah’ın 

savaşçıları. İşte bu inanmışlık, davaya kendini adama ve dava uğruna ölümü hiçe saymadır; 

İsrail karşısında muhkem bir kale gibi yıkılmadan durabilen ve İsrail’in zafer kazanmasını 

engelleyen güç. Bu durum, bizim de hep savunduğumuz bir tezi doğrulamaktadır: En etkili-

en güçlü silah; davasına inanmış, davası uğruna gözünü kırpmadan kendini ölüme 

atabilen insandır. Bu savaş bu görüşün bir kez daha doğrulanmasını sağlamıştır. 



Bu insanlık dışı ve alçakça saldırı bir gerçeği daha çok açık biçimde gözler önüne 

sermiştir. Tabiî bir kez daha. O da şudur: 

İsrail, 12 Temmuz’da başlatmıştır Lübnan’a saldırıyı. Ve 34 gün boyunca da 

sürdürmüştür. 

Daha ilk günden itibaren de sivil hedefleri vurmuştur. Yerleşim yerlerini, okulları, 

hastaneleri, yollarda kaçıp, bölgeden uzaklaşarak canını kurtarmak isteyen yayaları ve sivil 

araçları acımadan füzelerle vurmuş, makineli tüfeklerle taramıştır. Geceleri evlerinde uyuyan 

çocuklar, kadınlar, yaşlılar yine füzelerle vurularak katledilmiştir. 

Televizyon ekranlarına yansıyan görüntülerde, bir Lübnanlı Arap kadın, “Güney 

Lübnan’da sokaklarda oynayacak çocuk kalmadı. Hemen hepsi canavarca katledildi” 

demektedir. 

Bu katliama, ABD ve AB, bilindiği gibi ilk gününden itibaren arka çıkmıştır. Çok açık 

biçimde bu canavarlığı savunmuştur. 

Bu saldırı, en caniyane biçimde sürerken, Moskova’da “G8’ler” diye adlandırılan, eski 

kaşarlanmış, insanlığın yüz karası 7 emperyalist devletten ve Rusya’dan oluşan emperyalistler 

bir araya geldi: 

“İsrail’in kendini savunma hakkı vardır. Ve bu hakkını kullanmaktadır” diye 

karar aldılar ve açıkladılar. Yani açıkça İsrail’in yanında yer aldılar. Saldırıların 

sürdürülmesini istediler. 

Rusya da ABD, AB ve İsrail’in yanında yer aldı. Çünkü saldırıdan kısa süre önce ABD, 

Rusya’yı, Çeçen komutan Şamil Basayev’in kalleşçe katledilmesini organize ederek safına 

çekmişti. Şamil Basayev, Irak’ta hazırlanan bomba yüklü bir kamyonun, uydu aracılığıyla 

gönderilen sinyallerle patlatılması sonucunda öldürülmüştü. 

Bu alçakça ve sinsice planda, ABD, kukla Irak Hükümeti, Türkiye, Gürcistan ve Rusya 

yer almıştı. Planı hazırlayan ABD ve Rusya’ydı. 

Irak’ta hazırlanan bomba yüklü bir kamyon Türkiye ve Gürcistan üzerinden Rusya’ya, 

oradan da Çeçenistan topraklarına sokulur. 

Çeçen komutan Ş. Basayev, her zaman olduğu gibi, gerilla birliğinin başında, yeni 

alınan bu silah yüklü kamyonun, kullanılması düşünülen bölgeye götürülmesine iştirak 

etmektedir. İşte bu süreçte kamyonun içinde bulunan bombalar, bombalardan birine Irak’ta 

yerleştirilmiş olan düzenek aracılığıyla, uydudan gönderilen sinyallerle infilak ettirilir. 

Kamyonun çevresindeki Çeçen gerillalarla birlikte Şamil Basayev de parçalanarak ölür. Daha 

önce bir mayının kopardığı bacağının yerinde bulunan takma bacak da bir tarafa uçup gider… 

ABD, işte bu alçakça katliamın organizasyonunu yaparak, Rusya’yı önceden safına 

çekmişti. Rusya, bu sebepten Moskova’daki “G8’ler Toplantısı”nda ABD ve İsrail’in yanında 

oldu. Onların çıkarlarını savunan bildiriye imza attı. 

ABD, Şamil Basayev komutasındaki Çeçen hareketini iki kez kullanmıştır. Birincisi, 

yıllar öncesindedir. Boris Yeltsin alçağı bedence tükenmiş, halef olarak Viladimir Putin’i 

seçmiştir. Putin’le şu ahlâksız anlaşmayı yapmıştır: Yerine Putin getirilecek. Fakat o da B. 

Yeltsin’den ve damadından milyar dolarlık vurgunlarının hesabının sorulmasına izin 

vermeyecektir. Bu pis-iğrenç anlaşma, Rus halkında doğal olarak tiksinti-nefret duyguları 

oluşturur, bu alçaklara karşı. 

Devlet başkanlığı seçiminde, Putin’in Karşısında Komünist Önder Gennady Zuganov 

vardır. Ve yapılan kamuoyu yoklamalarında Gennady Zuganov, V. Putin’in önünde 

görülmektedir. Zaten bir önceki seçimde de, yani Yeltsin’in çok az bir farkla başkan seçildiği 

seçimde de G. Zuganov, yüzde otuz iki oranında oy almıştı. 

Yeltsin’se Batılı emperyalistlerin bütün desteğine rağmen yüzde otuz beşlik oy 

alabilmişti. Batılılar bu seçimde Yeltsin’i 15 milyar dolarlık bir maddi yardımla da 

desteklemişlerdi. Bütün bu desteğe rağmen Yeltsin zar zor seçilebilmişti. 



Batılı emperyalistler Zuganov’un, Putin karşısında önünü kesebilmek için çok sinsi ve 

aşağılık bir aldatmacaya başvurdu: 

Şamil Basayev liderliğindeki Çeçenleri kandırdı. Ve bağımsızlık mücadelesi için 

saldırıya geçmeleri halinde kendilerini destekleyeceklerini söyledi. Böyle bir söz verdi, Şamil 

Basayev ve taraftarları, Batılı emperyalistlerin (G7’lerin), tıpkı Afganistan’da yaptıkları gibi 

kendilerini destekleyeceklerini sandı. Malum ya, Afganistan’da, Sosyalist iktidarlara karşı, 

Ortaçağcı-Şeriatçı güçleri, Batılı emperyalistler örgütlemiş, eğitmiş ve en modern harp araç ve 

gereçleriyle donatmıştı. Kırk yıllık NATO üyesi Türkiye’ye bile vermediği Stinger füzelerini 

bu Ortaçağcı güçlere vermişti. 

Ş. Basayev, yine öyle olacak, kendileri de öyle desteklenecek sandı. Öyle ya, kendileri 

de sapına kadar Ortaçağcıydı, Şeriatçıydı. O bakımdan ABD ve müttefikleri kendilerini de 

desteklerdi. Ş. Basayev’in unuttuğu ya da hesaba katmadığı bir şey vardı. Hem de çok önemli 

bir şey. Ş. Basayev, bileşenlerden birini hesaba katmıyordu. Yani savaşacakları düşman 

cephenin (Rusya’nın) siyasi kimliğini hesaba katmıyordu. Atlıyordu onu. 

Burada, sosyalist ekonomiyi yıkarak-parçalayarak-berhava ederek, yerine kapitalist 

ekonomiyi, vurgun-talan ve soygun düzenini örgütlemeye, oturtmaya çalışan dönekler 

ordusundan, şerefsizler takımından oluşmuş bir iktidar vardı. Ve emperyalistler bu iktidarın 

başarılı olmasını, bir daha asla geriye dönüşün, yani sosyalizme dönüşün mümkün 

olmamasını, oraya giden bütün yolların tıkanmasını istiyordu öncelikle. Yani kapitalist 

restorasyon başarıyla tamamlanmalıydı. 

Sözü uzatmayalım, Batılılar, Ş. Basayev’i, önce Dağıstan’a sonra da Rusya’ya karşı 

saldırıya geçirdi. Ş. Basayev ve ekibi art arda askeri başarılar elde etti. Bu Rus insanında-

egemen sınıflarında ve halkında korkuya yol açtı. Tabiî milliyetçi duyguların da yükselmesine 

sebep oldu. Ne yapılıp edilip bu Çeçen hareketi durdurulmalı, yenilmeli, ortadan 

kaldırılmalıydı. Böyle düşünmeye başladı Ruslar. Şoven bir çizgiye kaydılar. 

Komünist Lider Gennady Zuganov, şoven olamazdı. Çünkü özünde Çeçenler, haklı ve 

meşru bir ulusal kurtuluş savaşı veriyorlardı. Onlara karşı “kazıyıverelim” mantığıyla-

anlayışıyla hareket edilemezdi. Onları, emperyalistlerden ve izledikleri Ortaçağcı ideolojiden 

koparmak, sosyalizme kazanmak gerekiyordu. Öyle yapılmalıydı. Fakat Zuganov’un bu 

anlayışı, sosyalizmin alta düştüğü bir dönemde yığınlar tarafından anlaşılamadı, itibar 

görmedi, taraftar bulmadı. 

Oysa aşağılık Viladimir Putin, tam tersi bir tutum izledi. Çeçen hareketini en kısa 

sürede ezip yok edeceği sözünü verdi kitlelere. 

Kitlelerin gerici-şoven önyargılarını okşadı böylece. Ve ondan sonra hızla yükselişe 

geçti. Ve seçimlerde en fazla oyu alarak başkan seçilmeyi başardı. Bu, ABD’nin ve müttefiki 

diğer emperyalist büyük devletlerin bir oyunuydu. Tuttu. 

İşte şimdi de Rusya’yı saflarına çekebilmek için Ş. Basayev’in kellesini alıp sundular 

Rusya’ya. Kellesini sundular diyoruz da tabiî bu lafın gelişi bir deyiştir. Yoksa, adamın 

kellesi bile patlamanın etkisiyle yüzlerce parçaya ayrılmış ve toplanamamış… 

Emperyalistler böyledir işte. Onların dostluğunun, İblis’in dostluğundan farkı yoktur. 

Onlar aç-azgın haydut sürüsüdür. 

Dünyanın en güçlü-en azgın, en zarar verici, en alçak haydut devletleri bunlardır. 

İnsanlık düşmanıdır bunlar. 

Ş. Basayev, Salman Rudayev, Cevher Dudayev gibi Çeçen komutanlar kuşkusuz çok 

yiğittirler-cesurdurlar. Yiğitlikleri, İlkel Komünal Toplum geleneklerini kısmen de olsa 

korumalarından gelmektedir. 

Kafkas Halkları aslında dinde de tutucu değildirler. Gelenekler-töre, dini kuralların 

önünde gelir bu halklar için. Çeçen ulusal kurtuluş hareketini, Ortaçağcı-koyu Şeriatçı bir 

çizgiye sokan da aslında ABD ve müttefiki emperyalistlerdir. Onları, Sosyalist Kamp’ın 

yıkılışından (1991’den) sonra alıp-örgütleyip eğiterek, sonra da Afganistan’da ve Bosna’da 



savaştırarak bu çizgiye sokmuştur ABD ve yandaşları. Bu örgütlenme ve savaşların mali 

yükünün en önemli bölümünü Suudi Arabistan karşıladığı için de bu savaşçılar İslamın en 

geri ve bağnaz yorumu olan Suudi Vahhabiliğini benimsemişlerdir. O yüzden böyle koyu bir 

Ortaçağcı ideolojiye kaymışlardır. 

 

Her Kim ki AB Demokrasinin, 

Özgürlüğün, İnsan Haklarının Merkezidir Der, 

O Alçaktır, Namussuzdur, Uşaktır! 

 

ABD güdümlü İsrail’in, Filistin ve Lübnan halkına yönelik bu son saldırı ve katliamı, 

bu katı gerçeği, insan onuruna, aydın namusuna sahip herkese, bir kez daha, çok açık biçimde 

ispatlamıştır. 34 gün boyunca İsrail’in, Lübnan ve Filistin’in Arap Halkını iyice ezip, bir daha 

İsrail karşısında ayağa kalkamayacak, hak arayamayacak duruma getirmesini beklemiştir. 

Hem de canı gönülden isteyerek… 

İsrail’in başarısız kaldığı iyice ortaya çıkınca, bir ateşkes kararı aldırmıştır BM’ye Batılı 

emperyalistler. 

Onlarda insanlığın, vicdanın, namusun, mertliğin zerresi yoktur. Hoyrat, yırtıcı çakal 

sürüsüdür bunlar. Yani Batılı emperyalist devletler. 

 

Birleşmiş Milletler 

Emperyalistlerin Elinde Bir Örgüttür 

 

Birleşmiş Milletler Örgütü ve Genel Sekreteri Kofi Annan da 34 gün seyretmiştir İsrail 

saldırısını. 

BM ve K. Annan, İsrail’in, Lübnan’da bilerek ve isteyerek vurup öldürdüğü 4 BM 

görevlisine yani kendi görevlilerine bile sahip çıkamamıştır. İsrail’i yalnızca sözle kınayan bir 

açıklama bile yapamamıştır. Çünkü bu örgüt, başta ABD gelmek üzere emperyalist büyük 

devletlerin hakimiyeti altındaki bir örgüttür. Onların borusu öter burada. Özellikle de BM 

Güvenlik Konseyi, tümüyle bunların emri altındaki bir organdır. Oradan ABD’nin ve 

müttefiklerinin istemediği, onların emperyalist çıkarlarına dokunan bir karar asla çıkmaz. 

Sadece onların istediği kararlar çıkar. 

BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 Sayılı Kararı, Tümüyle ABD, AB ve İsrail’in 

Taleplerinden Oluşmaktadır Kararın özünün ne olduğunu görelim önce. Meseleye objektif 

bakan bir internet sitesinin bu konudaki düşüncesini-değerlendirmesini görelim önce: 

 “1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, 2006 İsrail-Lübnan 

Krizi’ni sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006’da Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nce alınmış karardır. Karar, 15 üyenin hepsinin kabul oyu vermesiyle 

alınmıştır. Kararı 12 Ağustos’ta Lübnan ve Hizbullah, 13 Ağustos’ta ise İsrail kabul 

etmiştir. 14 Ağustos 08.00’da (yerel saat) ateşkes başlamıştır. 

“Kararın önemli noktaları şunlardır. 

“* Çatışmalara son verilmesi 

“* Güney Lübnan’a Lübnan ve UNIFILL askerlerinin konuşlanmasına paralel 

olarak İsrail’in Lübnan’da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi 

“* Hizbullah’ın silahsızlandırılması 

“* Lübnan’ın Lübnan hükümeti tarafından tamamen kontrol edilmesi 

“* Litani nehrinin güneyinde Hizbullah dahil paramiliter nitelikte hiçbir gücün 

bulunmaması”. (Vikipedi, Özgür ansiklopedi.) 

Şimdi bu 1701 sayılı BM-GK kararının, ABD ve İsrail’in tezlerini çok açık ve kesince 

savunan maddelerini görelim. 



Madde “3. Lübnan hükümetinin toprakları üzerindeki hakimiyeti, daha önceki UN 

kararları 1559 (2004), 1680 (2006) ve Taif anlaşmasının ilgili hükümlerinde de ifade 

edildiği üzere vurgulanarak bu doğrultuda hiçbir güç Lübnan Hükümetinin izni 

olmaksızın bölgede silah bulundurmayacak ve bölgede Lübnan hükümetinden daha 

üstün bir otorite bulunmayacak. 

Madde “8. İsrail ve Lübnan kalıcı bir ateşkesi destekleyerek aşağıda sıralanan 

prensipler ışığında uzun dönemli çözümlere ulaşmalıdır: 

“- Partiler, Mavi Hat’a bütünüyle saygı göstermelidir. 

“- Mavi Hat ve Litani Nehri arasındaki bölge çatışmaların devam etme olasılığını 

engellemek amacıyla silahsızlandırılacak. Bu bölgede sadece Lübnan hükümetine bağlı 

kuvvetler ile 11. paragrafta değinildiği gibi Lübnan barış gücü kuvvetleri bulunabilecek 

ve sadece bu güçler silah ve askeri araçgereç bulundurabilecek. 

“- Lübnan’daki bütün silahlı grupların silahsızlandırılmasıyla ilgili Taif 

Anlaşmasının ilgili hükmü ve BM kararları 1559 (2004) ve 1680 (2006); yine 26 Temmuz 

tarihli Lübnan hükümeti kararı bütünüyle uygulamaya geçerek Lübnan’da Lübnan 

hükümetinden başka hiçbir silahlı otorite bulunmayacak. 

“- Lübnan hükümetinin rızası olmaksızın hiçbir yabancı güç ülkede 

bulunmayacak. 

“- Lübnan hükümetinin izni olmaksızın Lübnan’a silah ve askeri araç-gereç satışı 

ya da yardımı yapılmayacak. 

Madde “12. Lübnan hükümetinin çağrısına uyarak bölgeye konuşlandırılan BM 

gücü personeli elindeki otoriteyle birlikte görev yaptığı bölge içerisinde çatışmalara 

neden olabilecek bütün hareketlerin önlenmesini sağlayarak Güvenlik Konseyi’nden 

aldığı yetkiyle birlikte söz konusu görevinin engellenmeye çalışılması durumunda güç 

kullanabilecek. Yine Birleşmiş Milletler personelinin, binalarının, araç ve gereçlerinin 

korunması, BM personelinin güvenli bir şekilde hareket özgürlüğünün sağlanması, 

yardım ve personelinin ve belirgin bir fiziki saldırı durumunda sivillerin korunmasını 

sağlayacaktır; 

“(...) 

Madde “14. Lübnan hükümeti ülkeye izinsiz olarak giren silahların ve öteki askeri 

mühimmatın engellenmesi için sınır bölgelerini ve öteki giriş bölgelerini güçlendirecek. 

Bu çaba sırasında 11. paragrafta belirtildiği üzere BM Barış Gücü Lübnan hükümetine 

yardımcı olacaktır; 

Madde “15. Bütün devletler kendi ülke vatandaşlarını ya da kendi topraklarını ya 

da kendi bayraklarını taşıyan gemi ve uçakların aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmesini 

engelleyecektir; 

“- Kendi ülkelerinde imal edilsin ya da edilmesin herhangi bir çeşit askeri 

mühimmatın Lübnan’da faaliyet gösteren bireylere ya da varlıklara satışı; 

“- Lübnan devletinin ve BM gücünün izni dışında Lübnan’da yaşayan bireylere ya 

da varlıklara teknik yardım ve eğitim sağlanması;”. 

Gördüğümüz gibi yukarıdaki BM kararlarının aktardığımız maddeleri, Hizbullah’ın bir 

askeri güç olarak kesin biçimde ortadan kaldırılmasını ve tüm silah kaynaklarının 

kurutulmasını hedeflemektedir. 

Bu amaca ulaşabilmek için de gerektiğinde onunla (Hizbullah’la) silahlı çatışmaya 

girilmesini emretmektedir. 

Tayyip ve bakanlarının, “Türk askeri Lübnan’a yalnızca insanî yardım için gidecektir. 

Hizbullah’la çatışmaya girmesi asla söz konusu değildir. Türk askeri yalnızca yaraların 

sarılmasına, Lübnan’ın yeniden imarına yardımcı olacaktır. Hizbullah’ın silahsızlandırılması 

gibi bir şey kesinlikle bizim işimiz değildir. Bizim böyle bir görevimiz olamaz” şeklindeki 

açıklamaları tümüyle kandırmacadan-yalandan ibarettir. Her zaman olduğu gibi Tayyipgiller, 



yine halkı kandırmaya, uyutmaya yönelik demagoji yapmaktadır. Onlar böyle konularda hep 

yaptıklarının tersini söylerler... 

Tayyipgiller, içeride (Türkiye’de) en aşağılık, iğrenç biçimde din sömürüsü yaparlar, 

fakat dışarıda ABD-AB ve İsrail’in emirlerini harfiyen yerine getirmekten geri durmazlar. 

Tayyip, Cüneyt Zapsu ve Şaban Dişli’yi, ABD’ye göndererek, “Beni kanalizasyon ya da hela 

deliğinden aşağı süpürmeyin, kullanın” diye yalvarır. Tayyip ve şürekâsı diz çöker ABD 

emperyalistlerinin önünde. 

Emperyalistlerin, Irak, Filistin ve Lübnan’da masum Müslüman kanı dökmesine 

ellerinden gelen yardımı etmekten geri durmazlar. Dedik ya, bunlar Tefeci-Bezirgân Sermaye 

Sınıfının temsilcisidir. Bunların taptığı tanrı Para Tanrısıdır diye. 

 

Tayyipgiller’in 

Karadeniz Fındık Üreticisine Düşmanlığı 

 

Tayyip’in Mama’sı ve akıldânesi-akıl hocası Cüneyt Zapsu ile Tayyipgiller’den on 

bezirgân, Karadeniz fındık üreticisinin elinden ürününü yok fiyatına alıyor, alım fiyatının 

birkaç katına yurtdışına satıyor. Yani fındık ihracatçısıdır bunlar. 

Bu bir avuç-iki elin parmakları kadar az sayıda olan düzenbaz sömürgenler, asalaklar 

gönüllerince vurgun yapabilsinler diye, Tayyip, Fiskobirlik’in yönetimini ele geçirmek 

istiyor. Geçen kongrede bu konuda olağanüstü çaba harcıyor. Fakat amacına ulaşamıyor. 

Fındık üreticileri, kendi yöneticilerini, kendilerinden olan insanlar arasından seçiyorlar. 

Tayyip’in adamları kongrede kaybediyor. 

Bunun üzerine Tayyip ve şürekâsı Fiskobirlik’i düşman ilan ediyor. Onunla savaşa 

tutuşuyor. 

Bu hasat döneminde de Fiskobirlik’i tümüyle devreden çıkarıyor. Onun alım yapmasını, 

fiyat belirlemesini engelliyor. 

Bunun üzerine üreticinin fındığı elinde kalıyor. Çaresizlik içindeki üretici fındığını 

tüccara yani Tayyipgiller’den olan bezirgânlara satmak zorunda kalıyor. Üstelik de 

bezirgânların belirlediği fiyattan. 

Yani iki ilâ üç YTL’lik bir fiyattan. 

Üretici bu duruma isyan ediyor. Ve Ordu’da seksen bin kişinin katıldığı bir, hükümetin 

fındık konusundaki halk düşmanı politikasını protesto etme mitingi düzenliyor. Ordu’nun 

meydanları ve caddeleri üretmen halkla dolup taşıyor. Halk Hükümete olan isyanını dile 

getiriyor. 

Tayyip ve tayfasının buna karşı tutumu ne oluyor? 

Ordu Emniyet Müdürüne telefonlarla emirler yağdırarak, “Ne pahasına olursa olsun 

halkın dağıtılmasını ve eyleme son verdirilmesini” istiyorlar. 

Tayyipgiller’le kıyaslandığında, daha Halkçı kalan emniyet müdürü, böyle bir emri 

uygulayamayacağını, çünkü uygulamak istediğinde çok sayıda ölümler olabileceğini 

söylüyor, Tayyipçi bakan ve milletvekillerine. Tayyipgiller ısrarcı oluyor. Bunun üzerine 

Emniyet Müdürü, “öyleyse gelin siz dağıtın kitleyi. Ben yapamam bunu” diyor. 

Bu konuşmadan sonra da kendisini coşkuyla alkışlayan halka, “Olan bana oldu. Yarın 

valizimi alır giderim herhalde” diyor. Nitekim de Tayyipgiller hemen görevden alıyor, 

Emniyet Müdürünü. 

Neden? 

Halkı öldürmediği, Tayyipgiller’in o doğrultuda verdiği emri uygulamadığı için. 

Onların vicdanı, insanlığı budur işte. Biz, onların halk düşmanı olduğunu söylediğimiz 

zaman, gerçeği dile getiriyoruz, yoksa onlara hakaret etmiyoruz. 

Tayyip, mitingden bir gün sonra tam da cibilliyetine uygun biçimde bir yalan daha 

söyledi. Şöyle dedi: 



“Tabiî ki emir dinlemeyen Emniyet Müdürü görevden alınacak. Eylemci halk şehrin 

bütün yollarını doldurdukları için ambülanslar hareket edemedi. Bu yüzden iki tane 

vatandaşımız, hastaneye yetiştirilemediği, götürülemediği için, ambülansların içinde hayatını 

kaybetmiştir. Bunun hesabını kim verecek?” 

Bu konuşmanın hemen ardından, Ordu İl Sağlık Müdürü bir açıklama yaparak böyle bir 

olayın olmadığını, ambülanslar içinde, hastaneye götürülemediği için bir can kaybının 

yaşanmadığını söyledi. 

Tayyip, düpedüz olay uydurmuştu. Olmamış bir olayı, olmuş diye halka yutturmak 

istemişti. 

Biz, yine hep söyleriz ya, Tayyipgiller, hava alır, su içer gibi yalan söyler. Yalansız 

yaşayamaz onlar. Sınıf yapıları ve çıkarları, onları bu şekilde davranmaya programlar. Ne 

acınacak bir durum değil mi? 

Fakat onlar, bu hallerinden şikâyetçi değildirler. Onlar için yeter ki küpler dolsun, 

koltuklar kapılsın. Onların tapındıkları ilâh, altın küpü ve yüksek makam koltuğudur. Para 

tanrısı altın küpünde, makam koltuğundadır çünkü. 

Hatırlayacağımız gibi, para tanrısı, başka hiçbir tanrının varlığına izin vermez. O 

sebepten Tayyipgiller, durmaksızın Afganistan’da, Irak’ta, Filistin’de, Lübnan’da Müslüman 

kanı döken, İslâm kadınlarının ırzına geçen ABD’ye, AB’ye ve Siyonist İsrail devletine 

hizmette hiç kusur etmiyorlar. Oralara bundan dolayı asker gönderiyorlar... 

Tayyipgiller yine hatırlanacağı gibi, bütün bu eylemlerden, Karadeniz halkının ortaya 

koyduğu haklı tepkiden sonra bile, fındık fiyatını 4 YTL olarak açıkladılar. Üretici yine 

yanmıştı. Bu fiyat maliyeti bile zar zor karşılardı... Oysa geçen yıl üretici 6 YTL’den satmıştı 

fındığını. 

Dünya fındık piyasasının yüzde seksenine sahiptir Türkiye. Yılda 2 milyar dolar 

girmektedir Türkiye’ye fındık satışından. İspanyol fındık üreticileri bile, Tayyipgiller’in bu 

düşük fiyat politikasını protesto ettiler. 

Çünkü Türk fındığının düşük fiyattan dünya piyasasına sürülmesi yüzünden, İspanyol 

üreticiler de zarara uğramışlardı. Onlar da fındıklarını düşük fiyattan satmak zorunda 

kalmışlardı. Tayyipgiller, işte böylesine halk ve vatan düşmanıdır. Kendi aşağılık çıkarlarını 

savunmak için, gözlerini kırpmadan insan da öldürtürler, halkı da satıp geçerler. Onlarda 

vicdan yoktur. Onlar insan suretindeki insanlık düşmanı asalaklardır. Kan emicilerdir. 

 

ABD ve AB’nin Üç İsrail Planı 

 

Yine hatırlanacağı gibi, iki ay kadar önce Türkiye, PKK’yle yaptığı mücadelede verdiği 

kayıplarının artması üzerine Kuzey Irak’a, askeri operasyon yapacağını açıkladı. Sınıra 

birlikler kaydırarak askeri yığınak yaptı. Bunun üzerine ABD’den, Ankara Büyükelçisi de 

dâhil olmak üzere her düzeyde, Türkiye’nin bu açıklamasına yönelik sert ve net tepkiler geldi: 

Kesinlikle Irak’a giremezsin denildi Türk Devletine. Ve Devlet yetkilileri seslerini çıkaramaz 

oldular. Sanki o açıklamaları yapan kendileri değilmiş gibi davranmaya başladılar. 

Bu neyi gösterir? 

Gerçeklikte ABD’yle PKK’nin ittifak halinde olduklarını... Bu nettir. Böyle bir ittifak 

olmasa zaten ABD, PKK’yi Irak’ta barındırmaz. Bu da nettir. 

Abdullah Öcalan, Sosyalist Kamp 1991’de yıkıldıktan sonra ABD’ye, AB’ye yöneldi. 

Onlara saygılarını ve selamlarını sundu, Bekaa’da onların ajanlarıyla yaptığı konuşmalarda. 

Ve onlarla bir ittifak arayışına girdi. 

Sosyalist Kamp’ın varlığında “1917 Büyük Ekim Devrimi, bizim de devrimimizdir” 

diyen başlıklar taşıyan yazılar yazan A. Öcalan, 1991 sonrasında Marksizmi-Leninizmi inkâra 

yöneldi, saptı. Marksist-Leninist olmadığını, “Avrupa Sosyalizmi” türünde bir sosyalizmi 

savunduğunu söylemeye ve yazmaya başladı. 



Avrupa Sosyalizmi denen şey düpedüz Burjuva Sosyalizmidir. Hatta onun bile 

gerisindedir. Finans-Kapital düzeninin sol yaftalar altında savunulmasından ibarettir bu 

sözde-söylemde “Sosyalizm”. Yani Tony Blair’in İngiliz İşçi Partisi tipindeki partilerin 

savunduğu şeydir bu anlayış. Bu anlayışın gerçek İşçi Sınıfı Sosyalizmiyle uzaktan yakından 

benzerliği yoktur. Hatta birbirinin tam karşıtıdır bu anlayışlar. Biri tamamen kandırmacadan 

ibarettir. Kitleleri gerçek sosyalizmden koparmayı amaçlamaktadır. 

Tabiî bu devrimcilikten vazgeçmeyi ve sağa savrulmayı emperyalistler hemen gördü ve 

PKK’yle ilişkiye girdi. 

A. Öcalan, zaten savunmasında da “reel sosyalizm yıkıldı, demokrasi kazandı” diyerek, 

Sosyalist Kamp’ın yıkılışını övmektedir. Ve Finans-Kapitalin sömürü, soygun ve vurgun 

düzenine “demokrasi” demektedir. 

Tabiî bu gericileşme ve emperyalistler safına savrulma A. Öcalan’ı kurtaramadı. Çünkü 

o kendini bazen İsa’ya, bazen Allah’a benzetecek kadar büyük görür. 

Emperyalistler böyle adamlarla iş yapmazlar. Tabiî uzun vadeli... Bu yüzden A. 

Öcalan’ın içinde yer almadığı bir ittifaklar planı-programı hazırladılar. Bu plan gereğince A. 

Öcalan’ı TC’ye teslim ettiler. 

Onların güvenilir müttefiki Celal Talabani ve Mesud Barzani’dir. Onlar, ölçülü, dengeli, 

sadık müttefiklerdir. ABD’ye uşaklıkta da hiç kusur etmezler. ABD, Irak’tan gitmesin, hiç 

değilse sembolik de olsa Irak’ta bir askeri güç bulundursun” demektedir Talabani. Barzani de 

aynı görüştedir tabiî. Onlar kader birliği etmişlerdir ABD emperyalistleriyle. 

Eklemlenmişlerdir onunla. 

PKK’nin, A. Öcalan dışındaki kadroları ve silahlı gücü günbegün, kerte kerte, Talabani 

ve Barzani’nin denetimi-yönetimi altına çekilmektedir. Giderek bu süreç daha da hızlanacak 

ve tamamlanacaktır. 

Bugün bile PKK: merkezi, silahlı kadrolarının ana karargâhı Irak’ta olan bir güçtür, 

örgüttür. 

Kendisinin ABD tarafından gözden çıkarıldığını gören A. Öcalan, TC’ye yanaşmakta; 

Tayyip’e art arda mektuplar yazmakta, Türkiye’yi ve PKK’yi kastederek “ABD her iki tarafı 

da kullanıyor” bu oyunu bozalım, demokratik çözümü gerçekleştirerek barışı sağlayalım 

demektedir. A. Öcalan’ın bu konudaki yazıları, “Ülkede ÖZGÜR GÜNDEM”de 

yayımlanmaktadır. 

Öyle görülüyor ki, bu süreç tamamlanacak, PKK tam anlamıyla Talabani-Barzani 

hattına girecektir. Dolayısıyla o da, Talabani ve Barzani’nin örgütleri gibi ABD’yle 

kenetlenecektir. 

Nitekim PKK Liderlerinden Murat Karayılan’ın 9 Ekim 2006 Newsweek dergisine 

verdiği demeçte söyledikleri, bu sürecin tamamlanmasına çok da uzun bir zaman 

kalmadığının kanıtıdır. 

Şöyle demektedir M. Karayılan: 

“ABD bizi hep düşmanlarımızın gözüyle gördü. Oysa biz, dost olarak algılanmak 

istiyoruz. 7000 silahlı savaşçımız İslâmi Köktenciliğe karşı ABD’nin müttefiki olabilir.” 

Karayılan,  “Türklerin aksine, Kürtler fazlasıyla ABD sempatizanıdır. Eğilimleri, 

Amerikancılık yönündedir” dedi. 

Bu bölümde söylediklerimizin başına dönersek: 

Bu söylediklerimizden, bizim, TC’nin Kuzey Irak’a operasyon yapmasına taraftar 

olduğumuz gibi bir sonuç kesinlikle çıkarılmamalıdır. Zaten böyle bir harekâtın hiçbir başarı 

şansı yoktur bizce. Böyle bir harekât tam bir fiyaskoyla sonuçlanır. 

Biz yukarıdaki tespitimizden şu sonucu çıkarıyoruz: Gerçek Komünist bir Kürt 

Hareketinin yaratılması artık zorunlu hale gelmiştir. PKK bizce devrimci safları terk etmiş ve 

Batılı emperyalistler safına yönelmiştir. 



Devrimci saflarda yer alacak, tıpkı bizler gibi ABD ve AB Emperyalizmine karşı 

savaşacak bir Kürt Kurtuluş Hareketi oluşturulmalıdır. Bu hareketin ana prensipleri de bizim 

prensiplerimiz gibi olmalıdır: 

1- Antiemperyalizm. (ABD ve AB Emperyalizmine karşıtlık.) 

2- Antifeodalizm. (Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfına ve onun ideolojisi olan 

Ortaçağcılığa-Şeriat düzeni savunuculuğuna karşıtlık.) 

3- Antişovenizm ya da Antisömürgecilik. (Kürt Sorununun, Hikmet Kıvılcımlı’nın 

1933’te gerçekleştirdiği formülasyona uygun biçimde çözümünden yana olmak.) 

Kıvılcımlı Usta, bilindiği gibi, her iki halkın da çıkarına en uygun olacak şekilde; 

gerçek anlamda eşitlik-özgürlük-kardeşlik temelinde çözüme kavuşturuyordu meseleyi, tabiî 

teorik planda... 

Kıvılcımlı’nın bu çözümü, Kürt Sorununun devrimci çözümüdür. PKK’nin şu an geldiği 

noktada savunduğuysa sorunun Burjuva çözümüdür. İkisi arasında akla kara kadar fark vardır. 

Biri (bizimki) Ortadoğu ve Dünya Halklarıyla ve Uluslararası Proletarya Hareketiyle 

kardeşliği-ittifakı temel alır, ulusal kurtuluştan sosyal kurtuluşa varmayı hedefler, diğeriyse 

(PKK’ninki) ABD ve AB yandaşlığını, onlarla ittifakı, onlar sayesinde ve onların 

korumasında bir Ulusal Kurtuluşu hedefler. 

ABD ve AB, dört parçaya bölünmüş olan Kürdistan’ı, Talabani-Barzani önderliğinde 

(buraya Osman Baydemir ve benzerleri gibi sermaye ve ABD yanlısı kişiler dahil edilebilir) 

birleştirerek ikinci bir İsrail yaratmak istemektedir, Ortadoğu’da. Tıpkı İsrail gibi bölgede ve 

dünyada kendi yandaşlığını-jandarmalığını yapacak ikinci bir uydu devlet oluşturmak 

istemektedir. ABD ve AB’nin “Kürt Planı” budur. 1990’dan beri adım adım bu planı 

uygulamaktadır Batılı emperyalistler. 

ABD ve AB’nin üçüncü İsrail yapmayı amaçladığı ülkeyse Ermenistan’dır. 

Bu iki yeni İsrail planı zaten açıkça ABD’nin askeri dergisinde yeni Ortadoğu haritası 

olarak apaçık biçimde yayımlanmıştır. 

Bu Plan-Harita, yalnızca yayımlanmakla kalmamış, NATO’nun Roma’daki Koleji’nde 

ABD subaylarınca verilen bir brifingde duvara asılarak sergilenmiş, kullanılmıştır. O harita 

üzerinde ders ya da konu işlenmiştir. Yani harita, laf olsun, fantazi olsun diye yapılıp 

yayımlanmamıştır. ABD emperyalistlerinin BOP’ta hedefledikleri Ortadoğu’yu ortaya 

koymaktadır, o harita. 

Görüldüğü gibi planlar, haritalar artık hiç gizlenmeye gerek duyulmadan 

yayımlanmakta, NATO Kolejlerinde, derslerde kullanılmaktadır. Gelinen aşama budur. 

Hatırlanacağı gibi biz, yıllar önce, Batılı emperyalistlerin bu amaç peşinde olduklarından söz 

etmiştik.  

Marksist-Leninist ideolojimizin ışığında biz, geçen iki ayın bu önemli olaylarını böyle 

görüyor ve değerlendiriyoruz. 

 

(Kurtuluş Yolu, Yıl: 2, Sayı: 22, 11 Ekim 2006) 



Bu Aşağılık Seçim Oyununun Demokrasi Olmadığını Eşekler Bile Bilir 

 

 

 

 

Deliğe Süpürmedi, Daha Kullanacak 

 

1950’den bu yana hep olduğu gibi bu seçimlerde de kazananları halk seçmedi. AB-D ve 

onun Türkiye’deki ortakları, uşakları durumundaki yerli satılmışlar seçti. Yani uluslararası 

Parababaları ve onların Türkiye’deki taşeronları durumundaki yerli Parababaları seçti. 

AB-D seçti. Onun askeri ve ekonomik örgütleri seçti: CIA, NATO, IMF, Dünya 

Bankası (DB), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve benzerleri seçti. 

Türkiye’deyse TÜSİAD, TİSK, TOBB, MÜSİAD, satılmış-pezevenk Parababaları 

medyası, satılmış “Vakıf Üniversiteleri”, Tarikatlar, Kur’an Kursları, İHL ve 90 bin resmi-

devletten maaşlı imam seçti. 

Peki Halkımız? 

Halkımız kandırıldı. Afyonlandı, beyni uyuşturuldu. Kutsal değerleri en alçakça 

sömürülerek aldatıldı. Yani Allah’la aldatıldı. Hani Hz. Muhammed, Lokman Suresi (33. 

Ayet)’inde uyarıyordu ya Müslümanları böyle aldatıcılara karşı. İşte ne yazık ki, Hz. 

Muhammed’in bu uyarısı fayda etmedi, Halkı kandırılmaktan alıkoyamadı. Çünkü zavallı, 

bilinçsiz Halkımız, ne Hz. Muhammed’i biliyor ne de Kur’an’ı. Ne de Hz. Muhammed’in 

kurduğu dinin özünü, gerçek niteliğini… 

Hatırlayacağımız gibi şöyle diyordu Hz. Muhammed: 

“Dikkat edin! Dünya hayatı sizleri birbirinizi aldatmaya sürüklemesin ve o 

Aldatıcı (İblis) sizi “Allah”la aldatmasın.” (Kur’an, adı geçen Ayet) 

Hz. Muhammed, dâhice bir öngörüyle, her dönemde böyle aldatıcı “İblis”lerin 

çıkabileceğini ve saf masum insanları, en kutsal değerlerini sömürerek aldatabileceğini 

görmüştü. Ve insanları, bunlara kanmamaları konusunda uyarmıştı. Ama ne fayda… Böyle 

“İblis”ler çıkıyor ve bildiklerini okuyor… 

Bugünün “İblis”leri Tayyipgiller’dir. 

Bu ciğeri peş para etmez, ulusal ve insanî değerlerden yoksun, vatan satıcı, halk 

düşmanı, asalak, vurguncu, küp doldurucu, hemen hepsi de yüz kızartıcı suçlardan oluşan bir 

sürü dosyası olan AB-D uşaklarının, Kuvayimilliye’ye, onun önderi Mustafa Kemal’e ve 

laikliğe küfretmekten başka ne marifeti var? Bunların herhangi bir olumlu eylemleri aklınıza 

gelebilir mi? 

Ne yazık ki Mustafa Kemal’e, Kurtuluş Savaşı’na ve onun getirdiği eksik gedik de olsa 

laik sisteme küfretmek, Türkiye’de prim yapıyor. 

1950 sonrasının ABD uşağı satılmış siyasilerinin hepsi bu sayede iktidar olmuşlardır. 

Çünkü Türkiye’de çok güçlü bir Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı vardır. Bunun 

ideolojisi de dindir. Şeriat düzenidir. Bu Antika asalak sömürgen sınıf, hâlâ Ortaçağın 

ümmetçilik konağının özlemi içindedir. Çünkü o çağda, bu vurguncu asalak sınıf, kayıtsız 

şartsız iktidardaydı. Bu halk düşmanı, asalak sınıf ümmetçi olduğu için vatan ve millete 

ilişkin değerleri tanımaz. 

O sadece kârına bakar. Onun tapındığı tek Tanrı “Para Tanrısı”dır. İşte Tayyipgiller, bu 

kökü geçmiş çağlarda kalan vurguncu sınıfın siyasi plandaki temsilcisidir. Ve Tayyip, işte bu 

yüzden, ABD askerleri Irak’ta, Afganistan’da Müslüman kanı döküp, Müslüman kadınların 

ırzına geçerken, masum insanlara “Ebu Garib” ve benzeri cezaevlerinde en insanlık dışı 

işkenceler yaparken, ABD’li efendilerine, “Ben bu yılbaşında, Allahıma, kahraman 

Amerikan askerlerinin sağ salim ülkelerine dönmelerine yardımcı olması için dua 

ediyorum” diye mesaj gönderebiliyor. 



Zerre kadar içten İslamî inanca sahip olan birinin bunları söylemesine imkân var mı? 

Bunların koltuk ve küp için yapmayacağı ihanet yoktur… 

Tayyip ve şürekâsı çok iyi bilmektedirler ki, 1950’den beri Türkiye’de hükümetleri 

kuran da yıkan da AB-D’dir. Bu sebepten, Tayyip, maması Cüneyt Zapsu ve Şaban Dişli’yi 

ABD’ye göndererek, “Karanlıklar Prensi” Richard Perle başkanlığındaki ABD ekibi 

önünde, şöyle dedirtmektedir adamlarına: “Bu adamı kanalizasyon deliğinden aşağı 

süpürmeyin, kullanın!” Bu utanç verici sözleri söyleyen-yakarışta bulunan aslında 

Tayyip’tir. 

Adamları aracılığıyla öyle yalvarmaktadır ABD’li efendilerine. İnsanlıktan eser 

miktarda nasiplenmiş birinin bu derece alçaklaşmasına imkan var mı?.. Ama hep söylediğimiz 

gibi bunlar, insan değil, insan sefaletidir. İnsan soyunun yüz karasıdır bunlar. Sadece bu örnek 

bile, bu aşağılık seçim oyununun demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını yeterince 

kanıtlar. 

Eğer Türkiye’de iktidarlara sermaye partilerini getirip götüren, ABD olmasa, hiç Tayyip 

böyle alçakçasına diz çökerek yalvarır mı, ABD’lilere? 

Türkiye ekonomisi tümüyle uluslararası tekellerin yönetimindedir. Yerli 

Parababalarının bir tek orijinal markası yoktur. Türkiye’de üretiliyor görülen-sanılan sanayi 

ürünlerinin hiçbiri yerli malı değildir. Uluslararası Parababalarının Türkiye şubelerinde 

üretilen montaj sanayi ürünleridir. Yani hepsi yabancı markadır. Yabancı malıdır. Tabiî bu 

malların üretim ve satımından elde edilen kârın da büyük bölümü dışarıya gitmektedir. Bizim 

Parababaları bir komisyon almaktadır bu aracılık işinden. 

AB-D’nin bir işaretiyle bu yabancı tekeller Türkiye’deki faaliyetlerini durdurabilirler. 

Ekonomi bir anda durur. Kriz oluşur. 

Ayrıca, burjuva iktisatçılarının sözlerine göre Türkiye’de şu anda 70 milyar dolar 

civarında sıcak para var. Yine AB-D’nin tek sinyaliyle bu para yurt dışına çıkmaya başlar. 

Ekonomi yine bir anda durur. 

Ekonomik bunalım çıkar. Tabiî bunlar da bir hükümeti düşürmeye yeter. 

Demek istediğimiz, Türkiye ekonomisi tümüyle yabancı Parababalarının ve siyasilerin 

elindedir. Onların yönetimindedir. Bu ekonominin kaymağı da hep yabancılara akıp 

gitmektedir. 

Bizim yerli Parababaları da (TÜSİAD, TİSK ve TOBB’cular da) özünde Tefeci-

Bezirgândır. Finans-Kapitalistliğe, Tefeci- Bezirgânlıktan terfi ederek geçmişlerdir. Bunların 

en meşhurlarından olan Vehbi Koç’un Ankara’daki Çengel Han’ın bezirgânlarından, Hacı 

Ömer Sabancı’nın da Adana’nın pamuk alım satımıyla uğraşan bezirgânlarından olduğu netçe 

bilinmektedir. 

Bu sözde sanayiciler, köken itibariyle Tefeci-Bezirgân oldukları için hem hayâsız halk 

düşmanlarıdırlar hem de vatan sevgisinden, ulusal değerlerden yoksundurlar. Tıpkı siyasiler 

gibi kişiliksiz ve onursuzdurlar. O yüzden yabancı tekellerin montajcılığını yaparak komisyon 

almakla yetinirler. Ürettikleri montaj ürünlerini halkımıza, o malın yurt dışındaki fiyatının en 

az iki katına satarlar. Bu sayede aşırı sömürü yapmış olurlar. 

Beş-on yıl kadar önce bir AB yetkilisi; “Bizde kârlılık oranı yüzde 14 sizdeyse yüzde 

84” diyerek bu gerçeği açık biçimde dile getirmişti. 

Batı kapitalistleri modern burjuva devrimlerin yapıcısı ve ürünü oldukları için ulusal 

değerlere sahiptirler. Bildiğimiz gibi modern ulus ve vatanın yaratıcısı burjuvazidir. 

Ortaçağ’da uluslar yoktu, ümmetler vardı. Antika imparatorluklar vardı. 

Batı burjuvazisi, burjuva devrimlerinden sonra, Tefeci-Bezirgân Sermayeyi kazıyıp attı. 

Bizde burjuva devrimi çok geç oldu (1923’te). Bu dönemde dünya çapında devrimci 

özelliğini yitirmiş, gericileşmişti burjuvazi. O yüzden iktidarı ele alınca Tefeci-Bezirgân 

Sermayeyi tasfiye etmedi. Tersine onunla anlaştı, ittifaka girdi. Bu sebepten bizde, bugün Batı 



ülkelerinde olmayan Antika Tefeci- Bezirgân Sermaye Sınıfı bütün yırtıcı dişleri ve 

tırnaklarıyla capcanlı durmaktadır. 

Modern görünen Finans-Kapitalistlerimiz de Tefeci-Bezirgân kökenli oldukları için 

aşırı biçimde halk düşmanı ve vatan satıcıdırlar. Ruhsuz ve alçaktırlar. Uşaklaşmaya çok 

yatkındırlar. 

Tefeci-Bezirgân Sermayenin ideolojisi olan Şeriatçılık da bizde her zaman tehlike 

oluşturmuştur. Çünkü kendisini sürekli üreten bir Antika sınıf vardır. Siyasal İslam 

(Ortaçağcılık, Şeriatçılık ya da Şeriat düzeni savunuculuğu) Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye 

Sınıfının siyasi ideolojisidir. 

Gelelim, döneklerden, entelektüel fahişelerden oluşan halk ve vatan düşmanı 

Parababaları medyasına. Bunların da köşebaşlarını hep kolejli dönekler tutmuştur. Bunlar, 

kolejlerde, ulusal değerlerden arındırılır. Uluslarının geri, ilkel, vahşi, kan dökücü, 

yaratıcılıktan uzak olduğu öğretilir bunlara. 

Tabiî dillerinin, kültürlerinin, ahlâkî ve insanî anlayışlarının da ilkel, gelişmemiş ve 

değersiz olduğu da iyice kafalarına yerleştirilir. Böylece Tarihlerinin, milletlerinin, halklarının 

ve dolayısıyla da kendilerinin değersiz olduğu anlatılır bunlara. Tabiî kerte kerte ve usturuplu 

biçimde. 

Tabiî bu arada da okudukları kolejin (ya da misyoner okulunun) sahibi olan emperyalist 

ülkenin, onun dilinin ve kültürünün de çok değerli-üstün olduğu öğretilir öğrencilere. Böylece 

bu okulların öğrencileri kafadan sömürgeleştirilir. Kolejin sahibi olan emperyalist ülkenin ve 

devletin hayranı olurlar. Savunucusu olurlar. 

Bu öğrenciler, tüm dünyada devrimci hareketin yükselişte olduğu 60’lı-70’li yıllarda, bu 

devrimci rüzgârdan etkilendiler ve kendilerini solcu, sosyalist sanmaya başladılar. Böyle ifade 

eder oldular kendilerini. Fakat özde devrimci değildiler. Bir anlamda, bir modaya uymak 

biçimiydi, onların devrimcilikleri. Devrimciliğin hiçbir temel prensibini bilmiyor ve 

benimsemiyorlardı gerçeklikte. Sadece lafta devrimciydi bunlar. 

Nitekim okulları bitirir bitirmez de bunlar, lafta da bıraktılar devrimciliği. Gönüllüce, 

sermaye uşaklığını, emperyalist uşaklığını benimser ve savunur oldular. Tabiî istisnalar bu 

anlattıklarımızın dışındadır. Parababaları medyasının patronları bu alçakları, bu entelektüel 

fahişeleri on binlerce dolarlık aylığa bağladı. Dikkat edersek bu şerefsiz, insan sefaletleri de 

patronlarınınkine yakın bir lüks içinde yaşamaktadır. Bu dönekler artık uluslararası 

emperyalistlerle ve onların yerli ortaklarıyla etle tırnak gibi kaynaştılar. Aynı yapının birer 

parçası oldular. Parababaları medyası işte böyle oluştu. 

Bu medya da doğası gereği vatan, millet ve halk düşmanıdır. 

Satılmıştır. Batılı emperyalistlerin uşağıdır. 

 

AB-D’nin “Yeşil Kuşak Projesi”yle 

Tefeci-Bezirgânlığın Özlemleri, 

1950 Sonrasında Tencereyle Kapak Gibi Örtüştü 

 

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında, AB-D, İslam ülkelerini geri bir dünyada 

tutmak, orada hapsetmek için “Yeşil Kuşak Projesi” adını verdiği insanlık dışı bir proje 

oluşturdu. 

“Siyasal İslam”ı formüle etti. Zaten geri olan İslam ülkelerini Ortaçağın karanlıklarına 

götürmekti amacı. Böylece de bu ülkelerde hiçbir devrimci, ilerici, demokrat bir hareket 

gelişemeyecek, kendine uygun bir ortam bulamayacaktı. İşte bu amaçla bir İslam ülkesi olan 

Türkiye, İmam Hatip Okullarıyla, Kur’an Kurslarıyla, Tarikatlarla donatıldı. Milyonlarca 

insanımız bu Ortaçağcı kurumların eğitiminden geçirildi. Bu insanlarımız, dünya görüşleriyle, 

düşünce biçimleriyle artık bin dört yüz sene öncesinin insanları durumuna getirildi, 

düşürüldü. Mantıklı düşünmenin ve doğa bilimlerinin düşmanı haline getirildi. Artık sadece 



“öbür dünya” için yaşar hale geldi bu insanlarımız. Bu dünyada olup biten hiçbir şey onlar 

için önem taşımıyordu. Bu dünya faniydi. Ebedi olan öbürüydü. Öyleyse ona uygun bir 

şekilde yaşamalıydı. İşte bugün samimi dindarlarımızın durumu-dünyaya bakışı budur. 

Tabiî Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının ve onun her plandaki temsilcilerinin, bu saf, 

samimi dindar insanlarımızla bir ilgisi, benzerliği yoktur. Onlar için din, bu saf insanlarımızı 

kandırmada, sömürmede ve bir yük hayvanı gibi kullanmada bir araçtır. Hem de çok önemli 

bir araç. Onlar gerçek Müslüman değildir. Onlar lafta görünüşte Müslümandır. Özdeyse 

düzenbazdır, vurguncudur, asalaktır, haindir, her türden insanî değerden yoksundur. Bunlar 

aşağılık çıkarları neredeyse orada olurlar. Fırıldak gibi dönerler. Su içer, hava alır gibi yalan 

söyler ve yüz kızartıcı suçlar işlerler. Tabiî kitabına uydurarak. İşte örnek: Tayyipgiller… 

Tayyip, hemen hepsi de yüz kızartıcı suçlardan oluşan 7 tane dosyaya-davaya sahiptir. 

“Milletvekili dokunulmazlığı” sayesinde bu yargılamalardan şimdilik kurtulmuş 

gözüküyor. O, önümüzdeki süreçte nasıl olsa tüm savcı ve yargıçları Ortaçağcılaştırırım, o 

zaman da onlar bana dokunmaz; böylece de bu davalardan kurtulurum, diye düşünüyor. 

Tayyip’in hemen tüm şürekâsı da aynı durumdadır. Çünkü benzer benzerini bulur… 

AB-D, namuslu, yurtsever insanlarla çalışmak istemez. Çünkü öyle insanlar, burjuva 

kökenli de olsalar, bir noktada halkını ve vatanını düşünebilir. Ama namussuzlar, 

vurguncular, insan sefaletleri, her türlü alçaklığı ve ihaneti duraksamadan ederler. İşte bu 

yüzden Tayyipgiller ve benzeri sermaye politikacıları çok işine gelir ABD’nin. 

Çünkü AB-D emperyalistleri de alçaktır, namussuzdur, insanlık düşmanıdır. İşte bu 

yüzden AB-D, böylelerini tercih eder. 

Hatırlayacaksınız, ABD uşağı, CIA’nın-Pentagon’un ya da Washington’un sesi 

Yasemin Çongar (o da dönektir), birkaç ay önce, ABD’nin bir dönem daha Tayyip ve Gül’le 

çalışmak istediğini yazmıştı. İşte istediğini elde etti ABD… 

 

Sevrci Güçlerin Ezici Çoğunluğu 

Tayyipgiller’e Çalıştı 

 

AB-D emperyalistlerinin birinci tercihi Tayyipgiller’di.  

Yerli Parababalarının, TÜSİAD’ın, TİSK’in, TOBB’un da ilk tercihi Tayyipgiller’di. 

Satılmış pezevenkler, siyasi fahişeler medyasının da gözdesi Tayyipgiller’di. 

Adına STK’ler denen satılmış “Sivil Örümcekler”in de tercihi aynıydı. 

Tarikatların da büyük çoğunluğu Tayyipgiller’in arkasındaydı. 

Vakıf üniversiteleri de Tayyipgiller’i övüyordu hep. 

Amerikancı Kürt hareketi de, bağımsız aday çıkarmadığı bölgelerde Tayyipgiller’i 

destekledi. 

Her yıl Kur’an Kursları’ndan mezun olan 930.000, İHL’lerden mezun olan 54.000 

Ortaçağcı ideolojiyle doktrine edilmiş saf, bilinçsiz, sağlıklı düşünemez, göremez hale 

getirilmiş insanlarımızın ezici çoğunluğu da Tayyipgiller’i destekledi. 

Ortaçağcılığın (Siyasal İslamın) profesyonel savunucuları durumunda olan 90.000 

imamın tamamına yakını da Tayyipgiller’in destekçisiydi. 

Böyle bir Türkiye’de Tayyipgiller’in seçim kazanması değil, kazanmaması anormal 

olurdu. Tabiî bu şartlarda. 

 

Meclise Giren CHP ve MHP de AB-D’cidir 

 

Tayyipgiller’in dindarlığı gibi CHP’nin Atatürkçülüğü ve Milli Kurtuluşçuluğu da 

sahtedir. O da AB’cidir, ABD yandaşıdır. 



NATO’cudur, IMF’cidir. Asla antiemperyalist değildir. Oysa Mustafa Kemal’in temel-

belirleyici özelliği Bağımsızlıkçı, Antiemperyalist olmasıdır. O, emperyalizme karşı verilmiş 

ve kazanılmış Ulusal Kurtuluş Savaşımız’ın Başkomutanı’dır. 

MHP’yse sahte milliyetçidir. MHP, CIA yönetimindeki uluslararası Kontrgerillanın 

özel partisidir. ABD ve CIA, bu partiyi, 12 Mart, 12 Eylül gibi faşist darbelere sivil kitle 

desteği sağlamak için kurdurmuştur. MHP’nin sahte milliyetçi olduğunun en açık iki kanıtı 

şunlardır: 

MHP’nin kurucu önderi (başbuğu) Alparslan Türkeş, 1974’te, Bülent Ecevit 

Hükümeti’nin, Türkiye’de afyon ekimini yasaklayan kararı ortadan-yürürlükten kaldırarak 

afyon ekimini serbest bırakmasına; “Aman Amerika’yı kızdırmayalım!” diyerek karşı 

çıkmıştır. İşte böyle bir ABD uşağı, yüreksizdi o… 

Birkaç ay önce de Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP, ABD savaş gemilerinin 

Marmaris Limanı’na demirlemelerini protesto eden partisinin iki ilçe yöneticisini hemen 

görevden almıştır. Besbelli ki bu iki yönetici samimiydi. MHP’nin milliyetçi söylemini 

gerçek sanmışlar, ciddiye almışlardı. MHP yönetiminin ABD uşağı olduğunu görememişlerdi. 

ABD askerleri, limanlarımıza niye geliyorlar? 

Düşürülmüş, onuru ayaklar altına alınmış zavallı kadınlarımızın, dolar karşılığında 

ırzına geçmek için… 

Marmaris ilçe yöneticileri, çok haklı olarak, bu duruma karşı çıkmışlar, ABD askerlerini 

protesto etmişlerdi. Biz devrimcilerin yaptığı ve her zaman da yapacağı bir eylemi 

yapmışlardı. Ama MHP yöneticileri buna tahammül edemediler. Başbuğları A. Türkeş gibi 

onların da ABD’den ödü patlar. Sadık ABD hizmetkârlarıdır onlar… 

Tayyipgiller’in AKP’si, AB-D’nin ve tüm Sevrci güçlerin desteğine, 60 yıllık Sevrci 

kuşatmanın Türkiye’de yaptığı ekonomik, ideolojik ve siyasi tahribata rağmen geçerli oyların 

yüzde 46.58’ini, kayıtlı seçmenlerinse yüzde 38.35’inin oyunu alabilmiştir. Yani halkımızın 

çoğunluğu yine de Tayyipgiller’e inanmamıştır; onların iblisçe hilelerine, demagojilerine, 

yalanlarına kanmamıştır. 

CHP, geçerli oyların yüzde 20.88’ini, MHP’yse yüzde 14.58’ini almıştır. Bu rakamlar 

da gösteriyor ki, halkımızın büyük çoğunluğu aslında bu AB-D uşaklarının hiçbirine 

gerçekten inanmamaktadır. Çaresizlikten, ölümlerden ölüm beğenme şeklinde bunlara oy 

vermektedir. 

 

Bu Hayâsızca Gidişe Ancak Biz Dur Diyebiliriz, 

Biz Son Verebiliriz 

 

Bu, böyle sürüp gitmeyecek. İnsanlar sürgit hayvan yerine konulamaz. Eninde sonunda 

uyanır. Biz gerçek devrimciler de hep böyle güçsüz, dağınık kalmayacağız. Giderek 

güçleneceğiz. Bugün karınca adımlarıyla gidiyoruz. Ama gidiyoruz ve yol alıyoruz. Giderek 

halklarımıza sesimizi daha iyi ulaştırır hale geleceğiz. 

Satılmış medyanın fahişeleşmiş dönek yazar çizerleri Vakıf üniversitelerinin bilim 

adamı maskeli ajanlaşmış Amerikan uşakları, tabiî TÜSİAD ve TİSK’çiler de dahil, koro 

halinde bağrışıyorlar. 

Tayyipgiller’e diyorlar ki; korkma artık! Ordu Gençliği de sana ses çıkaramaz. Sen 

oylarını artırdın. AB-D’ye hizmetkârlığını daha iyi, daha pervasızca yap. Tabiî bize de 

özelleştirme-güzelleştirme adı altında yürüttüğün yağma politikasından payımıza düşeni 

verirsin. 

Ne yapalım? Bu yağmadan aslan payı hep yabancı efendilerimize gidecek. Buna razıyız. 

Ama bize de bir şey düşsün! Bu da bize yeter. 

İşte böyle diyor satılmışlar ordusunun aydınları, Tayyipgilller’e… O da bundan sonra 

ihanetlerinde daha cüretkâr olacaktır. Buna hazır olalım. 



Onların ihanetleri katmerlendikçe ve Batılı emperyalistlerin (ABD’nin) Sevrci 

Kuşatması sıkılaştırıldıkça, halkımızın uyanışı ve hainâne gidişe tepki göstermesi de 

artacaktır. İşçi, köylü, memur, esnaf ve devrimci gelenekli Ordu Gençliği’mizle birlikte bu 

ihanet cephesinin, bu satılmış vatan ve halk düşmanları cephesinin karşısında Halk Kurtuluş 

Cephesini öreceğiz. Kürt kardeşlerimizle de el ele vererek Demokratik Halk Devrimini 

başarıya ulaştıracağız. 

Biraz geç olacak. Ama mutlaka olacak. Adımız gibi biliyoruz bunu… 

 

(Kurtuluş Yolu, Yıl: 3, Sayı: 28, 9 Ağustos 2007) 

 


