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Önsöz
15 Temmuz 2016’da Türkiye’de ikisi de Ortaçağcı, ikisi de kanun
dışına düşmüş suç örgütü olan Fethullah Gülen Çetesi ile Tayyipgiller
Çetesi bir kez daha kapıştı.
Kaybeden Feto’nun Çetesi oldu.
Kazanansa Tayyipgiller Çetesiydi.
Asıl kaybedense Türkiye Halkları oldu. Laik Cumhuriyet oldu.
Her ikisi de ABD yapımı olan bu çetelerden Fetocular, 40 yılı aşkın süredir ABD’nin, CIA’nın “Yeşil Kuşak Projesi”nin bir parçası
olarak projendirilmiş ve ABD’nin direktifleriyle her dönemde devlet
tarafından desteklenerek örgütlenmişlerdir. Özellikle de Orduda, Adliyede, Eğitimde, Poliste, İdarede kendilerini gizleyerek kadrolaşmışlardır. CIA’nın ve onun yönlendirmesiyle devletin kendilerine sunduğu
imkânları kullanarak sınav sorularını çalmışlar, dershaneleri ve “Işık
Evleri” kanalıyla devşirdikleri müritlerinin yüksek puanlar alarak bu
kadrolara yerleşmelerini sağlamışlardır. Özellikle AKP’nin iktidar olmasıyla, aynı babanın (ABD’nin) evlatları olan bu iki çete, iki ortak
olarak çalışmışlar tüm devlet kurumlarını adım adım işgal ederek Türkiye’yi bu günlere getirmişlerdir.
Diğer yandan yine 40 yılı aşkın süredir Necmettin Erbakan’ın liderliğinde oluşturulan, “Millî Görüş” adını alan ve millilikle hiçbir
ilişkisi olmayan siyasal akım da, CIA desteğiyle büyüyerek geliştirilmiş
ve 1997’de Refah Partisi Genel Başkanı olan Erbakan’ı Başbakanlık
koltuğuna taşıyacak güce eriştirilmiştir.
Fakat o gün Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, kültürel ve ekonomik durum ve özellikle de Ordu Gençliği’nin Mustafa Kemalci-Kuvayimilliyeci eğiliminden çekinildiği için bu gidişata geçici olarak
“dur” denilmiştir. “28 Şubat Post-Modern Darbesi” yaftası takılan
15

ve darbeyle bir ilgisi-benzerliği olmayan girişimle Erbakan Hükümeti
iktidardan düşürülmüştür. Ordu Gençliği’ni yatıştırmayı, 27 Mayıs benzeri ilerici bir davranış koymasını engellemeyi amaçlayan ve bunu gerçekleştiren bu girişim; ABD’nin, Türkiye’de gerçekleştirmek istediği
“Ilımlı İslam Devleti Projesi”ni bir süreliğine ertelemesini sağlamıştır
sadece.
Sonraki süreçte tüm burjuva partileri koalisyon hükümetlerinde
yıpratıldı. Erbakan’ın, Refah Partisi’nin kapatılması sonrası kurduğu
Fazilet Partisi’nden kopan, daha doğrusu koparılan, özbeöz ABD’ci
kişilere kurdurulan, bir ABD-İsrail projesi olduğu bütün belgeleriyle
ortaya çıkmış bulunan AKP, kurtarıcı gibi sunuldu halkımıza. Ve kuruluşundan 14 ay sonra tek başına iktidara getirildi AKP.
ABD, bu yetiştirmelerinden oluşan iktidarı, yine kendi yetiştirmeleri olan Fetocularla Laik Cumhuriyet’in köküne kibrit suyu dökmek
ve Türkiye’yi “Ilımlı İslam Devleti”ne dönüştürmek için buluşturdu.
Onlara; “işte yağma Hasanın böreği buyurun, yiyin”, dedi.
Onlar, Ortaçağ’ın sömürücü sınıfı Tefeci-Bezirgânlığın temsilcileriydi. Yağmalamanın, kamu malı aşırıcılığının binlerce yıllık sınıf eğilimiyle, içgüdüsüyle becerisiyle donanmış kadrolarıydı.
AKP’nin yaptığı kamu malı hırsızlığının, yağmasının iki trilyon doları çoktan aştığı hesaplanıyor namuslu ekonomistlerce.
Feto Çetesi’nin yağması ise yine yüz milyarlarca dolarla dile getiriliyor. Tek başına Fethullah Gülen’in elli milyar dolara hükmettiği
yazılıp çiziliyor.
Bu iki Çetenin ortak paydaları şunlardır:
1- Ortaçağcılık: Din Bezirgânlığı, insanları “Allah’la kandırmak”;
2- Laik Cumhuriyet’e, Mustafa Kemal’e-Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza, antiemperyalist, yurtsever güçlere düşmanlık;
3- Bu iki özelliklerinden dolayı kendilerini örgütleyip, güçlendirip
iktidara taşıyan ABD’ye kayıtsız şartsız bağlılık, hizmetkârlık.
14 yıllık AKP iktidarının 12-13 yılı boyunca bu ortak paydalar etrafında efendileri olan ABD-CIA tarafından korunup kollanarak tüm
devleti ele geçirme eyleminde ortak davrandılar.
ABD, AKP’nin siyasi güç olarak iktidarı, Fetocuların da “eğitimli”
taraftarları aracılığıyla devlet kadrolarını ele geçirmesini sağladı.
Fakat yağmanın paylaşılmasında bu iki ortağın anlaşamaması ve
aralarında bir kavgaya tutuşmaları kaçınılmazdı. 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağırılmasıyla bu kavga su yüzüne çıktı.
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Yine de görünürde ortaklık devam ediyordu. Tâ ki 17-25 Aralık’ta bu
ortaklık tümden berhava oluncaya kadar... Artık iki eski dost, en kanlı iki düşman olmuştu. Birinin varlığı, diğerinin varlığına izin vermez
olmuştu.
Bu uzlaşmaz çelişkinin kanlı zirvesi 15 Temmuz 2016 oldu. Fetocular tümden yok olmamak, devlet kadrolarından tümden tasfiye olmamak için, CIA’nın da oyununa gelerek, davranışa geçtiler. Özellikle
AKP iktidarı boyunca, Mustafa Kemalcileri binbir oyunla, iftirayla,
düzmece “Ergenekon Davası” benzeri operasyonlarla bertaraf ederek
kendi elemanlarını kilit noktalarına yerleştirdikleri Ordudaki güçlerini
kullanarak iktidarı almak istediler.
O günden sonra ortalık toz duman oldu. Ne kadar kallavi “devlet
adamı”, “aydın”, “uzman” varsa; o kadar tahlil ortaya dökülüp saçılmaya başlandı.
Bu tahlillerin, araştırmaların tamamı, Felsefede “karanlığın karanlıkla aydınlatılması” deyimi içinde kaldı.
Bunca karanlığın içinde tek aydınlık, tek ayık duruş, Halkın Kurtuluş Partisi’nden, onun Genel Başkanı Nurullah Ankut’tan geldi.
Kaldı ki N. Ankut, 15 Temmuz’dan çok önceleri; AKP’nin iktidar olduğu günden başlayarak bunların ne olduğunu, neyi amaçladıklarını
kökenlerine kadar inerek deşifre etmişti. Örneğin, 2 Ciltlik “Tayyipgiller, Kökeni ve Sınıf Yapısı” adlı eserinde tüm yönleriyle konulmuştur
AKP ve diğer tarikatların, cemaatlerin içyüzü. Yine bu ikili çetenin elbirliğiyle yürüttüğü ve bir CIA operasyonu olan “Ergenekon Davası”,
“Balyoz Davası”, “Askeri Casusluk Davası” gibi, Laik Cumhuriyete
ve Mustafa Kemalci, yurtsever, antiemperyalist güçlere karşı yürütülen
yıldırma, sindirme, yok etme kumpaslarını tâ ilk günden teşhir etmiş,
bunlara karşı hem kişi olarak hem de parti olarak tam cepheden mücadele verilmiştir. Bunu yaparken de hiçbir zaman; “bunları Fetocular
yapmış, Tayyipgiller kandırılmış” körlüğüne düşmemiştir.
Sözü fazla uzatmak gerekmiyor. Bu kadarla yetinelim. Fakat şu kadarını eklemeden de geçmeyelim:
Türkiye’nin her meselesi gibi “15 Temmuz” olayının ne olduğu da,
ilk günden başlayarak, günbegün, neredeyse her gün bir makale kaleme
alarak Nurullah Ankut tarafından olayların ve bilimin ışığında aydınlatılmıştır. Bu makaleler, Halkın Kurtuluş Partisi’nin internet sitesinde ve
sosyal medyada günü gününe yayımlanmıştır. Bu kitap, bu makalelerin
bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.
Okuyucu, olaylar diyalektik metodla; nasılsalar öylece incelenince,
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yani olay uydurmadan ve var olan olayı yok saymadan ele alınınca ve
olaylar arasındaki ilişkiler, yine nasılsalar öylece, yani ilişki uydurmadan ve var olan ilişkiyi yok saymadan, bilimin ışığında irdelenince,
gerçeğin nasıl ay kadar, güneş kadar net ve aydınlık bir biçimde ortaya
çıktığını görecektir.
23 Ağustos 2016

Mustafa Şahbaz
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Kanunsuzlar
ABD Yapımı İki Hain Gücün
15 Temmuz Hesaplaşması Üzerine

Ayrım
Bir

Tayyipgiller ve Pensivanyalı İmam
bir kez daha hesaplaştı

17-25 Aralık hesaplaşmasının ve o günden bu yana devam edegelen
sürecin devamlı kazananı olan Tayyipgiller bu hesaplaşmayı da net bir
biçimde kazandı.
Fakat, bu hesaplaşma diğerlerinden farklı olarak çok kanlı biçimler
aldı. Bir şekilde bu harekete katılmış olan genç vatan evlatları canlarını verdi bu hesaplaşmada. Hatta, bazısı ruhiyat bakımından IŞİD’le
tıpatıp aynı olan AKP’giller’in “dindar ve kindar” sivil milis güçleri
tarafından başları kesilerek katledildi, vahşiyane bir şekilde. Bu Ortaçağ’dan fırlayıp gelmiş, zerrece insan hissi taşımayan insanlar, o vahşet
ortamına bizzat AKP’giller’in Büyük Reisi Tayyip Erdoğan ve küçük
reisleri tarafından çağırıldı. Ayrıca da AKP’giller’in kendi korumaları
olsun diye yetiştirdikleri Özel Harekât Polisleri de bu kanlı hesaplaşmada çok aktif bir şekilde ve yoğun sayıda yer aldı.
Yani bu hesaplaşmanın, daha doğrusu kanlı boğazlaşmanın askercil güçleri, Pensilvanyalı İmam’ın Ordu içinde örgütlenmesinin ürünü
olan, ezici çoğunluğu Albaydan daha alt rütbedeki genç subaylarla;
AKP’giller’in devlet kadrolarına alıp yetiştirdiği, silahlandırdığı Özel
Harekât Polisleri ve bir kısmı sarıklı ve cübbeli Ortaçağcılardan oluşan
dinci güçleri oldu. Çarpışanlar bunlardı.
Hep söyleye geldiğimiz gibi, AKP’giller’in de Pensilvanyalı
İmam’ın tarikatına dahil olan kadroların da tümüyle yapımcısı ve yöneticisi ABD’dir, CIA’dır, Pentagon’dur, Washington’dur. Bu her iki güç
de ona bağlıdır ve onun emrinde çalışır, ona hizmet eder.
Dünkü son hesaplaşmada CIA, AKP’giller’den yana tavır koydu.
Pensilvanyalı’nın örgütlediği askeri güçlerin hezimete uğramasını sağladı böylelikle. Öyle görülüyor ki bir süre daha AKP’giller’i kullanmaya devam edecek. Dün deliğe süpürebilirdi onları. Ama tersini yaptı.
Bu, Tayyip Erdoğan ve AKP’nin ABD Emperyalistlerine kusursuz bir
biçimde hizmetini sürdürmesinin sonucudur. Ee, adam hizmette kusur
etmiyor. 1950’den bu yana yine CIA’nın İslam ülkelerinin boynuna taktığı bir lanet halkası olan “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünü; düşünmek23

ten, olayları görüp kavramaktan alıkonmuş, bir anlamda afyonlanmış,
morfinlenmiş insanların da oyunu alabilmektedir rahat bir biçimde.
Öyleyse niye değiştirsin bu adamı?
Kullanabildiği kadar kullanır. Yine hep tekrarladığımız gibi, Türkiye’de iktidarları getiren de götüren de ABD’dir. Sandıktan kimlerin
milletvekili olarak çıkarılacağını belirleyen de odur. Seçimler filan bir
hile, bir dümen, bir oyundur. Bir aldatmacadır. Bu bakımdan Türkiye’de
demokrasinin zerresi yoktur. Çünkü halk seçmiyor, halkın düşünme, algılama, görme, tanıma ve bilinçli bir seçim yapabilme hakkı yoktur.
Bu sebepten bazı burjuva yazarçizerlerin ve siyasilerin yaptığı gibi
bu hesaplaşmadaki Pensilvanyalı’nın kadrolarını darbeci, AKP’giller’in güçlerini ise demokrat olarak tanımlamak son derece yanlıştır.
Gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Tekrarlayalım ki, bunların ikisi de ABD yapımıdır, onun yönetimindedir ve ona hizmet etmektedir.

Mevcut iktidar Türkiye’nin felaketi olmuştur
Kaldı ki AKP’giller, 14 yıllık iktidarları süresinde ne Anayasa bırakmışlardır, ne Adli Sistem bırakmışlardır, ne Hukuk bırakmışlardır, ne
de Kanun bırakmışlardır. 1923 Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın sonucunda kurulan Laik Cumhuriyet’in yerinde yeller esmektedir artık. Bu Cumhuriyeti bir enkaz yığınına çevirmiş durumdadırlar.
O enkazı da ortadan kaldırıp memleketi tam anlamıyla bir Ortaçağ ülkesi haline getirmeye çabalamaktadırlar.
Devletin Yasama, Yürütme ve Yargı olmak üzere hemen tüm kurumlarını ele geçirmiş bulunmaktadırlar. Ve onları kendi dindar ve kindar
anlayışları doğrultusunda şekillendirip, muhtevalandırıp El Kaide, El
Nusra, IŞİD benzeri bir İslam devleti kurmak istemektedirler Türkiye’de. Onda da sona yaklaşmışlardır.
İşte bütün bu sebeplerden dolayı AKP’giller tümüyle meşruiyetlerini yitirmiş durumdadırlar. Ayrıca da başta vatana ihanet ve Anayasayı ortadan kaldırma gelmek üzere Türk Ceza Kanununda sayılan
tüm suçları, yüz kızartıcı olanları da dahil olmak üzere, işlemiş bulunmaktadırlar. Yani bunların tamamı Anayasa ve kanunlar dışına düşmüş
mücrimlerdir. Ve ayrıca belirtelim ki bunlar, sınır tanımaz bir azgınlıkla
kamu malı hırsızlığı yapmaktadırlar. Durup dinlenmeden, hiç hız kesmeden... Yaptıkları vurgun ve talanın boyutları iki trilyon doları çoktan
aşmıştır. İşte bu nedenden, AKP iktidarı Türkiye’nin felaketi olmuştur.
Ve de ülkemiz Suriyeleştirilmiştir artık. Her gün neredeyse 5, 10 hatta
daha fazla sayıda Türk ve Kürt genci, hayatının baharında kara toprağa
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düşmektedir. Bombalar İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar Türkiye’nin
her yerinde patlatılmaktadır. Yine her bombayla birlikte de onlarca,
hatta bazısında yüzü aşkın masum insanımız, bedenleri birçok parçaya ayrılmış biçimde, yok olup gitmektedir. İşte daha dün denecek bir
zamanda-28 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda 45 masum insanımız
canavarca bir acımasızlıkla katledilmiştir. Ve ne yazık ki, yine hep tekrarladığımız gibi, bu katliamlar ve acılar daha da boyutlanarak sürecektir. Tâ ki ABD’nin BOP Haritası hayata geçirilene kadar. Yani Türkiye
üç parçaya bölünene kadar. Kaldı ki ondan sonra da sürecektir katliam
ve boğazlaşmalar. Türk-Kürt-Ermeni Halkları kanlı bir boğazlaşmanın
içine itilecektir ondan sonra da. Tabiî AB-D Emperyalist haydutları tarafından...
ABD Emperyalistlerinin sadık işbirlikçisi, vatan ve millet düşmanı
AKP’giller’den hesabı yalnızca biz Gerçek Devrimciler sorabiliriz. Ve
de biz soracağız tabiî ki. Eninde sonunda hesap verecek onlar. Yaptıkları bütün katliamların, ülkemiz ve bölgemiz halklarına karşı işledikleri
bütün suçların, bütün hırsızlık ve yolsuzlukların ve Ege’de on altı adamızdan oluşan vatan topraklarını Yunanistan’a peşkeş çekerek ettikleri
vatan hainliğinin hesabını bir bir, hiçbir eksiği kalmamacasına biz soracağız onlardan. Onlar, bugünkü kanunlar çerçevesinde yargılanacaklar.
Gerçek, adil hukukçuların oluşturduğu mahkemelerin önüne çıkarılacaklar. Ve hak ettikleri cezalara çarptırılacaklar. Bundan kaçışları yok.
AKP’giller Pensilvanyalı İmam’ın cemaati karşısında kazandıkları
bu ezici zaferlerinden güç alarak önümüzdeki günlerde daha da saldırganlaşacaklar, pervasızlaşacaklar ve azgınlaşacaklardır. Fakat, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan asla kurtulamayacaklardır.

ABD, Pensilvanyalı’ya erken doğum yaptırttı
Dünkü hesaplaşma şu gerçeği de bir kez daha bariz biçimde ortaya
çıkardı: CIA, kendisine bağlı güçlerden birini yeniltip diğerini yendirmek isterse kaybettireceği tarafa akıl almaz, hatta çocukların bile yapmayacağı hatalar yaptırtır. Böylece de kazandırtmak istediğine garantili
biçimde kazandırtır. İşte dün Pensilvanyalı’nın güçlerine de böyle trajik
hatalar yaptırttı. Binaları bombalatırken AKP’giller’in kadrolarının bir
tekine bile dokunmadı. Onları enterne etmedi. Köprüleri, geçitleri tutturmakla yetindi. Böylece de onlara güçlerini toparlayarak karşı saldırıya geçip Pensilvanyalı’nın adamlarını rahatça yenmelerini, ezmelerini
sağladı.
Tüm bunlara ilaveten Pensilvanyalı’ya erken doğum yaptırttı. Yani
onun güçlerini, planlarını ve ona uygun hazırlıklarını tamamlamadan
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harekete geçmeye mecbur bıraktı. Bu da yenilgiyi ve hezimeti kesinleştirdi, kaçınılmazlaştırdı.
Bu, işin bizce ayrıntıya ilişkin yönüdür. O yüzden fazla uzatmadan
geçelim bunu.
Sonuç olarak; sık sık tekrarladığımız gibi AKP’giller de, Meclisteki
diğer üç Amerikancı parti de, (CHP de, MHP de, HDP de), Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı da, PKK de, PYD de, YPG de, IŞİD de, El Kaide de,
El Nusra da, Tahrir-üş Şam da, ÖSO da ABD Emperyalistlerinin kullandığı değişik yerel enstrümanlardır, yerel güçlerdir. ABD Emperyalistleri bunları birbiriyle çarpıştırır, bazen birini, bazen öbürünü üstün getirir.
Sonuçta da kendi istediği emperyalist kazanımları ele geçirir. Yani planını uygular. Bir senaryodaki, bir oyundaki bir tiyatrodaki, sinemadaki
değişik aktörlerdir bunlar, ABD’nin yönettiği. Kendi elinden çıkma senaryosuna göre oynatır bunları ve sonunda varmak istediği yere varır,
elde etmek istediği sonucu elde eder. Bu son Ortadoğu oyununda da
onun varmak istediği yer BOP Haritası’nın hayata geçirilmesidir.
ABD Emperyalistlerinin bu değişik aktörleri birbirleriyle çarpışırlar, hesaplaşırlar, boğazlaşırlar ama asla kendi başlarıyla düşünüp davranamazlar. Bir anlamda kuklalardır bunlar. Oynatıcısı da, yani kuklacı
da ABD Emperyalist haydut devletidir.
En sonunda bunlar tümüyle kaybedecek. Yenilecek. Ortadoğu Halkları kazanacak, ülkemiz Halkları kazanacak. Biz kazanacağız. Demokratik Halk İktidarını kuracağız.
Türk Ordusu’nu bu kanlı hesaplaşmaların, boğazlaşmaların, acıların, felaketlerin içine atan ABD Emperyalistlerinden, Pensilvanyalı
İmam’dan ve AKP’giller’den döktükleri bu kanın, yaptıkları bu vahşiyane katliamın ve aldıkları genç asker canlarının hesabını mutlaka
soracağız. Yanlarında kalmayacak bu canilikler. Bu da bilinsin.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Temmuz 2016
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Ayrım
İki

İki Vatan-Millet ve Halk Düşmanı,
Amerikan yapımı Ortaçağcı gücün çarpışması
Türkiye’yi Yeni Sevr bataklığına doğru
hızla sürüklüyor!

Bu her ikisi de Amerikan yapımı olan CIA-Pentagon-Washington
ya da Muaviye-Yezid dininin savunucusu güç, hep söylediğimiz gibi
ABD’nin 1950 sonrasında uygulamaya koyduğu “Yeşil Kuşak Projesi”nin bir ürünüdür. Bu proje de bilindiği gibi, CIA’ya aittir. Yapımcısı
da, uygulayıcısı da yani sahneye koyucusu da CIA’dır. Hatta bu projenin bölgede uygulanışını bizzat yöneten CIA’nın Ortadoğu Masası
Şefi Graham Fuller’dir. Bunu kendisi de itiraf etmiştir, hatırlanacağı
gibi. Hatta, bu görevimden “şeref duyarım”, demiştir.
İşte o projenin ürünüdür bu güçler. Ve de hepimizin bildiği gibi,
2013 Aralığına kadar el ele, omuz omuza kardeşane bir dayanışma ile
Türkiye’yi CIA’nın buyrukları doğrultusunda hem Ortaçağ karanlıklarına doğru, hem de BOP cehennemine doğru sürükleyip getiriyorlardı.
Ne demişti o günlerde Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili olarak?
Aynen şunu:
“Cemaate kızgınlıkla bu adımların atıldığı iddiası dört dörtlük
iftira, yalan. Cemaatin en ileri gelenleri, mensupları bugüne kadar
acaba ne getirdiler de Tayyip Erdoğan bunu geri gönderdi. Yani
üniversitelerin verilmesiyle alakalı adımlardan tutun da birçok faaliyetlere yönelik yapabileceğimiz ne varsa bunları yaptık. Benden
geri dönen hiçbir şey yoktur. Buna Rabbim şahittir.” (Star Gazetesi,
24.11.2013, http://haber.star.com.tr/politika/geri-adim-beklemeyin/haber-809317)

Ne kadar net itiraf, değil mi?
Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın ürünü Laik Cumhuriyeti adım adım işte böyle dayanışma içinde yıktılar.
Yine aynı Tayyip Erdoğan, Pensilvanyalı İmam için aynen şunları
söylüyordu:
“Türkçe Olimpiyatları kapanışında konuşan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, 28 Şubat sürecinden beri Amerika’da yaşayan
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Fethullah Gülen Hoca’yı ‘Bu hasret bitsin artık’ diyerek Türkiye’ye davet etti.
“Başbakan Erdoğan, Türk Telekom Arena Stadyumu’nda düzenlenen 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları’nın kapanış gecesinde konuşma yaptı. Konuşmasında vatan hasreti çekenleri hatırlatan Erdoğan, ‘Gurbet hasrettir, hasretin bedeli çok ağırdır.’ dedi.
Vatan hasreti çekenleri de Türkiye’ye davet eden Erdoğan, ‘Gurbette olup vatan topraklarının hasreti içinde olanları aramızda
görmek istiyoruz. Gurbet aynı zamanda garipliktir, zaten oradan
anlamını yükleniyor. Onun için de biz garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz.”
(http://www.haber7.com/siyaset/haber/891422-erdogan-gulene-artik-don-cagrisi)

Çok açıkça görüldüğü gibi Tayyip Erdoğan, Pensilvanyalı’nın
“Türkçe Olimpiyatları” adlı etkinliğine katılıyor. Ve orada sarf ediyor
bu dostluk ve kardeşlik sözlerini. Ve de Tarih 14 Haziran 2012.
İşte böylesine dosttular, kardeştiler ve hatta “kardeşten de ileri”ydiler.

15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar,
paylaşım kavgasının yeni bir basamağıdır
Amma velâkin iş; canına okuduk artık, işini bitirdik dedikleri kısmen de olsa Laik Cumhuriyetin bıraktığı ganimetin paylaşımına gelince tıpkı mafyacıların soygun sonrasında düştükleri anlaşmazlık, kavga
ve kanlı hesaplaşmaya benzer bir hesaplaşmaya, vuruşmaya girdiler.
Ganimet büyüktü.
Aslan payını kim alacaktı bundan?
Her ikisi de “ben”, diyordu. “Benim hakkım bu.”
İşte 2013 Aralığında patlak veren, bir enkaz yığınına çevirdikleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin paylaşım kavgasının yeni bir basamağı, konağı ya da vuruşmasıdır, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar.
Hep söylediğimiz gibi, hasım tarafları oluşturan bu her iki meşruiyetten ve kanuniyetten yoksun, Anayasa ve kanunlar dışına düşmüş
suçluların oluşturduğu güç, aynı sınıfsal, ideolojik, kültürel, felsefi ve
siyasi inanca sahiptir.
Her ikisi de Muaviye ve Yezid İslamı’nın, yani sahte İslam’ın;
Kur’an’la ve Hz. Muhammed’le hiç ilgisi olmayan Amerikan İslamı’nın savunucusudur.
Her ikisi de Ortaçağcıdır. Yani Ortaçağ’ın şeriat düzeninin savunu30

cusudur ve bir din devleti kurma amacı gütmektedir. Dolayısıyla da azgın bir Laiklik düşmanlığına sahiptir.
Her ikisi de yukarıda da belirttiğimiz gibi Amerikan projesidir ve
Amerikan yapımıdır.
Her ikisi de vatana, millete ve Türkiye Halkına düşmandır.
Her ikisi de kamu malı aşırıcısıdır. Dolayısıyla da Maun Suresi
mücrimidir. Hz. Muhammed’in Gerçek İslam anlayışına göre bunların
cenaze namazları bile Müslüman sıfatıyla kılınamaz.
Her ikisi de gaddarlıkta, acımasızlıkta, insan, hayvan ve doğa düşmanlığında birbirleriyle yarışırlar.
Özetçe; her ikisi de El Kaide, El Nusra, ÖSO ve IŞİD çizgisindedir,
ideolojisindedir.
Dikkat edelim; insanları koyun keser gibi, boğazlarını keserek katleden kimler olmuştur Tarihte ve bugün?
Muaviye, Yezid... Yezid’in Kûfe valisi, Ebu Süfyan’ın veled-i zinası Ubeydullah bin Ziyad. İşte bu Ziyad, kendisi gibi bir insan sefaleti
olan zalim Ömer bin Sa’d komutasında binlerce kişilik orduyu Kerbela’ya İmam Hüseyin’i ve 72 kişiden oluşan Hz. Muhammed’in Ehl-i
Beyt’ini katlederek yok etmesi için gönderdi. Fırat kenarında günlerce aç ve susuz bırakılan İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt, 10 Muharrem
680’de insanın kanını donduran bir canilikle katledildi. Hz. Hüseyin ve
Ehl-i Beyt’in başları kesilip gövdelerinden ayrıldı. İmam Hüseyin’in
bedeni, düşman atlılarının ayakları altında kâğıt gibi oluncaya kadar
çiğnenerek ezildi. Kesik başı da önce Kûfe’ye sonra da Şam’daki Muaviye’nin sarayına gönderildi.
Ehl-i Beyt’in cesetleri vahşi hayvanlar ve leş kuşları yesin diye açıkta bırakıldı. Ancak, Yezid Ordusu çekildikten sonra yakın köylerden gelen Gerçek Müslümanlar cenazeleri defnetti.
O tarihten bu yana Muaviye ve Yezid İslamı’nın devamcısı ve savunucusu olan Arap halifeleri kelle kesmiştir.
Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda Vahhabi İmam Hüseyin
yönetimindeki Arap Orduları, İngiliz Emperyalistlerinin ve Lawrence’in emirleri ve yönetimi altında Batılı Emperyalistlere karşı savaşan Osmanlı askerlerini gece baskınları yaparak arkadan vurmuşlardır. Ellerine verilen İngiliz silahlarıyla öldürmüşlerdir. Teslim olanları
ise cenbiye denilen eğri Arap hançeriyle-bıçağıyla boyunlarını keserek
katletmişlerdir.
Bilindiği gibi, Fethullah’ın ve Tayyipgiller’in dostu Suudi Krallığı
da yüz yıldan bu yana sürekli kılıçla insan kafası kesmektedir. Daha bir31

kaç ay önce, bu yılın 1 Ocağında aralarından birinin İranlı bir din adamı
olduğu 47 kişiyi başını keserek idam etmiştir Suudi Krallığı.
Orta yaştaki arkadaşlar hatırlarlar; yine CIA’nın doktrine ettiği ve
örgütlediği, Cezayir’deki GİA (Silahlı İslami Grup) adlı insanlıktan
çıkmış canavarlar, yüzlerce masum insanın hatta başları açık diye kaçırdıkları ortaokul, lise öğrencisi genç kızların başlarını kesmişlerdir. Hem
de bir kasabın bir koyunu kesemeyeceği soğukkanlılıkta ve acımasızlıkta. Gülerek, kendi aralarında konuşup şakalaşarak katletmişlerdir bu
masum kızcağızları.
Ve yine bildiğimiz gibi, bir CIA yapımı ve CIA dini savunucusu
olan IŞİD insan kesmektedir sürekli. Ve o canavarca infazlarını da kayda alarak internet ortamında paylaşmaktadır.

Her iki güç de başta Anayasa olmak üzere
her türlü kanunu çiğnemiştir
Ve gelelim bugüne. Daha doğrusu 15 Temmuz gecesine. İstanbul
Boğaziçi Köprüsü’ne...
Tayyip Erdoğan ve AKP’giller’in uzun yıllar uğraşını vererek yetiştirdikleri (tabiî Pentagon-CIA’yla el ele vererek) IŞİD militanı görünümlü “dindar ve kindar nesil”, 20-21 yaşlarındaki gencecik masum
vatan evladı askerlerimizin boğazını keserek katletmiştir.
Hiçbir şeyden haberi olmayan, rütbesiz, “vatan görevini” yapmak
için orada bulunan garip yavrucaklarımızı Muaviye ve Yezid Ordusu’nun yaptığı gaddarlık ve zalimlikle, boğazlarını keserek katletmiştir,
AKP’giller’in CIA’yla el ele vererek yaratıp yetiştirdikleri “dindar ve
kindar” kadrolar.
Yine bu vatan evlatlarını yüzüstü yerlere yatırmışlar, kemerlerle kırbaçlamışlar, külotları kalıncaya kadar çırılçıplak soymuşlar, tekmelemişler, ağızlarını yüzlerini kan içinde bırakıncaya dek dövmüşlerdir.
Hakaretler, küfürler savurmuşlardır.
Bu katliamlar sonrasında CIA’nın yaptığı proje ya da senaryo gereği
galip getirilen Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda yaptığı konuşmada damadıyla birlikte gülüyordu. Ve bu işin “Allah’ın bir lütfu” olduğunu söylemekten de kendisini alamıyordu. Öyle ya; bu “lütuf” sonrasında Tayyipgiller, hem 2013’ten bu yana savaştıkları Pensilvanyalı
İmam’ın güçlerini ağır bir hezimete uğratmış oluyor, hem de Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nde kendisinden yana olmayan tüm unsurların temizlenmesi için eline sonsuz bir fırsat geçirmiş oluyordu.
Hiç kuşkunuz olmasın ki bundan sonra AKP’giller kendilerinin iha32

net, talan ve vurgun düzenine karşı çıkan herkesi “Paralelci”, “Darbeci”
diyerek gece baskınlarıyla gözaltına aldırıp, artık bütünüyle kendilerinin hukuk bürolarına döndürdükleri sözde mahkemelerinde yargılatıp, ağır cezalara uğratmayı deneyeceklerdir. AKP’li olmayan herkes
Paralelcidir ve düşmanıdır artık onların.
O kadar pervasızlaşmışlardır ki artık; darbeci diyerek yakalayıp topladıkları 70 küsur amiral ve generalin onlarcasını ağır işkencelerden
geçirmişlerdir. Çıplak ayakla, yüzleri gözleri, bedenleri kanlı yara izleriyle ve darp izleriyle dolu perperişan bir halde, ters kelepçeye vurulmuş görüntülerini, hakaret ve aşağılamalar eşliğinde kayda aldırıp
TRT Televizyonu da dahil olmak üzere tüm medya kuruluşlarına servis
ettirmişlerdir. Bizim bilgilerimiz dahilinde Tarihte hiçbir düşman gücü,
Türk Ordusu’nun bu kadar çok sayıdaki amiral ve generalini bu denli
aşağılamamıştı.
4 Temmuz 2003’te Irak Süleymaniye’de 11 Türk subayının başına
çuval geçiren, emperyalistlerin başhaydut devleti Amerika’nın işgal ordusunun askerleri bile bu denli ağır hakaret etmemişti.
Kaldı ki biz bu amiral ve generallerin hepsinin Pensilvanyalı
İmam’ın tarikatına bağlı olduğu kanısında değiliz.
Bundan sonra da Birinci Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal Geleneğine bağlı olan askerler, hâkim ve savcılar, bilim insanları da Paralelcilik yaftası ve iddiasıyla yoğun saldırılara uğratılacaktır. Tayyipgiller,
ellerine geçen bu fırsatı sonuna kadar kullanmayı deneyeceklerdir.
İşkence, uluslararası hukukta ve insan vicdanında kesinkes mahkûm
edilmiş bir insanlık suçudur. Hiç kimseye işkence ve kötü muamele
yapılamaz. Hele hele teslim olmuş, tutsak edilmiş insanlara hiç yapılamaz. Bunu yapanlar çok net bir şekilde insanlık suçu işlemişlerdir.
İşte AKP’giller bu suçu hem işlemekte, hem de görüntülerini medyada
pervasızca paylaşarak yaptıkları bu utanç verici işle övünmektedirler.
Yine dikkat edersek; Pensilvanyalı İmam’ın savcı, yargıç ve polis
kadrolarındaki güçleri de böyle acımasızdır. Onlar da Türk Ordusu’nun
Mustafa Kemal Geleneğine bağlı, laik güçlerini ve yine aynı laik geleneğe bağlı bilim insanlarını, akademisyenleri, gazetecileri aynı acımasızlıkla ve insan aklıyla alay eden iftira ve suçlamalarıyla, gece baskınlarıyla yakalayıp Silivri, Hasdal zindanlarına tıkmışlardı. Yıllarca
buralarda tutmuşlar ve ağırlaştırılmış müebbetlere varan ağır cezalara
çarptırmışlardı.
AKP’giller de gaddarlıkta, acımasızlıkta ve Ortaçağcılıkta tıpatıp
aynıdırlar. His yoksunudur bunlar.
AKP’giller, ordudaki, yargıdaki, üniversitelerdeki, eğitimdeki, po33

listeki Pensilvanyalı İmam’ın tüm unsurlarını tasfiye edeceklerdir artık.
Fakat asla bununla yetinmeyeceklerdir. Mustafa Kemal Gelenekli, laik,
yurtsever, antiemperyalist unsurların tamamını da devlet kurumlarından uzaklaştıracaklardır, atacaklardır. Ve hatta tutuklatıp yargılatıp cezalara çarptıracaklardır.
Türkiye Cumhuriyeti Devletini “Tayyibistan Devleti”ne çevirmek
isteyeceklerdir artık. Hesapları, hedefleri budur.
Biz, birkaç yıl önce yaptığımız bir tespitte şöyle demiştik:
“Tayyipgiller’in adaleti, Pensilvanyalı Fethullah’ın cemaatinin adaletinden asla daha insaflı olmayacaktır. Acımasızlıkta, hukuksuzlukta
ve kanun tanımazlıkta onunla başa baş yarışacaktır.”
Gelişen olaylar bizim bu tespitimizi doğrulamıştır o günden bu yana.
Çünkü bunlar, aynı toptan kesmedir. Aynı ABD yapımıdır. Ve aynı Muaviye-Yezid dininin savunucusudur.
Bunların her ikisi de başta Anayasa olmak üzere her türlü kanunu
çiğnemiş ve onun dışına düşmüştür. Bunların her ikisi de her türlü meşruiyetten yoksundur. Bunların her ikisi de darbecidir, zalimdir, hak hukuk bilmezdir. Acıma duygusundan yoksundur. Ve her ikisi de ABD’ye
sadakatte ve hizmette zerre kusur etmezler...
Fakat tüm zalimler gibi bunlar da kaçınılmaz sonlarından yani yıkılmaktan kurtulamayacaklardır. Yaptıkları tüm suçların hesabını bir bir
vereceklerdir. Bundan kaçışları yok.

Ganimet paylaşım savaşına tutuşan
Ortaçağcı iki güç de Tarih ve insanlık vicdanı önünde
çoktan mahkûm oldu
İki gün önce akşam belediye otobüsünde eve dönüyordum. Yan tarafıma 60 yaşlarında kara halktan yani bir ömür alınteriyle geçim sağlamış bir insanımız oturmuştu. Tayyipgiller’in çağrısıyla sokakları doldurmuş dindar ve kindar güçler, naralar, sloganlar eşliğinde doldurmuşlardı caddeleri, sokakları. Otobüs ilerleyemiyordu bir türlü. Yanımdaki
kardeşle göz göze geldik. “Dün iki askerin boğazını keserek öldürdü
bunlar. Ağladım uzun süre, tutamadım kendimi.”, dedi.
Bense; “Ben de çok üzüldüm o vatan evlatlarına. Benim de gözlerim
doluktu.”, dedim. Dostça vedalaştık ayrılırken.
Aynı gece, eşim de ağlamıştı Boğaz Köprüsü üzerinde işlenen bu canavarlığı görünce. Telefonla arayan kızım da ağladığını söyledi. Ayrıca,
iki günden bu yana da bir şey yiyip içemediğini söyledi bu sebepten
dolayı.
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O geceki canavarlıklar ve Türk amiral ve generallerine ettikleri işkenceler, aşağılamalar, insanlık suçları önemli ölçüde bir tepki ve nefret
uyandırmıştır halkımızda. Bu mayalanma sürecektir. Kitleler, bunların
içyüzlerini giderek daha açık görmeye başlayacaklardır. Yani rüzgâr
ekmektedir bunlar, etmekte oldukları bunca zalimlikle. Atasözümüzün
öngördüğü gibi, fırtına biçeceklerdir. Bunların sonu da Pensilvanyalı
İmam’ın cemaatinin sonundan farklı olmayacaktır. Beraber yürümüştür
bunlar on yıllar boyu ihanet yolunda. Sonları da aynı olacaktır. Aynı
kaderi paylaşacaklardır.
Ve geçen sefer de söylediğimiz gibi bunlar ABD Emperyalistlerinin
projesi doğrultusunda Türk Ordusu üzerinde oynadıkları bu kanlı oyunun ve Türk Ordusu’nu sürükledikleri bu felaketin, yaşattıkları bu acıların, döktükleri bu kanların hesabını son kertesine dek vereceklerdir. Bu
hesabı halkımızla el ele, omuz omuza vererek biz Gerçek Devrimciler
soracağız. Onlar en sonunda layık oldukları cezalara çarptırılacaklardır.
Tarih ve insanlık vicdanı önünde zaten çoktan mahkûm olmuşlardır da.
Onları bugünkü yasalar çerçevesinde sadece hukuka ve vicdanlarına dayanarak hüküm oluşturan bağımsız, gerçek mahkemeler önünde
yargılayacağız.
Bakmayın bu AKP’giller’in şu an güçlü göründüklerine. Vatana
bunca ihaneti etmiş, bunca yolsuzluk yapmış, bunca kan dökmüş ve her
türden suçu sayısız defa işlemiş ve Laik Cumhuriyeti yerle bir etmiş
olan bu Amerikan işbirlikçisi AKP’giller’in güçlülükleri görünüştedir,
geçicidir, aldatıcıdır. Bunlar güçlü görünse ne olur... Onları da, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatını da mahkemeler karşısına çıkaracağız. Hukuki, yasal, bağımsız, güvenilir mahkemeler karşısına.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Temmuz 2016
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Gerçekte kazananlar ve kaybedenler

15 Temmuz gecesi yaşanan Fethullah-Tayyip kapışmasında esasında kimler kazandı, kimler kaybetti?
Görünüşe aldananlar belki bu da sorulur mu? Oportada duruyor
kazanan da, kaybeden de. Kaybeden Fethullah Cemaati, kazanansa
AKP’giller’dir, diyebilir. Evet, görünüş böyle. Bu kesin. Fakat sadece
görünüşte ve de şimdilik durum bu.
Bu sorumuzun arka planını, görünüşün arkasında kalan gerçekliğini ya da olayın ruhunu görmek istersek, görünüşle yetinmemeliyiz.
O zaman yapmamız gereken, bu hareketi kimin yaptırmış olabileceğini netçe görmeye çalışmaktır. Bunu başarmak için yine Pensilvanyalı
İmam’ın 17-18 yıl kadar önce Yalçın Doğan’la yaptığı bir TV söyleşisinde de açıkça itiraf ettiği gibi; “Bugün dünya gemisinin kaptan köşkünde Amerika var. Onunla işbirliği etmeden dünyanın herhangi
bir yerinde bir iş yapamazsınız.”
Evet emperyalist dünya için öyledir.
Fakat emperyalist dünyanın kaptan köşkündedir Amerika sadece.
Komünist Küba’nın ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin köşkünde değil…
ABD Emperyalistlerinin hegemonya alanına giren ülkelerde -ülkemiz de buna dahildir- gerçekten de mevcut işbirlikçi Amerikancı iktidarlar, burjuva siyasi partiler ve hareketler ABD’den izinsiz bir iş yapamazlar.
Kaldı ki, Pensilvanyalı 1999’dan bu yana Amerika’dadır. Orada örgütünün, tarikatının bir bölümü üslenmiş durumdadır. CIA’yla, Pentagon’la iç içe çalışmaktadır. Dikkat edersek; 17-25 Aralık sonrası Türkiye’den AKP’giller’in saldırısından dolayı kaçan adamları da ABD’de
yaşamaktadır. Yani bu tarikatın 1999’dan bu yana merkez üssü Pensilvanya’dır.
Dolayısıyla da bunların girişeceği bir askeri harekâttan CIA’nın,
Pentagon’un, Washington’un haberinin olmaması asla düşünülemez.
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Kaldı ki ABD ile bu denli içli dışlı olan bir hareketin, böylesine önemli
bir kapışmaya girmeden önce, ABD’nin olurunu-onayını almaması da
düşünülemez. Biz bunun da ötesinin olduğu kanısındayız. Yani harekâtı
başlatma sinyalini (ihsas etme şeklinde de olsa) CIA’nın, ABD’nin,
Pensilvanyalı’nın adamlarına ilettiği kanısındayız. ABD’nin harekât
planının belirli ölçüde de olsa içinde olduğu kanısındayız.
Bu görüşümüz belki bazı arkadaşlara abartılı gelebilir. Bu arkadaşlar ABD’nin ve CIA’nın emperyalist dünyanın başhaydut devleti olduğunu yeterince kavramamış olmalıdırlar. Bir hatırlatmada bulunalım:
ABD’ye değilse de Türkiye’deki Bayar-Menderes Finans Kapital
Diktatörlüğüne-DP Diktatörlüğüne karşı olan ve tümüyle Mustafa Kemal Gelenekli bir Genç Subaylar Hareketi olan 27 Mayıs Politik Devrimi’nin hazırlanışından bile CIA, Pentagon, Washington haberdardır.
Fakat nötr kalıyorlar. Mevcut olan gitse bile yerine gelenle de biz işimizi aksamadan sürdürürüz. O bakımdan herhangi bir yönlendirmede,
müdahalede bulunmayalım, demişlerdir.
Kaldı ki o olay, bundan 56 sene önce olmuştur. O tarihten sonra
CIA, 10 yıl arayla iki faşist diktatörlük yaptırtmıştır Türkiye’de, “our
boys”larına. Bu karşıdevrimleri de 27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği kazanımların tümüyle ortadan kaldırılmasını sağlamak için yaptırtmıştır.
Demek istediğimiz, 1960 sonrası CIA, çok daha yoğun bir biçimde Türk Ordusu’nun, MİT’in, Emniyet’in ve Jandarma İstihbaratı’nın,
Meclisin, siyasi partilerin, medyanın içine girmiştir. Ve bunları denetimi altına almıştır.
İşte bu denetiminin bir ürünü olarak 9 Mart 1971’deki İlerici Gelenekli, 27 Mayıs benzeri politik bir devrim hareketinin başarılmasını
engellemiş, ezdirtmiştir o hareketi.
Yine sık sık tekrarladığımız gibi, Tayyip Erdoğan ve AKP’giller de
bütünüyle bir ABD-CIA projesidir. Bu konuda da sanırız fikir namusuna sahip hiç kimsenin itiraz etmemesi gerekir.
İşte bu sebeplerden dolayı, ABD işbirlikçisi ve onun hizmetindeki
hiçbir hareket kendi başıyla düşünüp davranamaz, inisiyatif koyamaz.
Mutlaka ABD’den onay ve izin alır. Burada da bazı arkadaşların aklına
şöyle şeyler gelebilir;
“İyi de Tayyip Erdoğan bazen ey ABD, müttefikin biz miyiz, PYD
mi, diye sorabiliyor. Bu nasıl açıklanacak?”
Şöyle:
Ne diyor ABD sözcüleri bu soruya?
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“PYD bölgedeki yerel müttefikimizdir. Sen de müttefikimizsin.”
Tayyip, bazen böyle oynar. Zaten ABD de en sadık hizmetkârlarının
bile zaman zaman muhalifi oynamalarını ister, inandırıcı olabilmeleri
için. Hatta ABD karşıtı söylemlerde bulunmalarını ister. Öyle olsunlar ki yönettikleri halk kitlelerini daha iyi kullanabilsinler, diye. Böyle
diyenler de esasında ABD’nin istediğinden başka bir şey yapmazlar,
yapamazlar. Çünkü çok iyi bilirler onlar da; yaparlarsa “deliğe süpürüleceklerini.” Boşuna mı yalvarmıştı yıllar önce, Cüneyt Zapsu aracılığıyla Tayyip Erdoğan; “Deliğe süpürmeyin, kullanın.”, diye ABD
yetkilileri karşısında...

Pensilvanyalı İmam’a ve onun güçlerine
yaptırtılan hatalar
İşte süpürmediler, kullanıyorlar adamlar. 15 Temmuz gecesi de isteseler yeniltip deliğe süpürtebilirlerdi. Fakat tersini yaptılar. İsteseler
köprü vb. gibi yerleri tutturup bina bombalatacaklarına ilk hedef olarak-ilk vuruş olarak başta Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım gelmek
üzere Bakanlar Kurulunu ele geçirtip en fazla iki saat içinde işi bitirtebilirlerdi. O zaman hiçbir tepki oluşamaz ve harekâta katılmayan birliklerin komutanları da kendi geleceklerini düşünerek birbiri ardına katılırlar, harekâta destek mesajlarını yayımlarlardı. Bu kişilerin yerlerini,
nasıl ele geçirileceklerini ayrıntısına varıncaya kadar açıklar, öğretirdi
Pensilvanyalı’nın komutanlarına.
Fakat bunu yapmadı. Tam tersine, harekâtın haberini Tayyipgiller’e
öncesinden verdi. Başarısızlığın garantiye alınması için de çocukların
bile kanmayacağı bir planın başarısına onları inandırdı. Akıl almaz hatalar yaptırttı onlara.
Mesela; Tayyip Erdoğan’ın uçağına Dalaman’dan İstanbul’a kadar
refakat eden, Pensilvanyalı’nın komutanlarının emrindeki iki F-16 savaş uçağı neden buna izin verdi?
Pekala uçağı havada bertaraf edip karşı tarafın liderini ortadan kaldırtabilirdi. İşte bir şekilde bunu yaptırtmadı. Geçelim...
Kaldı ki Erdoğan, Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulunu kaldıkları
yerde de derdest ettirebilirdi ABD, CIA. Bunu da yaptırtmadı. Yanlış
yönlendirmede bulundu Pensilvanyalı’nın adamlarına. Şaşırttı, kandırdı ve hezimete uğrattırdı onları.
Sonra, ABD eğer Pensilvanyalı’nın askerlerinin belirleyici çoğunlukta olduğu bir askeri harekâtı bütünüyle emir-komuta zinciri içinde
Orduya da yaptırtabilirdi. Yani Genelkurmay Başkanından yerel birlik
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komutanlarına kadar herkesin içinde yer aldığı bir askeri harekâtla kısa
süre içinde, 1-2 saat içinde yine Tayyipgiller’i iktidardan alaşağı edebilirdi. Genelkurmayda NATO’ya, dolayısıyla da ABD’ye sadakatle bağlı
olmayan komutan mı var artık?.. Hayır. Dolayısıyla da ABD’den gelecek bir emri hepsi tereddütsüz kabullenirdi.
ABD’ye karşı olan ya da bu işte isteksiz davranan unsurları zaten
bir CIA Operasyonu olan “Ergenekon Davası” adlı davayla tasfiye
etti Ordudan. Böylelikle de Ordu içinde ABD’ye hizmette kusur edecek komutan bırakmadı. Wikileaks belgelerinde de netçe anlatılır ya
bu; Ordunun ABD’den rahatsız unsurlardan temizlenmesi gerekir, diye.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden rapor gönderilir ya Amerikan Dışişleri’ne...
“Ergenekon Davası” adlı operasyonla işte bunu gerçekleştirdi CIA
ve ABD.
Zaten Fethullahçı komutanlar da onlardan boşalan makamları doldurdular büyük ölçüde. Ve o sayede yenilgiyle sonuçlanmış olsa da
böyle bir harekâtı gerçekleştirebildiler.

ABD, 15 Temmuz’da neden AKP’giller’i harcamadı?
Peki; ABD neyin karşılığında bu düşüşten kurtardı Tayyipgiller’i?
ABD bu harekâtla Tayyipgiller’e şunu gösterdi:
Bir işaretimle gümbür gümbür devrilirsin. Bunu aklından hiç çıkarma. Dolayısıyla da benim söylediklerimi, emirlerimi uygulamada hiç
ayak sürüme. Ben ne istiyorum senden?
Çözüm sürecine geri dön. Doğu illerini bombalamayı bırak. PKK’yle Orduyu savaştırmayı bırak. Masaya otur. Bunu yapmaya mecbursun.
Bundan kaçışın yok. Suriye’de de PYD’nin YPG’nin işine asla sözlü ya
da eylemli müdahalede bulunma. Haddini bil! Suriye’de artık sana yer
yok. O süreçten sen alındın. Bunu da kabullen.
Zaten 15 Temmuz gecesinden bu yana da askerler kışlalarından çıkmamaktadır Kürt illerinde. PKK de saldırı eylemlerini bıçakla keser
gibi durdurmuş durumdadır. Fakat Kürt illerinin fiili denetimi ve yönetimi artık PKK’nin elindedir. PKK burada 2015 Haziranı öncesinde
olduğu gibi tahkimatını, yığınağını sürdürmektedir, yapmaktadır.
Bu, gerçeğin bir yönüdür. Gelelim diğer yönüne:
Türk Ordusu’nda da PKK ile savaşı sürdürecek moral ve organizasyon gücü oldukça sarsılmıştır, hırpalanmıştır. Büyük ölçüde Kürt illerinde komutan kalmamıştır görevden alınmadık.
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Dolayısıyla da AKP’giller zaten artık PKK’yle masaya oturmaya
mahkûm ve mecburdurlar.
Tayyip Erdoğan ve AKP’giller bundan sonra dün ve üç gün önce de
belirttiğimiz gibi Türkiye’deki Orduda, Yargıda, Üniversitelerde, Milli
Eğitimde, velhasıl neredeyse tüm devlet kurumlarında Mustafa Kemal
Gelenekli, antiemperyalist, laik, yurtsever unsur bırakmamacasına yoğun ve acımasız bir azgınlıkla, gözü dönmüş bir biçimde tasfiye hareketine girişecektir artık. Böylelikle de kendi iktidarını korumuş olacağını
düşünecektir. Tabiî Fethullah Gülen’in kadrolarını da temizlemek isteyecektir devletten. Ama bunu ne kadar başarabilecektir ya da ne kadarını başarmasına izin verilecektir; onu bugünden söyleyemeyiz kesince.
Çünkü Pensilvanyalı İmam’ın cemaati de ABD’nin sadık hizmetkârıdır,
bu sebeple de ABD onların devlet kurumlarında varlıklarını hep sürdürmelerini ister. Bitirilmelerini, tümüyle yok edilmelerini istemez.
Fakat laik, antiemperyalist, Mustafa Kemal Gelenekli, ilerici, yurtsever unsurların tümüyle temizlenmesini, yok edilmesini ister. O bakımdan Tayyip Erdoğan’ın ve AKP’giller’in en azgınca saldırısı bizlere
yönelik olacaktır. Bunu unutmayalım.
İşte bu antiemperyalist güçleri de devletten temizlettikten sonra
ABD, istediği çözüm sürecinin önünde hiçbir engelin ve buna itiraz
edecek hiçbir gücün kalmayacağını hesaplamaktadır.
Yani Tayyipgiller BOP Haritası’nda öngörülen Türkiye’yi yaratacaklar, ABD ve PKK ile elbirliği içinde. Hiçbir itirazla da karşılaşmayacaklardır.
İtiraz eden herkese Tayyipgiller; “Bunlar da Paralelci, bunlar da üst
aklın emriyle bize darbe yapmaya kalkmışlardır.”, diyerek acımasızca
saldıracaktır. 15 Temmuz gecesi camilerden imamlara okuttuğu sela,
ezan ve dua sesleri eşliğinde, yetiştirdiği “dindar ve kindar nesli”ni, sarıklı, cübbeli, çember sakallı, kara çarşaflı, türbanlı taraftarlarını
meydanlara çağırtacaktır yine. Ve saldırtacaktır üzerimize. Yani Gezi
İsyanı’mızda “zor tutuyorum”, dediği “yüzde elli”yi sürecektir meydanlara, caddelere ellerinde silahlar, bıçaklar, palalar ve sopalarla.
Önce de belirttiğimiz gibi Tayyipgiller’den olmayan herkes Paralelcidir, darbecidir, düşmandır; bu sebeple de tasfiye edilmeleri, ortadan
kaldırılmaları gerekir. Düşünce ve davranışları bu olacaktır artık Tayyipgiller’in.
Tekrarlayalım; tabiî ABD’nin de en temel isteği ve emri bu olacaktır. Yani antiemperyalistlere, yurtseverlere, laiklere göz açtırmayacaksın. Onlar bizim de senin de düşmanındır.
Anlattıklarımızı özetlersek; Tayyipgiller PKK ile masaya ABD’nin
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hazırladığı plan üzerinde anlaşmak için oturtulacaktır artık. Önümüzdeki günlerde buna tanık olacağız. Bu süreç de hep tekrarladığımız gibi
BOP’un her yönüyle hayata geçirilip Ortadoğu’da ikinci bir İsrail’in
yaratılmasıyla sonuçlanacaktır.
Başlıktaki sorumuzun bir bölümünü anlatmış olduk. Bu harekâtın
kazananı başta ABD Emperyalistleridir, sonra da PKK’dir ve Tayyipgiller’dir.

15 Temmuz sürecinde
Türk Ordusu’nun onurunun ayaklar altına serilmesi
Ergenekon Operasyonu’nun devamıdır
Gelelim kaybedenlerine:
Dün de söz etmiştik: Türk Ordusu’nun generalleri, Cumhuriyet Tarihinin hiçbir döneminde böyle bir aşağılanmaya, hakarete maruz kalmamışlardı. ABD Emperyalist haydutlarının 4 Eylül 2003’te Süleymaniye’de 11 Türk askerinin kafasına çuval geçirmesi bile bunun yanında
çok daha küçük bir hakaret sayılırdı.
15 Temmuz sonrası AKP’giller’in yayınladıkları videoda bir general
görüntüsü var. Üst kısmında askeri gömlek fakat altında pantolon yok,
sadece alt donu var. Ayaklarında da asker postalı var. Böyle dolaştırıyorlardı generali hapsettikleri mekânlarda. Ne kadar aşağılık ve utanç
verici bir durum, bir iş, değil mi?
Yine dün sözünü ettiğimiz generallerin perişan hallerini gösteren
videoda... Yüzleri gözleri, bedenleri kan içindeki, morluklar ve yara izleri içindeki, ters kelepçe vurulmuş general ve amirallerin hakaretler,
küfürler eşliğinde odadan odaya, koridordan koridora dolaştırılmaları...
Başlarını bir öne eğdirtip bir karşıya baktırmaları... Hakaretamiz haykırışlarla emredilerek künyelerinin okutturulması… Ters kelepçeli ellerinin birbirine bağlanması... Tüm bu hakaretlerin de Özel Harekât Polisleri tarafından yapılıp, kaydedilip Tayyipgiller’in emrindeki Anadolu
Ajansı ve TRT’den medyaya servis edilmesi... İnsanın içini kan ağlatan,
yüreğini parçalayan, isyan ettirici görüntülerdi. Bunları yapanların da
bu milletin ve bu halkın değerleriyle hiçbir ilişkileri, bağları, aidiyetleri
yoktur, olamaz. Hatta, düşmanıdırlar bu vatanın, bu milletin, bu halkın.
Tabiî aynı zamanda da tüm insani ve vicdani değerlerin...
ABD Emperyalistleri ve emirlerindeki Tayyipgiller polisleri neden
bu hakaretleri yaptılar, Türk Ordusu’nun üniformasını taşıyan bu generallere?
Türk Ordusu’nu aşağılamak, saygınlığını yok etmek için yaptırttılar
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bunu. En temel amaçları buydu. Çünkü malum; Ergenekon Davası adlı
operasyonu da aynı amaçla yaptırtmışlardı. İşte bu hakaret ve aşağılamalar o operasyonun bir devamıdır. Ve aynı amacı gütmektedir. Türk
Ordusu’nu itibarsızlaştırmak, küçültmek, özgüvenini dağıtıp yok etmek
ve böylece de savaş kabiliyetini, vatanı ve halkı savunma kabiliyetini
ortadan kaldırmaktır. En sonraki amacı da Yeni Sevr’e giden, BOP Haritası’na giden yolun üzerinde kendisi için çok önemli bir engel teşkil
edeceğini hesapladığı Türk Ordusu’nu bertaraf etmiş olmaktır. Yeni
Sevr’in yolunu yapmaktır, açmaktır.
Burada şu noktayı da özellikle belirtmiş olalım:
Biz Gerçek Devrimciler, “Onur yaşamdan önemlidir.”, deriz. Sadece kendi onurumuzu savunmakla kalmayız. Düşmanımızın da onurlu
olmasını isteriz. O bakımdan da mertçe, şereflice olsun isteriz, dostluk
da, düşmanlık da. Bu sebeple de bugüne dek hiçbir düşmanımıza herhangi bir fiziki aşağılamada bulunmadık. Hakaret etmedik. Tabiî işkence gibi insanlık suçu oluşturan işler bizim aklımızın ucundan dahi geçmez. Kavganın da, mücadelenin de, savaşı da bir ahlâkı vardır, kuralları
vardır. Biz bunları eksiksiz biliriz ve harfiyen uyarız.
Hain, alçak, insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalistleri ise bizim bu değerler sistemimizin tam zıttı olan bir hattadırlar. Onlar insani
olan, ahlâki olan her şeye düşmandırlar. Tabiî bu kullandıkları piyonların da, yerel işbirlikçi hainlerinin de aynı nitelikte, özellikte olmasını
gerektirir. O bakımdan Pensilvanyalı İmam’ın cemaatinin Türk Ordusu’na “Ergenekon Davası” Operasyonları sürecinde saldırısı nasılsa,
AKP’giller’in saldırısı da yöntem olarak aynı olmuştur. Yani insanlık
düşmanı, ahlâk, hukuk, erdem düşmanı...
Yine dün sözünü ettiğimiz gibi, komutanlarının emriyle köprüye
getirilmiş ve teslim olmuş er ve erbaşların başları kesilmiştir, tıpkı
IŞİD canilerinin ve Tayyip dostu Suudi Krallığı’nın yaptığı gibi. Menemen’de 23 Aralık 1930’da Nakşî Şeyhi Derviş Mehmet’in ve tarikat
üyelerinin yaptığı canavarlık gibi. Asteğmen Kubilay’ın kellesini kesip bir sırığın ucuna takarak Menemen sokaklarını turlamıştı bu canavarlar o gün.
Tayyipgiller’in kindar ve dindar nesli de işte aynı ruhiyatla, aynı karanlık ruhla teslim olmuş askerlerin kafalarını kesiyorlar, onları kurşunlarla, sopalarla katlediyorlar; kemerlerle, sopalarla dövüyorlar, linçler
yapıyorlar. Kalanları da külotlarına varıncaya kadar çırılçıplak soyup
balık istifi yatırıyorlar yere. İnsanlıktan çıkmış bir cani, ölmüş bir askerin başucunda, ağzı kulaklarında kurt işareti yaparak resmini çektirip
medyada yayımlıyor.
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Ele geçirilen tanklar sanki başka bir milletin ordusundan alınmış
gibi İstanbul meydanlarında sergileniyor. Tayyip taraftarları önünde,
üzerinde resimlerini çektirtiyor.
Tayyipgiller’in Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yayımlıyor; “Darbecilerin cenazelerinin defninde görevlilerimiz din hizmeti vermeyecektir.”, diye. Hatta, teçhiz, yani cenaze arabası, tabut,
kefenleme hizmeti dahi vermeyeceğiz, diye. İşte tam da Muaviye’nin
ve Yezid’in tutumu. Çünkü anlayış aynı. Biz boşuna söylemiyoruz;
bunlar Kur’an ve Hz. Muhammed’in İslamı’na inanmıyor. Onunla zerre kadar olsun ilgileri yok. Bunların dini CIA-Pentagon İslamı’dır, Muaviye-Yezid İslamı’dır, diye. Yani sahte İslam’dır. Namuslu sosyolog
İranlı Ali Şeriati’nin deyişiyle “Dine karşı din”dir bunlarınki. Yani
Gerçek Kur’an İslamı’na karşı Yezid’in Sahte İslamı’dır. Bu sahte dinle
kandırmaktadır bunlar cahil, yoksul, bilinçsiz insanlarımızı.
Türk Ordusu zaten CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un hazırlayıp
Pensilvanyalı İmam ve Tayyipgiller aracılığıyla uygulamaya koyduğu
“Ergenekon Davası” adlı operasyonla ağır bir darbe yemişti. Sarsılmış,
hırpalanmıştı. Gücünün bir bölümünü yitirmişti. Şimdi, yine aynı oranda ağır bir darbe aldı. Onuru, saygınlığı, üniforması zedelendi, lekelendi, karalandı. Tabiî aynı oranda özgüveni, savaş kapasitesi, disiplini ve
saygınlığı da yaralandı.
Bu bağlamda söylediklerimizi özetlersek; bu harekâtta gerçekte yenilenlerden biri Türk Ordusu’dur. Esas kayba o uğratılmıştır.
Gerçekte yenilenlerin bir diğeri de Türkiye Halkı’dır. Çünkü ABD
Emperyalistlerinin ve onların işbirlikçilerinin saldırısı karşısında savunmasız bırakılmıştır.
Demek ki arkadaşlar; görünüşte kaybeden Pensilvanyalı’nın cemaati olsa da gerçekte kaybedenler Türk Ordusu ve Halkımız olmuştur.
Bundan sonra katmerlenerek ve boyutlanarak gelecek emperyalist
saldırılara hazırlıklı olalım.
Hep söylediğimiz gibi, Halklarımızın gerçek savunucusu biz Gerçek
Devrimcileriz. Bu vatanın, bu ülkenin ve bu halkların gerçek çıkarlarını
sadece biz temsil etmekteyiz ve savunmaktayız. Bizim dışımızda hiç
kimse değil.
Hep tekrarladığımız gibi, Meclisteki 4 Amerikan işbirlikçisi ve hizmetkârı burjuva partisi de halkımızı, vatanımızı değil, ABD Emperyalistlerinin çıkarlarını savunmaktadır. Onlar başlarından ayaklarına
ihanete batmıştırlar. Onlardan bir beklentimiz, umudumuz olmasın.
Yanılırız, aldatılırız, düş kırıklığına uğratılırız, satılırız. Bu hatadan sakınalım.
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Belli bir güce ulaştıktan sonra bizim önümüzde kimse duramaz. Çığ
gibi gelişiriz. Sonrasında ABD Emperyalistlerini de, yerli işbirlikçi hainleri de bozguna uğratırız. Bunlardan yaptıkları zulümlerin de, döktükleri kanların da, ihanet ve saldırganlıklarının da hesabını eksiksiz
sorarız.
Biz, Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayimilliye Savaşçılarının, yurtseverlerinin gerçek mirasçısı ve temsilcisiyiz.
17 yaşında Ege’de Yörük Ali Efe’nin Çetesi’nde, Batılı Emperyalistlerin kuklası işgalci Yunan Ordusu’na karşı silaha sarılıp savaşa
giren Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri, yoldaşları ve devamcılarıyız
biz. Bizi hiç kimse yıldıramaz, bezdiremez, korkutamaz. Namus bellediğimiz bu yoldan hiç kimse bizi döndüremez...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Temmuz 2016
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Ayrım
Dört

Darbe filan değil,
enkaza dönüştürdükleri Laik Cumhuriyet’in
mirasını paylaşma kavgasıdır bu!

Aslında 15 Temmuz’da olan nedir, diye sorarsak; cevabı yukarıdadır...
Tabiî ki yandaş yazarçizerler, sözde aydınlar darbe diyeceklerdir,
görevleri gereği.
Ve tabiî ki adlarına, sıfatlarına “liberal” denilen yazarçizerler de
aynısını diyeceklerdir. Çünkü bunların da görevi aynıdır. Sadece fonlandıkları yer farklıdır. Dolayısıyla da bağlı oldukları sahip farklıdır.
Bunlarınki doğal davranıştır.
Fakat işin garibi, kendisini “sosyalist”, “solcu”, “ilerici”, “Kemalist”, “sosyal demokrat” olarak tanımlayan yazarçizerler de aynı lakırdıyı gevelemektedir.
Nedir darbe?
En azından o ülkenin hukukuna yani Anayasasına, ondan kaynaklanan kanunlarına uygun bir şekilde seçilmiş, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde çalışan; iş, görev yapan bir hükümeti, halkla hiçbir bağı olmayan silahlı kişilerin uyguladıkları şiddetle, silah gücüyle devirmeleri,
alaşağı etmeleridir.
Demek ki, darbenin olabilmesi için önce o ülkenin, devletin kanunlarına sıkı sıkıya bağlı çalışan bir hükümetin olması gerekir.
Peki, Türkiye’de var mı böyle bir hükümet?
Hayır. Asla, kesinlikle yok...
Kendisine darbe yapıldığı iddiasıyla 15 Temmuz gecesinden bu
yana tekbir nidalarıyla sokakları, meydanları doldurmuş, kendilerinin
dışındaki hiçbir görüşe ve inanışa varlık hakkı tanımayan sarıklı, cübbeli, çember sakallı, kara çarşaflı kitleleri sokağa döken bu hükümetin
mevcut yasalar uyarınca yaptıklarını hesaba vursak, yani bunları mevcut yasalarla-Türk Ceza Yasası (TCK) ile yargılayacak olan bağımsız,
sadece kanunlardan ve vicdanından emir alan savcılar ve yargıçlardan
oluşan bir mahkeme önüne çıkarmış olsak; neyle karşılaşırız? Ne gibi
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bir sonuç oluşur?
Aynen şu:
Büyük Reisi’nden başlamak üzere tüm üyeleri, milletvekilleri, il ve
ilçe yöneticileri ve dahi bunların yakın-uzak akrabaları, yandaş müteahitleri, velhasıl tümü onlarca, yüzlerce, hatta binlerce yıla hüküm
giymiş bir mücrimler ve mahkûmlar topluluğunun oluşturduğu bir hükümetle karşılaşırız.
Yani bunların, devletin yönetiminde değil, tam tersine cezaevlerinde
bulunmasını gerektirir mevcut Anayasa ve yasalar.
Bunlar, vatana ihanet dahil (Ege’deki 16 Adayı Yunanistan’a bile
bile peşkeş çekmişlerdir.), Türk Ceza Yasasındaki yüz kızartıcı suçlar
da dahil olmak üzere hemen tüm suçları, hem de mükerrer biçimde işlemiş bulunmaktadırlar.
Bunlar, tutarı 2 trilyon Doları çoktan aşmış bulunan kamu malı aşırıcılığı yapmış durumdadırlar. Daha önce de söylediğimiz gibi, saygıdeğer rahmetli ilahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk’ün de netçe ifade ettiği
gibi, “gulûl” suçlusudur bunlar. Maun Suresi mücrimleridir.
Yapımcıları olan, dünyanın baş emperyalist haydut devleti ABD’nin
ve onun müttefiki Avrupa Birliği’nin yıllardan bu yana Ortadoğu’da
katlettiği on milyonu bulan masum Müslümanın katlinden sorumludur
bunlar. Çünkü ABD’yle çok açık bir şekilde suç ortaklığı etmişlerdir.
Ve hâlâ da etmektedirler. Türkiye dostu Şehit Muammer Kaddafi’nin
ve bu on milyon masum Müslüman kardeş halkın kanları vardır bunların ellerinde. Türkiye’yi çeviren üç büyük denizin suları bile ellerindeki
kanları temizlemeye yetmez.
Ve ayrıca da, bunlar 1923’te Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zaferi ile kurulan Laik Cumhuriyet’imizi, Pensilvanyalı İmam’ın cemaatiyle birlikte ele ele vererek yıkmışlar, enkaz
yığınına çevirmişlerdir.
Bu cürümlerini defalarca itiraf etmişlerdir kendileri de. İşte, AKP’nin
Büyük Reisi’nin meydan okuyarak söyleyişi:
“İster kabul edilsin ister edilmesin, Türkiye’nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken bu fiili
durumun hukuki çerçevesinin yeni bir Anayasa ile netleştirilmesi, kesinleştirilmesidir.” (Tayyip Erdoğan, 15 Ağustos 2015, http://
www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-yonetim-sistemi-fiilen-degismistir-29815380)

İşte biri daha, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis milletvekili
Vedat Demiröz aynen şöyle diyor:
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“Türkiye’de Başkanlık sistemi fiilen başlamıştır. Şu anda fiili
olarak Başkanlık sistemi var. Biz milletvekillerine düşen bundan
sonra TBMM’de anayasayı statüye uydurmaktır. Bundan sonraki
tek amacımız budur.” (http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/baskanlik-sistemi-fiilen-basladi-1247933/)

Daha böyle pek çok örnek aktarabiliriz. Fakat, bunlar zaten bilinen
söylemler olduğu için fazlasına gerek yok.
Ne diyor adamlar?
Biz önceki Cumhuriyet’in işini bitirdik. Onun Anayasasını da yasalarını da iplemedik. “İster kabul edilsin, ister edilmesin.” Kendi kafamıza göre fiili bir yönetim sistemi kurduk. Şimdi yapılması gereken
bu fiili duruma yasal kılıf uydurmaktır. Anayasayı da, diğerlerini de bu
fiili duruma uygun hale getirmektir. Yani bu durumu hazmeden yeni bir
Anayasa ve kanunlar yapmaktır. Görev budur, diyor.

Hedef, Türkiye’yi bir Sultan’ın yönettiği
din devletine kesince dönüştürmektir
Yıkılan Laik Cumhuriyet’tir. “Yeni bir fiili durum”, diye itiraf ettikleri de Tayyibistan İslam Cumhuriyeti’nin ilk adımlarıdır. Din devleti diyoruz kurmakta olduklarına. Çünkü laikliği büyük oranda ortadan
kaldırmışlardır. Milli Eğitim, imam hatipleştirilmiştir artık.
Yargı sistemini de yıkmışlar, kendilerine uygun hale getirmişlerdir,
büyük ölçüde. 2010’da yaptıkları referandumla Yargıyı da çok önemli
oranda AKP’giller’in hukuk bürosuna döndürmüş bulunmaktadırlar.
Türk Ordusu’nu da “Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonu ve
15 Temmuz gecesi yapılan paylaşım savaşıyla birlikte ellerine geçirmişlerdir. Orduda Mustafa Kemal ve Milli Kurtuluş Gelenekli, laik,
antiemperyalist, yurtsever unsurları zaten “Ergenekon Davası” denen
CIA operasyonu sürecinde tasfiye etmişlerdir. 15 Temmuz’da da Orduyu darmadağın ederek parçalamışlar, bütünüyle kendi elleri içine almışlardır.
Türk Ordusu içinde de yaptıkları tüm bu kanunsuzluklar sonucunda
Ordudaki klasik liyakata, kıdeme ve emir-komuta sistemine dayanan
hiyerarşik düzeni yok etmişlerdir. Ayrıca, Orduyu hırpalamışlar, yaralamışlar, akıl almaz saldırılarla hakaretlere uğratmışlar, saygınlığını,
özgüvenini yaralamışlardır.
Özetçe; devleti tüm kurumlarıyla birlikte kerte kerte ellerine geçirmişler, kendi Ortaçağcı dünya görüşlerine uygun yeni bir din devleti
oluşturmaya girişmişlerdir.
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Sürecin bundan sonraki günlerinde de hedeflerine tümüyle varmak
için yani varmak istedikleri son noktaya varıp Türkiye’yi bir Sultan’ın
yönettiği din devletine kesince dönüştürmek için ellerinden gelen her
çabayı göstereceklerdir. Bütün uğraşları bu olacaktır.
Olaya değişik bir açıdan bakalım; Tayyip Erdoğan’ın dedikleri aynen şudur:
“Ben Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı (...) kabul
etmek durumunda değilim, bunu da çok açık, net söyleyeyim. Ve
verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum.” (Tayyip Erdoğan, 28.02.2016, http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/39955/anayasa-mahkemesinin-kararina-uymuyorum-saygi-da-duymuyorum.html)

Kendi ifadesiyle söylediği “net”: Ben Anayasa Mahkemesinin kararını kabul etmiyorum, ona uymuyorum, saygı da duymuyorum, diyor.
Yani eğer Anayasa Mahkemesi benim istemediğim bir karar verirse
ben onu tanımam, uymam da, diyor. Dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi benim için yok hükmündedir, diyor. Tabiî aleyhinde karar verdiği
sürece... Başka türlü ifadelendirirsek; Anayasa Mahkemesi ya benim
istediğim şekilde karar verecek ya da benim için yoktur, diyor.
Yine aynı Tayyip Erdoğan, Kaçak Saray’ının durdurulmasına hükmeden Ankara 11’inci İdare Mahkemesinin kararını açıklaması sonrasında yaptığı meydan okumadaysa aynen şöyle demişti:
“Güçleri yetiyorsa yıksınlar, yürütmeyi durdurdular, bu binayı
durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım, içine girip oturacağım.” (21 Mayıs 2014, http://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/tayyipin-sarayinin-son-goruntuleri-514201/)

Dediğini de yaptı. Mahkeme kararı filan da dinlemedi, takmadı. Tarihi sit alanı olan Atatürk Orman Çiftliği’ni talan ederek oraya Kaçak
Saray’ını oturttu.
Örnekleri fazla uzatmayalım. Başta Büyük Reis olmak üzere
AKP’nin hemen tüm hükümet üyesi ve milletvekilleri kanun manun
takmaz. Buna yüzlerce kez tanık olduk.
Anayasa ve mahkeme kararlarını ben tanımıyorum, dediğiniz anda
sizin devlet adamı sıfatınız, kimliğiniz boş düşer. Ortadan kalkar. Çünkü siz, o kanunları kullanarak o makamlara, o koltuklara oturmuşsunuzdur. Kanunları yok saydınız mı, sizin devlet adamlığı kimliğiniz de
aynı anda yok olur.
İşte bütün bu sebeplerden dolayı şu anda devletin mevcut kanunlarına göre çalışan, iş yapan bir hükümet yok. Onları hiçe sayan bir
54

hükümet var. Tabiî bu yapıya hükümet denmez artık. Mevcut devleti
yani Laik Cumhuriyet’i Sivil Darbeyle yıkmış, onun yerine bir din devleti oluşturmaya başlamış, o yolda da bir hayli ilerlemiş bir gayrimeşru
mücrimler topluluğu var.
Dolayısıyla da bunlara karşı cemaatine mensup askerlerle bir güç
mücadelesine, paylaşım kavgasına giren Pensilvanyalı İmam’ın hareketine darbe denemez. Çünkü her ikisi de kanun dışı, gayrimeşru duruma düşmüş, durumda bulunan suçlular topluluğudur.
Bunların her ikisi de Kurtuluş Savaşı’mızın ürünü olan Laik Cumhuriyet’imizin düşmanları ve yok edicileridir, yıkıcılarıdır. Bu konuda
yıllarca suç ortaklığı etmişlerdir. Tâ ki 2013 Aralığına kadar.
Bunlar, tam anlamıyla bir amaç birliği içindedir. Her ikisinin de
amacı Sultanlığa ya da Hilafet benzeri bir liderliğe bağlı din devleti
kurmaktır. Bu konuda zerre farklılıkları yoktur.
Bunları Laik Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanlığı, vatan ve
halk düşmanlığı konularında kantara vursanız biri diğerinden bir gram
hafif gelmez.
Bu her iki suçlular grubunun da yapıp ettiklerinin bir teki bile meşru
ve kanuni değildir. Bunların her ikisi de Anayasa ve kanunlar dışına
düşmüş, vatan millet düşmanı suçlular topluluğudur.
15 Temmuz gecesi Türk Ordusu’nun üzerinden oynadıkları kanlı iktidar oyunu ise tümüyle bir paylaşım savaşıdır. Elbirliğiyle, işbirliğiyle
yıktıkları Laik Cumhuriyet’in mirasının paylaşım savaşıdır. Onun çok
kanlı biçimlere bürünmüş, acıklı bir muharebesidir. Tabiî onların yürüttüğü bu hainane ve caniyane savaşın kurbanı masum vatan evlatları
olmuştur, kandırılmış, oyuna getirilmiş, Türk Ordusu’nun general ve
amiralleri olmuştur.
Gururu kırılan, onuru büyük yaralar alan, evlatları katledilen, işkencelere uğratılan, külotları kalıncaya kadar soyulan, at ahırlarına ters
kelepçeli olarak atılan, aşağılanan, özgüveni ve saygınlığı darmadağın
edilen, böylece de üniformasına leke sürülen, Türk Ordusu olmuştur.
Ve tabiî Türk Milleti olmuştur, Halkımız olmuştur, vatanımız olmuştur
kaybeden.
Bu iki mücrim grup tüm bu ihanet ve suçlarını kendi akıllarıyla değil, hizmetkârı oldukları ABD Emperyalistlerinin emri, planı, programı, projesi ve yönetimi doğrultusunda işlemişlerdir, yapmışlardır. Hep
söylediğimiz gibi; ABD haydut devleti Türkiye’yi, BOP’a yani Yeni
Sevr’e götürmek ve o cehennemde parçalayıp boğmak için bu hizmetkârlarına söz konusu suçları işletmişlerdir.
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Onların Ordumuza karşı işlemiş oldukları bu kanlı saldırının, yıkmış oldukları Laik Cumhuriyet’imizin hesabının sorulması, biz Gerçek
Devrimcilerin boynunun borcudur. Halkımıza söz veriyoruz, bir kez
daha. Soracağız. Yaptıkları hiçbir şey, hiçbir kanunsuzluk yanlarına
kalmayacak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Temmuz 2016
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Ayrım
Beş

Darbeyi beraber yaptılar Kuvayimilliye Yadigârı
Laik Cumhuriyet’e karşı

Onu yaraladılar. Kolunu kanadını kırdılar. Kışlalarını, kalelerini ele
geçirdiler. Tersanelerine girdiler. Ordusunu aşağıladılar. Vatan evlatlarının gırtlaklarını kestiler. Tekmelediler, yüzünü, gözünü, bedenini al
kanlara buladılar. Sopalarla, kemerlerle dövdüler. Yerlerde sürüklediler.
Üniformalarını soydular, çiğnediler. Kanlara bulanmış kesik başlarına
doladılar üniformalarını ana kuzusu askerlerin. Cesetlerinin başında
kurt işaretli pozlar verip fotoğraflar çektiler.
İç donlarına varasıya soyup, ellerini arkadan kelepçeleyip hayvan
ahırlarına doldurdular. Ağır küfürlerle, hakaretlerle itibarını ayaklar altına aldılar.
Ana karargâhına, yani Genelkurmay’a, Mustafa Kemal’e küfürler
yağdırarak tekbirler eşliğinde girdiler.
Kışlalarının önüne barikatlar kurdular. Askerleri dışarı çıkamaz, içeri giremez hale getirdiler.
Tarihi zaferlerle dolu Türk Ordusu’nu, 2 bin yıldır Tarihin her yerinde Türklerin var olduğunu ortaya koyan, bu milletin bir parçası olan
Türk Ordusu’nu generallerine, üniformasına, erlerine varıncaya kadar
işkencelere uğrattılar, hakaretlere maruz bıraktılar.
Birinci Emperyalist Yağma Savaşı’nda işgalci İngiliz, Fransız önderliğindeki İtilaf Orduları bile tutsak aldıkları Türk Askerlerine böylesi bir muamelede bulunmamıştı, böylesi bir aşağılamaya tenezzül etmemişti.
Dolayısıyla da arkadaşlar; parçaladılar, dağıttılar, erittiler Türk Ordusu’nu. Saygınlığını, caydırıcılığını, savaş gücünü ve özgüvenini darma duman ettiler.
ABD Emperyalistleri zaten yüz yıldan bu yana hep aynı şeyi amaçlıyordu. Onlar, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda uğradıkları yenilginin intikamını alma peşindedirler.
Hatta ve hatta onlar, 26 Ağustos 1071’in yani Anadolu’nun kapılarını Türklere ve Kürtlere açan o büyük savaşın (Malazgirt’in) ve kazan59

dığımız büyük zaferin intikamını alma peşindedirler.
O emperyalist haydutlar, Haçlı Seferleri’nde yiğit Anadolu Selçukluları komutanlarının ve ordularının, kendilerini uğrattığı hezimetin intikamını alma peşindedirler. Eğer Türk Halkının bağrından kopan bir
parça olan Türk Ordusu olmasaydı Haçlı Seferleri’yle Batılı sömürgeciler İslam’ı yeryüzünden silmeyi deneyeceklerdi. İşte bütün bunların
intikamını alma peşindedir onlar. Tabiî Çanakkale Zaferi’mizin de...
Onların başarıya ulaşabilmesi için Türk Ordusu’nun ve Türkiye
Halkının işte böyle hazin durumlara düşürülmesi gerekiyordu. Dini ve
milli temelde parça parça edilmesi gerekiyordu. Çok önemli oranda istedikleri gerçekleşmiş oldu.
Bunun da yerli aktörleri Pensilvanyalı İmam’ın cemaatiyle AKP’giller’in iktidarı oldu. Bu iki aktör Türkiye’yi 15 yıldır adım adım bugünkü cehennem ortamına sürüklediler.
ABD Emperyalistleri, zaten onları bu görevi yapsınlar diye çıkardı
sahneye. Hazırladığı kanlı ve korkunç tragedyanın en önemli iki oyuncusuydu bunlar. Bunlar, 2013’e kadar el ele yürüdüler bu ihanet yollarında. Türkiye’nin Ordusunu, Yargısını, Milli Eğitimini, Polisini ve
Siyasetini ele geçirdiler, sinsice, kalleşçe.
Laik Cumhuriyet’in bütün değerlerini dirhem dirhem aşındırıp bitirdiler. Ve çökerttiler sonunda onu.
İşte bu aşamada da ele geçirdikleri ganimetin paylaşım savaşına
tutuştular. Hep söylediğimiz gibi; 2013 Aralığından bu yana yaşanan,
onların bu paylaşım savaşıdır.
Gelinen son hazin durumu göz önüne alırsak; bu her iki kanlı aktör
de kendilerine verilen rolü büyük bir başarıyla oynadılar. Çünkü her
ikisi de ihanet oyunlarının çok usta aktörleriydiler.
Türkiye Halkını parça parça böldüler. Birbirlerine düşmanlaştırdılar,
kanlı bıçaklı hale getirdiler.
İşte ABD Emperyalistlerinin istediği de tamı tamına böyle bir ortamın oluşmasıydı. İstedikleri oldu, ne acıdır ki.
Bundan sonra ne olacak?
AKP’giller, hemen tüm kadrolarının gönlünden geçen din devletini kurmak için çok hızlı biçimde saldırılar yapacaklar. Laik Cumhuriyet’in son kırıntılarını da, kalıntılarını da silip süpürmeye girişecekler.
Tabiî bu saldırılarını hep “Pensilvanyalı’nın cemaatinin temsilcilerini tasfiye ediyoruz.”, kisvesi altında yapacaklar.
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Her iki taraf da ABD yapımı kuklalardır
Doğal olarak bunları oynatan kuklacı da ABD-CIA’dır
AKP’giller’in dün gece üç ay süreyle ilan ettikleri Olağanüstü Hal,
işte onların bu saldırılarını istedikleri gibi, yani istedikleri boyutta ve
çabuklukta yapabilmelerini sağlama amacını gütmektedir. Onlar artık
Kanun Hükmünde Kararnamelerle bu amaçlarına ulaşmak için yapacakları her saldırıya güya, görünüşte yasal kılıf oluşturmuş olacaklardır.
O amaçla ilan etmişlerdir üç aylık Olağanüstü Hal’i.
Üç ayda istediklerinin tam gerçekleşmemiş olduğunu düşünürlerse,
bunu yeniden yeniden uzatacaklardır.
Hiç unutmayalım ki; varmak istedikleri yer, Tayyibistan İslam Cumhuriyeti’dir. Yani Sultanlıkla yönetilen bir din devleti kurmaktır. Buraya varmak için ellerinden gelen her şeyi yapmak isteyeceklerdir.
Zaten bu amaçlarını da Tayyip Erdoğan’ın Saray Sözcüsü İbrahim
Kalın 16 Temmuz’da açıkça şöyle dile getirdi:
“Rabia ruhuyla yolumuza devam edeceğiz.”
Yani ne demiş oluyor?
Biz, Mısır’ın Mursi’siyle aynı anlayıştayız ve onun Mısır’da kurmayı denediği din devletini Türkiye’de kuracağız.
Kötü kaderimize bakın arkadaşlar; bu kişi de yani İbrahim Kalın
da, Wikileaks belgelerinde “TR 326” kod numarasıyla geçer. Yani
CIA devşirmiş ve kodlamış TR 326 diye. (https://wikileaks.org/gifiles/
docs/12/120168_re-alpha-tasking-source-lists-.html)
İşin çok enteresan yönlerinden biri de şudur:
Eski Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Sedat Laçiner var ya; hani onun da şu an adı gözaltına alınanlar arasında geçmektedir. Kardeşiyle birlikte alınmış.
İşte bu Sedat Laçiner de aynı Wikileaks belgelerinde “TR 313” kod
adıyla yer almaktadır.
Demek ki CIA her iki tarafı da ele geçirmiş, oynatıyor, kullanıyor,
sonunda da varmak istediği yere varıyor. Yani Türkiye’yi adım adım
BOP Haritası’na, Yeni Sevr Haritası’na ya da cehennemine çekip götürüyor. Orada üç parçaya bölecek ve varlığına son verecek. Onun nihai
amacı da bu.
Zaten ABD Emperyalistleri ve CIA, AKP’giller’i 15 Temmuz’daki
bu son kapışmada, onlara vermiş olduğu bu görevi tamamlasınlar, sonuçlandırsınlar, diye galip getirdi, Pensilvanyalı karşısında.
ABD Emperyalistleri, bundan sonra AKP’giller’e şunu diyecekler61

dir:
“PKK’yle masaya oturacaksın. Artık bunda ayak sürümene tahammül yok. Ve bizim hazırladığımız çözüm planını onaylayıp imzalayacaksın. Tabiî bunu halkın gözünü boyamak için biraz sürece yayabiliriz.
Ama sonunda iş mutlaka dediğimiz şekilde noktalanacak.”
AKP’giller yapacak bunu. İktidarlarını sürdürebilmek için mecburdurlar zaten de. Yoksa, ABD tekerleyiverir onları. Hem de sonları Pensilvanyalı’nın cemaatininkinden daha kötü olur.
İşte önümüzdeki günlerde buna da tanık olacağız, arkadaşlar. Yani
adım adım Irak’ta, Suriye’de oluşturulan Kürt Devleti’nin Türkiye
ayağı da BOP Haritası çerçevesinde hayata geçirilecek. Ortadoğu’da
ABD’ye yeni bir petrol bekçisi devlet yani Amerikancı Kürt Devleti
oluşturulacak. Siyonist İsrail’e kardeş gelecek...
Tabiî bu hazin gidiş AKP’giller’in de sonunu yaklaştıracak. Türkiye’nin, kör gözlerin bile görebileceği şekilde parça parça edilmesi, bugün Tayyip Erdoğan’ın peşinden sürüklenen kitlelerin çok önemli bir
bölümünün uyanmasına yol açacak. Dolayısıyla da “Allah ile Aldatarak” kandırdıkları, oyuna getirdikleri kitleleri artık arkalarında bulamayacaklar. Böylece de güçleri, kitle destekleri eriyecek...
Yani arkadaşlar; zulümleri arttıkça hak ettikleri kaçınılmaz, trajik
sona günbegün yaklaşacaklardır.
Fakat, ağır suçlar işlemiş her mücrim gibi bu sondan kendilerini kurtarabilmek için zulümlerini gittikçe arttıracaklardır. Buna da hazırlıklı
olalım...
Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal, 1919’da Milletimizin uğradığı felaketlerin iki sorumlusu
olarak şunları gösterir. Yani iki büyük düşmanımızın, alt etmemiz gereken iki büyük gücün kim olduğunu şöyle netçe ortaya koyar:
“Mütarekeden sonra millet iki büyük felâket altında kalmıştı.
Bunların birincisi vatan ve milletin duçar olduğu hakşiken muameleler, ikincisi de hükûmet-i sabıkanın bu tearruzat esnasında âdeta
Yunanlılarla teşrik-i mesâi eder gibi hareket etmesidir. Bu iki büyük sebep memleketin her tarafında bir galeyan-ı intibah vücuda
getirdi. Memleketimizin her kısmında icra-i tesir etmiş olan aynı
esbap aynı maksat uğrunda her yerde teşkilât-ı millîye vücuda getirilmesini intaç etmiş ve nihayet bütün bu müteferrik teşkilât ittihat
ederek memlekete şâmil olmuştur.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’nden, 11 Ekim 1919)

Demek ki uğradığımız felaketlerin iki sorumlusundan biri Batılı
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Emperyalistler; İkincisi de İstanbul Hükümetleri’ymiş.
Birincisi, Amerika da içinde olmak üzere tüm Emperyalist Batı Alemi’ymiş. Mustafa Kemal bu birinci düşmanı başka bir konuşmasında
şöyle açar:
“(...) mevcudiyetimize tasallut eden bütün garp âlemi, Amerika da dâhil olduğu halde, tabiatiyle azîm bir kuvvet teşkil ediyor.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’nden, 8 Temmuz 1920)

İkinci düşmanımız ise, vatanımız ve milletimiz için değil de Batılı
Emperyalist devletlerin kuklası işgalci Yunan Ordusu’nun safında hareket eden İstanbul Hükümetleri’ymiş. Yani Saltanat’mış.
Hatırlanacağı gibi Halife ve onun ihanet içindeki Şeyhülislam’ı
Dürrizade, Mustafa Kemal ve Antiemperyalist Kurtuluş Savaşçılarımız
hakkında idam ferman ve fetvaları çıkarıyorlardı.
İşte bu iki düşmana karşı savaşılmış ve kazanılmıştır, Kurtuluş Savaşı’mız.

Birinci Kuvayimilliye yıllarına göre
daha kötü günlerdeyiz
Bugüne gelirsek; düşmanlar yine aynıdır: ABD-AB Emperyalistleri
ve onların işbirlikçisi yerli, tepelerinden tırnaklarına kadar ihanete batmış Hilafet ve Saltanat özlemcileri. Meclisteki Amerikancı dört burjuva
partisi.
İşte, İkinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı bu düşmanlara karşı vereceğiz. Vatanımıza, milletimize, halkımıza, ordumuza, üniversitelerimize, adliyemize bunlar saldırmaktadırlar. Cumhuriyet’in tamamını yerle bir edip, silip süpürmek için...
Bugün, Mustafa Kemal’in 1919’da Samsun’a çıktığı günlerden çok
daha kara günlerden geçmekteyiz. Çünkü o gün dış düşman apaçık ortadaydı. Vatanımıza dört bir taraftan kan dökerek saldırıyor, işgaller
yapıyordu.
İç düşmansa, bu insanlık düşmanı, namus düşmanı işgal ordusunu
açıktan destekliyordu. Onunla açık işbirliği ediyor, Kuvayimilliyecilere
ise yine aynı açıklıkta düşmanlık güdüyordu. Yani böylece o da, yüzük
taşı gibi açığa çıkmış biçimde görülebiliyordu. Üstelik de İstanbul’da
tecrit edilmiş haldeydi.
Bugünse cepheler iç içe geçmiş durumdadır. Halkımız dost ve düşman cepheyi görüp kavrayamıyor. Kendisini Yeni Sevr bataklığına götürmekte olan yerli hainleri, güvenilecek kurtarıcılar sanıyor. Onların
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peşine takılıyor. Yani kolayca aldatılabiliyor.
Bütün bu olumsuzluklara ilave olarak, Türkiye Halkı da etnik temelde ne yazık ki birbirine belli ölçüde düşman edilmiştir. Türkler ve
Kürtler, Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi yan yana ve omuz omuza
değildirler bugün. ABD Emperyalistleri bu ayrıştırmayı gittikçe derinleştirmeye uğraşmaktadırlar, yukarıda da belirttiğimiz gibi.
Fakat, bu kuşatmadan da çıkış mutlaka vardır. Büyük felaketler yaşayacak olsak da, ülkemiz parçalanacak olsa da, sonunda yine halklarımız kazanacak, biz kazanacağız. Türk ve Kürt Halkı belli bir süre ayrı
devletler biçiminde bölünmüş dahi olsa, yine birliğimizi, kardeşliğimizi
oluşturacağız. Gerçek düşmanımızın ABD Emperyalistleri ve yerli işbirlikçi hainler olduğunu görüp kavrayacağız, her iki halk olarak.
Kürt Meselesi’ni eşitlik, kardeşlik ve özgürlük temelinde çözerek
iki halkı yeniden kardeşleştireceğiz.
Fakat ne çare ki bu raundu ABD Emperyalistleri kazanacaktır, bir
süreliğine de olsa bizi parçalayacaklardır. Süreç onu gösteriyor...
Tekrarlayalım ki; büyük felaketler yaşayacak olsak da, tarifsiz acılar
çekecek olsak da bu cehennemden çıkacağız, bu kara günleri aşacağız.
Ortadoğu’da on milyonu aşkın masum Müslümanın kanını döken
ve ülkemiz de dahil olmak üzere Müslüman ülkeleri parça parça etmek
için savaşlar, işgaller yapan, insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalistlerini ve yerli işbirlikçi hainlerini kesinkes yenilgiye uğratacağız.
Döktükleri masum insan kanının ve ettikleri zulümlerin, ihanetlerin hesabını tek eksiği kalmamacasına soracağız.
Bizi korkutmaları, yıldırmaları, yolumuzdan döndürmeleri asla
mümkün değildir. Buna hiç kimsenin gücü yetmez.
Uğradığımız sayısız, tarifsiz işkencelerin ve 12 Eylül Faşist Diktatörlerinin emrindeki mehkemelerin hakkımızda yürüttüğü idam istemli
yargılamaların, kovalamaların gücü yetmedi buna. Bu zulümler inancımızda, cesaretimizde ve kararlılığımızda zerre miktarda olsun azalmaya sebep olamadı.
Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi; ABD Emperyalistleri ve
yerli işbirlikçileri bizi tutuklatabilirler, işkencelere uğratabilirler, ağır
cezalara çarptırabilirler ve öldürebilirler. Ama asla korkutamazlar, yıldıramazlar, kutsal davamızdan vazgeçiremezler.
Önderimiz, Birinci Kuvayimilliye Savaşçısı, Kuvayimilliye Köyceğiz Askeri Komutanı Hikmet Kıvılcımlı der ki; “Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir.”
Evet, vatanımız ve halkımız için, onun kurtuluşu için mücadeleden
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vazgeçmektense ölmek yeğdir, bizim için de.
Atalarımız bize şu erdemi öğretti ve benimsetti ki:
Yatakta ölmek, bizim için makbul bir ölüm değildir. Biz, bir kavgada vurulup düşerek ölmeyi tercih ederiz. Burada tabiî dostluğun da
düşmanlığın da mertçe olduğu bir kavgada olsun bu, deriz.
Fakat, hain, işbirlikçi düşmanların sinsice ve kalleşçe pususunda,
saldırısında vurulup düşersek de ne diyelim, kader utansın.
Biz, Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’dan bayrağı devraldığımız günden bu yana geçen 50 yıl boyunca da hep bu anlayış içinde olduk.
Sözü daha fazla uzatmayalım, arkadaşlar. Biz, hep olduğumuz yerdeyiz ve aynı anlayışla, aynı kavganın içindeyiz. Biliyoruz ki Tarihin
görüp tanıdığı en haklı ve meşru dava bizim davamızdır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Temmuz 2016

65

Ayrım
Altı

Yarın CHP’nin kuyruğunda Taksim’de olmak
AKP’giller’e yandan çarklı destek atmaktır

Kimse evirip çevirmesin. Bu gerçeğin lâmı cimi yok.
CHP’nin 15 Temmuz gecesinden itibaren ne yaptığı apaçık ortada.
Tek cümleyle özetlenir bu; açıktan AKP’nin taşeronluğunu yapmaktır.
MHP ile de yan yana gelmektir.
AKP’giller, 15 Temmuz gecesi Pensilvanyalı İmam’ın güçleriyle hesaplaşması sonrasında elde ettiği zaferi kendi Ortaçağcı karanlık
amaçlarını gerçekleştirmek için tam bir fırsata dönüştürmüştür. Arayıp
da bulamadığı bir fırsat ele geçirmiştir.
Nitekim daha o akşamdan itibaren bütün diyanet görevlileriyle birlikte Fethullah’ın dışında kalan bütün Ortaçağcı tarikatlarla birlikte
kendi taraftarlarıyla meydanları, sokakları işgal etmiş, yirmi dört saat
bu işgalini sloganlarıyla, marşlarıyla, tekbir nidalarıyla, selalarla, silah
sesleriyle hiç ara vermemecesine sürdürmüştür. Bununla da artık bundan böyle Türkiye’nin bütün meydanlarının, caddelerinin, sokaklarının,
mahallelerinin sahibi biziz, bizim dışımızdaki hiçbir anlayış ve hareket
varlık kalkışmasında bulunmasın, böyle bir talepte bulunanın sonu kendisi için felaket olur mesajını vermiştir.
Tüm Türkiye Halkı da zaten onların davranışını bu şekilde anlamıştır. Başka türlü anlamak da akıl sahipleri için olası değildir.
Bu arada Malatya, İstanbul gibi Alevi nüfusun yoğun yaşadığı mahallelere sahip şehirlerimizde bu insanlarımıza saldırıya girişmiştir, bu
Ortaçağcı cemaat.
Açıktan laikleri düşman ilan eden ve onları yok edeceklerini belirten sloganlar atmışlardır. “Yaşasın Laikler için cehennem”, “Kanımız aksa da zafer İslam’ın” benzeri sloganlar sürekli ve her yerde
tekrarlanmıştır.
Kapışmanın ilk gecesi Genelkurmaya giren Ortaçağcı güçler Mustafa Kemal’e küfürler ve tekbir naralarıyla işgal etmişlerdir burayı.
Tayyip Erdoğan’ın saray sözcüsü İbrahim Kalın, “Rabia ruhuyla yolumuza devam edeceğiz” diyerek, Mısır’ın Mursi’si ile ve onun
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“Müslüman Kardeşler” adlı Ortaçağcı örgütüyle aynı yolda ilerleyeceklerini açıktan beyan etmiştir.
Tayyip Erdoğan’ın kendisi de Konya meydanlarında toplanan Ortaçağcı kitleye hitaben yaptığı telekonferans görüntülü konuşmasında;
“Türkiye yeni ve daha öncekilere hiç benzemeyecek bir kuruluş
dönemine girmiştir.”, diyerek izleyeceği yolu ve varmak istediği yeri
açıkça ortaya koymuştur.
Yani ne demiştir?
Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti tümden, nesi kalmışsa artık, silip süpüreceğiz. İzi tozu kalmayacak onun.
Biz Mursi’nin, Rabia’nın gönlünde yatan düzeni kuracağız. Dediğinin
anlamı budur.
AKP’giller, CHP, MHP ve hatta HDP gibi muhalefet oyunu oynamakla birlikte sonunda kendi kuyruğundan kopamayan partilerden çok
hoşnuttur. Zaten de T. Erdoğan önceki yıllarda defaatle söylemiştir;
CHP ve benzerlerinin muhalefetinden duyduğu aşırı memnuniyeti.
İşte CHP, on beş yıldır yaptığını yapıyor ve yarın da onu yapacaktır.
Tayyipgiller’in eski ortağı Pensilvanyalı İmam’a atıp tutacak, AKP’giller’i okşayacaktır, destekleyecektir. Tek diyebileceği “Yahu iyi de AKP
de bundan sonra tüm toplumu kucaklayacak şekilde davranmalı.”, türünden saçmalamalarda bulunmaktır. Bu tür efemine söylemler AKP’yi
hiç rahatsız etmez.
CHP ve peşindeki kitle temennide bulunsun ki, AKP’giller Taksim
Meydanı’na, Ankara Kızılay Meydanı’nda zikir çeken tarikat müritleri
benzeri kalabalıkları getirmemiş olsun. Getirirse tiyatro tam bir trajedi
olur.
Peki, biz gerçek devrimciler ne diyoruz? Nerede duruyoruz?
Diyoruz ki, Pensilvanyalı İmam’ın cemaati ile AKP’giller’in anlayış
ve hedef yönünden milim farkları yoktur. İkisi de aynı yolun yolcusudur. Aynı Ortaçağ düzeninin, şeriatla yönetilen din devletinin savunucusudur. On yıllardan bu yana da aynı uğraş içindedirler.
Bunların her ikisi de darbecidir. Esas darbeyi beraberce büyük bir
işbirliği ve dayanışma içinde Laik Cumhuriyet’e karşı yapmışlardır.
Onu dirhem dirhem yıkmışlar, parçalamışlar, sonunda bir enkaz yığınına döndürmüşlerdir.
15 Temmuz gecesi ve devamında yaşanan kapışma da Laik Cumhuriyet’in mirasından aslan payını kimin kapacağı kavgasıdır. Başka da
hiçbir şey değildir.
Bu sebepten biz, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatına-cemaatine ne ka70

dar karşıysak ve onu Türkiye Halkı için ne kadar tehlikeli ve karanlık
görüyorsak AKP’giller’e de o kadar karşıyız, bunları da o kadar karanlık ve tehlikeli görmekteyiz.
Bunları kantara vursanız Ortaçağcılık ve Halk düşmanlığı konusunda birinin diğerinden bir gram eksik geldiğini göremezsiniz. Bunların
her ikisi de ABD yapımıdır. ABD’ye sadakatle bağlıdır. ABD’den-Whashington’dan, Pentagon’dan, CIA’dan izinsiz parmaklarını bile oynatamazlar.
Biz, NATO-Pensilvanyalı İmam ve AKP’giller Amerikancı üçgendir, diyoruz. Bu üçgen parçalanmadan Türkiye’nin bugün üzerini kaplamış olan zifiri karanlık ve duman bir nebze olsun seyreltilemez, azaltılamaz.
İşte biz, bu felaket üçlüsüne karşı birbirinden kopmaz, ayrılmaz bir
bütünlüklü mücadele hattı izliyoruz:
ABD ve AB Emperyalistlerine karşıyız.
Pensilvanyalı İmam’ın tarikatına karşıyız.
AKP’gillerin iktidarına karşıyız.
Hattımız:
Antiemperyalisttir (ABD ve AB Emperyalistlerine karşıdır.),
Antifeodaldır (Yani her türlü Ortaçağ kalıntısına ve özlemine
karşı Laikliğin savunucusudur.),
Antişovenisttir (Kürt Sorunu’nun gerçek anlamda eşitlik, kardeşlik ve özgürlük temelinde çözümünü savunur.).
İşte bu ilkelere sahip hattımızda bağımsız bir mücadele vermekle
Türkiye Halkı kurtuluşa ulaştırılabilir. Bu ilkeleri içtenlikle benimseyen her grup, hareket ve kişi ile birlikte davranmaya da hazırız.
Kurtuluşa bu yoldan gidilecektir. Sonunda mutlaka zafer kazanılacaktır…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Temmuz 2016
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Körün gördüğünü göremeyen anlı şanlı generaller
ve derin analizler yapan ünlü, çok bilgili, kallavi
alimler, aydınlar...

Bir yoldaşımın işyerinde; engelli kontenjanından işe alınmış, ilkokul mezunu temiz kalpli, temiz zihinli bir insanımız var. Görme yetisinin yüzde elliden fazlasını yitirmiş. Temizlik işleri yapar.
15 Temmuz kapışması sonrası yoldaşımızla ayak üstü konuşma ihtiyacı duyuyor. Üzgün, acılı, karamsar...
“Çok üzgünüm, ... Hanım. Memleketi kana bulayan, onca insanın ölmesine yol açan Fethullah’la Tayyip’in birbirinden ne farkı
var? Bunların hiçbir farkı yok birbirinden. Çok karanlık günlere
gidiyoruz.”
Bizim günlerden bu yana yaptığımız değerlendirmelerin hepsini bu
birkaç sözcük özetler içerikte. Bu nedenle hayran oldum alınteriyle ekmeğini kazanmaya çalışan o engelli kardeşimize.
Mevlana’nın ve Yunus’un ünlü tespiti geldi hemen aklımıza. Mealen
şöyle der her ikisi de:
“Kalp gözünüz görmez ise, baş gözünüzle ne kadar görebilirsiniz ki... Baş gözü, yüzü, görünüşü; kalp gözüyse özü görür.”
Bu kardeşimizin kalp gözü açık. Yanıyor yüreği halkımız için, toprağa düşen bedenler için, vatanımız için, tehlikede olan geleceğimiz
için. Yürek yanınca da gerçeklerin özünü kavramak istiyor ve görüp
kavrıyor. Tayyipgiller’le Pensilvanyalı İmam’ın aynı toptan kesme olduğunu, aralarında zerrece bir farkın olmadığını netçe kavrıyor.
15 Temmuz sonrasında Pensilvanyalı İmam’ın güçlerinin uğradığı
hezimet sonrası hemen derin analizlere girişen, pek çoğu Ergenekon
Davası adlı CIA Operasyonu mağduru generaller ve siyasi konularda
kalem oynatan “duayen” yazar çizerler, hemen işe koyuldu. Her biri,
olayı gördüğünü, herkesi de aydınlatmak istediğini düşünerek klavye
başı etti.
Fakat, ne görelim?
Bunların ezici çoğunluğu sanki zaferi kendileri kazanmış havasın75

daydılar. Ortak tezleri şuydu:
Biz, Fethullah Cemaati’nin Orduda, Yargıda ve devletin diğer kurumlarında hızla kadrolaştığını defalarca yazdık, raporlarla ortaya koyduk; komutanlarımıza, amirlerimize, müdürlerimize de sunduk bu raporları. Fakat hiçbir işlem yapılmadı, hiçbir önlem alınmadı. İşte bu
sebepten bu günlere gelindi.
Ortak yakınmalar bu çerçevedeydi. Fakat bunların tamamına yakını
şu soruyu hiç sormuyordu:
“Yahu tamam, raporları sunduk da acaba neden hiç komutanlarımız,
amirlerimiz, müdürlerimiz bunları ciddiye almadı ya da aldıysa bile
hiçbir işlem yapmadı, görmezlikten, bilmezlikten geldi?”
Bu soruyu sorsalar gerçeğe ulaşacaklar. Ama bu alimler sebeplerin peşine düşmeyi öğrenmemişler. Oysa, bir olayı gerçeklikte nasılsa
öylece görüp kavramak demek, olayın kökeni ve gelişim sürecini, sebep-sonuç ilişkileriyle birlikte netçe görmek, bilince çıkarmak demektir. Ancak o zaman olay aydınlanmış olur, bütün gerçekliğiyle.
Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş de katılıyor bu aydınlatmacı koroya:
“FETÖ dediğimiz yapılanmanın kadrolaşma şekli bağlantıları dikkate alındığında net şekilde şu gerçeği gösterdi: Bu olay 3
günlük ya da birkaç senelik bir olay değil. Ben kendi pratiğimden
biliyorum. Bu iş 70’li yıllarda başladı. 2002’de devlet içindeki kadrolaşma Cemaat-AKP diyaloğu ile yükseldi. Üstelik sadece Gülen
Cemaati de değil. TBMM’de ideolojik ve siyasi amaçlarla başka
yapıların, şu tarikatın şu mensuplarına kadro verilmesi gibi bir
arayış olduğunu gördük.
“Bu konu devletin her zaman gündemindeydi. Her zaman
MGK’da konuşuldu, ilgili aktörlere bilgi verildi. Özellikle 2000’li
yıllardan itibaren siyasal İslami gelişmelerin ortaya çıkması ve iç
politikada siyasal İslam söyleminin kullanılması devlet kadrolaşmalarına da yansıdı. Yandaşlık haline dönüştü. İdeolojik beraberlik hep vardı. 2000 yılından önce tehlike bu kadar büyük değildi.
Olaya irticai boyutlarla bakış vardı.” (ABC Gazetesi, 21 Temmuz
2016)

Hemen şu soruyu soralım vatandaşa:
Sen, devletin en önemli istihbarat kurumunun ikinci adamıymışsın.
Peki bu irticai örgütlenmelere karşı ne yaptın? Bir mücadelen oldu mu?
Yok... Şimdi “bunu biliyorduk, bu hep vardı.”, demek kolay.
Ama sizin için esas tehlike komünistlerdi, değil mi? Yurtseverlerdi,
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Mustafa Kemal Gelenekli Antiemperyalist Güçlerdi. Devlet yönetimindeki herkes gibi siz de Ortaçağcıları, cemaatçıları, tarikatçıları dost kişiler, dost örgütler olarak gördünüz. Öyle ya; onların da birincil düşmanı bizdik, sizin de. Düşmanınız ortaktı, o yüzden elbirliğiyle bize karşı
mücadele yürüttünüz on yıllar boyu.

Tarikatlar ve cemaatler,
ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi” gereği
iradi olarak devlet içine yerleştirilmiştir
Hem 12 Mart, 12 Eylül Faşizminin faşist diktatör paşaları, hem
1950’li yıllardan bu yana Türkiye’nin siyasileri yani Başbakanları, Bakanları bu Ortaçağcıları hep dost kuvvetler olarak gördünüz.
Hatta, 27 Mayıs Politik Devrimi’nin Lideri Cemal Gürsel, Fahri
Korutürk ve Ahmet Necdet Sezer’i bir tarafa bırakırsak; geriye kalan
Cumhurbaşkanları da bu Ortaçağcı şeriatçılarla hep el ele, kol kola oldular.
Yani, Cevdet Sunay’lar, Turgut Özal’lar, Süleyman Demirel’ler,
Abdullah Gül’ler ve Tayyip Erdoğan’lar... Bunların tamamı F. Gülen
Cemaati’nin de, diğer tüm tarikat ve cemaatlerin de dostu, koruyucusu,
kollayıcısı olmuşlardır.
Çünkü, bu tarikat ve cemaatler, ABD’ninYeşil Kuşak Projesi gereği
yeniden düzenlenmiş, organize edilmiş, önleri açılmış ve devlet içine
hiçbir engelle karşılaşmadan yerleştirilmiştir. 1950 sonrası iktidara gelen tüm siyasi parti ve yukarıda adını andığımız kişiler de yine aynı
ABD Emperyalistlerinin elleriyle iktidara getirilmiş siyasi kurumlar ve
figürlerdir. Yani efendileri, sahipleri aynıdır. Bunlara diyor ki Büyük
Patron, işbirliği halinde devleti ele geçirip kerte kerte aşındırıp çürütüp
parçalayıp Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarınca kurulan Laik Cumhuriyeti yıkacaksınız. Sonrasında da istediğiniz din devletini kuracaksınız. İşte bu sebepten 1950 sonrası iktidara gelen hemen her siyasi kişi
ve parti hep bu Ortaçağ’ın karanlık örgütleriyle el ele, kol kola olmuştur. Çünkü kendi ruhları da karanlıktır onların. Kendileri de bu milletin,
bu halkın, bu vatanın düşmanları cephesindedir. Tıpkı Ortaçağcı tarikat örgütlenmeleri gibi. O yüzden de koklaşarak hemen anlaşmışlar ve
2013 yılına kadar büyük bir kardeşlik içinde hainane görevlerini yapmışlardır. Türkiye’yi bugünkü felaket ortamına sürüklemişlerdir.
Bu tarikat ve cemaatler, bizzat devlet tarafından ortaya çıkarılmış,
yetiştirilmiş, finanse edilmiş ve devletin Silahlı Kuvvetler dahil, Yargı,
Polis ve Milli Eğitim dahil, Diyanet dahil tüm kurumlarına yerleştiril77

miştir.
Cevat Öneş’in de belirttiği gibi, 2000 sonrasında Tayyipgiller İktidarıyla birlikte bu iş iyice zıvanadan çıkmış, alabildiğine kanser tümörü
gibi devletin tüm yapısını kuşatmaya girişmiştir.
Tayyip Erdoğan’ın yetiştiricisi, önderi, hocası Molla Necmettin’in
1997’de bu tarikat ve cemaat önderlerine, sarık ve cübbeleriyle Başbakanlıkta verdiği iftar yemeği sanırız akıllardadır.
Tayyip Erdoğan’ınsa iktidara gelirken ve geldikten sonraki süreçte
Gülen Tarikatı’yla iç içe geçtiği, tencere kapak gibi örtüştüğü apaçık
bilinen bir gerçektir. Daha üç yıl önce “Cemaatçi kardeşlerimiz bizden
ne istediler de vermedik ki?”, diyen Tayyip’in kendisidir. Fethullah’ın
Pensilvanya’da gurbette bulunuşuna üzülen yine kendisidir. Tayyip, bakanları hep övgüler düzmüştür Pensilvanyalı “Hoca Efendi”lerine. Ona
toz kondurtmamışlardır. Orduyu, Yargıyı ve devletin tümünü ele geçiriyor diyenler karşısında da hemen saldırıya geçmişler, onu savunmak
için ellerinden geleni artlarına koymamışlardır. Buna yüzlerce, hatta
binlerce somut, kesin örnek gösterilebilir.
Fakat hep söylediğimiz gibi; elbirliğiyle çökerttikleri Laik Cumhuriyet’ten kalan mirası paylaşıma gelince iş, orada işte çoğu mafya örgütünün yaşadığı durum ortaya çıkmıştır. Paylaşım kavgası, kanlı bir
savaşa dönüşmüştür, ülkeyi de cehennemin içine sürüklemiştir. Yüzlerce vatan evladının kanının akmasına, ömrünün bitmesine yol açmıştır.
Türk Ordusu da onarılamayacak biçimde, çok ağır yara almıştır bu
paylaşım savaşında.
Gelinen aşamada ülkede ne yargı bırakmışlardır, ne hukuk, ne laik
eğitim, ne ordu, ne polis... Yani devlet paylaşılmıştır Ortaçağcı siyasi
iktidarla cemaatler arasında. Artık kanunlar sadece kâğıt üzerindedir.
Kaldı ki onlar da hukukla hiç bağdaşmayacak biçimde Tayyipgiller’in
istekleri doğrultusunda yazılıp çizilen metinlerden ibarettir. Onlar kendi çıkarlarını, taleplerini kanun metinleri biçiminde Meclisten geçirip
onları da istedikleri şekilde kullanmaktadırlar.
Kendilerinin de defalarca dile getirdikleri gibi, Kurtuluş Savaşı’mız
sonrasında kurulan Laik Cumhuriyet’in yerinde yeller esmektedir artık.
Aklı başında her namuslu aydın adı gibi bilmektedir ki; Tayyip Erdoğan’ın AKP’gilleri’yle Fethullah Gülen’in Cemaati arasında Ortaçağcı
şeriatçılık, din devleti özlemciliği, azgın bir Mustafa Kemal ve laiklik
düşmanlığı, kendilerinden olmayana karşı beslenen dizginlenemez bir
kin ve nefret, kamu mallarının iç edilmesi-aşırılması konularında gram
ya da milim fark yoktur. Tıpatıp aynıdır bunlar. Bu son kapışmada Fethullah hezimete uğramış, Tayyipgiller’se ezici bir zafer kazanmıştır.
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Peki, bugün bu hezimet ve galibiyet sonrasında Türkiye Halkı ne
kazanmıştır? Bir şey kazanmış mıdır?
Bizce hayır... Hiçbir şey kazanmamıştır. Çünkü kendisi için aynı
oranda tehlike içeren iki halk düşmanından biri yenilmiş, öbürü kazanmıştır. Bunların birbirinden farkı yok ki... Bu kazanmış olsa ne değişir,
öbürü kazanmış olsa ne değişir Halkımız için?.. Hiçbir şey.
Halkımız kaybetmiştir. Önce de söylediğimiz gibi; Türk Ordusu’nun
onuru, özgüveni, saygınlığı, caydırıcılığı, savaşma kapasitesi büyük
oranda hırpalanmış, darbelenmiş, darma duman edilmiştir.
Halk, dini temelde, mezhep temelinde parçalanmıştır. Ve birbirine
karşı hasımlaştırılmıştır.
Tayyipgiller de, Gülen Cemaati de laik insanlarımızı düşman olarak görmektedirler. Hem de ortadan kaldırılması gereken bir düşman.
Hatırlayan arkadaşlar vardır; AKP’giller’in yandaş ilahiyatçılarından
Hayrettin Karaman aynen şöyle demiştir birkaç yıl önce:
“İslam’a inanmayanlar kendi inançlarını serbestçe uygulayabilirler; ama bu uygulama Müslümanların hayat, ahlâk ve dindarlıklarını, nesillerin eğitimini olumsuz etkileyecekse -İslam toplumunda- “onların aykırı filleri için özel mekanlar ihdas edilmek gibi”
tedbirlere başvurulur.” (Hayrettin Karaman, Tahammül mü hoş görmek mi?, Yeni Şafak, 07 Ağustos 2011)

Açıkça savunduğu; “Laikleri gettolara kapatalım”dır. Bizlerin arasında yaşarlarsa çocuklarımızın eğitimini olumsuz yönde etkilerler. Zarar verirler. O yüzden onları, oluşturacağımız gettolara, toplama kamplarına sürelim. Aramızda yaşamalarına izin vermeyelim.
Aslında hem Fethullah Gülen Tarikatı’nın hem Tayyipgiller’in samimi düşüncesidir o. İşte zaman zaman dile getiriyorlar.
Birkaç ay önce AKP’nin Meclis Başkanı İsmail Kahraman ne demişti?
“Cumhuriyeti kuranlar dinsizdi.”
Tayyip Erdoğan ne demişti Mustafa Kemal ve İsmet İnönü hakkında?
“İki ayyaş.”
İşte bu sebepten, Orman Çiftliği dahil Mustafa Kemal’in tüm mirasını ve Laik Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırma savaşındadır bunlar. İzi
tozu kalmasın onun, demektedirler.
Fethullah Gülen ne demişti, Mustafa Kemal için, TV’lerde yayımlanan videolarında?
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“Zalim.”
Şimdi durum böylesine apaçık meydandayken bunların biri yenildi,
öbürü yendi diye sevinen Ergenekon tutsağı-mağduru generallere, aydınlara ne demeli?
Zavallılar, korkaklar...
Bu iki kelime, onların tutumunu anlatmaya yeter, sanıyoruz.
Bunlar, Tayyip Erdoğan’a şöyle mesajlar göndermektedirler:
“Yahu zafer kazandın, bu bizim için de iyi. Ama sen de artık bizleri
de kucaklayacak şekilde davran. Bizlere bir zarar verme.”
Bunların bir kısmı Erdoğan’ın “kandırıldık” sözüne inanmaktadır.
Bir kısmıysa Erdoğan’ı “hırslı, heyecanlı” ergen olarak satmaya çalışmaktadır. Yani masumlaştırarak benimsetmeye uğraşmaktadır.
Tabiî onlar, bunu samimiyetlerinden yapmıyorlar. Korkuyorlar, kendilerince Erdoğan’dan gelecek tehlikeyi savuşturmak düşüncesiyle yapıyorlar. Dolayısıyla da ahlâklı davranmıyorlar.
Tamam, korktun, anlaşılır bir şeydir korku. İnsani bir durumdur.
Zaaftır diyelim ya da. Herkes cesur olamaz ki. Ama hiç değilse sus.
Konuşma.
Yo, konuşacak bunlar. Alışmış ağızları konuşmaya çünkü. Kendilerini de bilgin olarak pazarlayacaklar bu şekilde. Yani, çifte kazanç elde
etmiş olacaklar. Ayıp yahu. Yapmayın, yakışmıyor. Üzülüyoruz sizin
adınıza...
Bunlar, bu tutumlarıyla Tayyipgiller’i meşrulaştırıyorlar, sevimlileştiriyorlar, böylece de bunların yaptığı bütün kötülükleri, bütün vurgun
ve soygunları, kamu malı hırsızlıklarını, katliamlarını, döktükleri kanları, Gezi Şehitlerimizin canlarını alanlar olduklarını, Taksim’i 1 Mayıs’larda devrimcilere yasaklamak için İstanbul’un pek çok alanını ve
meydanını biber gazlarına boğarak, devrimcileri, demokratları coplayarak ettikleri zulümleri, söyledikleri yalanları, yaptıkları hukuksuzlukları onaylamış ve unutturmuş oluyorlar.

Bu Din Bezirgânları için din,
dünya menfaati elde etmenin bir aracıdır
Bildiğimiz gibi; Tayyipgiller, ABD’nin Ortadoğu’da yürüttüğü, Libya’dan Afganistan’a, Pakistan’a kadar ve ülkemiz de dahil olmak üzere
pek çok İslam ülkesini ölüm tarlalarına çeviren saldırı ve işgallerini,
sayısı 10 milyonu bulan Müslüman katliamının suç ortağı olduklarını
unutturmak istiyorlar.
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Komşumuz Suriye’de en kanlı ve vahşiyane bir şekilde süren ABD
yapımı piyonların işledikleri cinayetlerin destekçileri olduklarını unutturuyorlar.
İşte bu Ortaçağcı-Cihatçı çetelerden biri (Nurettin Zengi Tugayları
adını taşıyanı) daha birkaç gün önce 12 yaşında Filistinli bir çocuğun
başını tekbir sesleri eşliğinde kesmiştir. Bu kan donduran caniliğin kaydettikleri görüntüsünü de internet ortamında paylaşmışlardır. Bu cellatlar ordularını ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye şu anda da en aktif bir
şekilde desteklemektedir. IŞİD’den zerre farkı olmayan bu örgütler her
gün insanlık suçu işlemektedirler, Suriye’de ve diğer İslam ülkelerinde.
Hatırlatalım; Tayyipgiller’in 15 Temmuz sonrası sokağa döktükleri
Ortaçağcı kalabalıklar da aynı tekbir sesleriyle askerlerin gırtlaklarını
kesmişler, günler boyu caddelerde, meydanlarda terör estirmişlerdir.
Hep söylediğimiz gibi; IŞİD’inden, El Kaide’sinden, ÖSO’sundan
Fethullah’ına, Tayyipgiller’e kadar bunların inançları, anlayışları, ruhiyatları aynıdır. Hepsi de Muaviye-Yezid dininin, CIA-Pentagon-Washington dininin inananlarıdır, savunucularıdır. Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’yla zerre miktarda olsun ilgileri yoktur bunların.
Bunlardan biri; “Yendiğimiz Fethullahçıların karılarını ganimet
olarak alalım.”, diyor. (Trabzonspor Basketbol Takımı İkinci Başkanı
Veysel Taşkın)
Bir diğeri; “Fethullah Gülen’in doğduğu evi umumi tuvalet yapalım.”, diyor. (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekman)
Bir diğeri; “Bunların ölüleri için hainler mezarlığı kuracağız.
Gelen geçen lanet okusun diye.”, diyor. (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş)
Bir diğeri; “İdam cezasının geri getirilmesi talebi demokratik bir
taleptir.”, diyor. (Tayyip Erdoğan)
Bütün bunlar, Muaviye-Yezid İslamı’nın kapsamı içine girer. Bugün de bunların müttefiki olan, yıllardan bu yana destekledikleri Ortaçağcı-Cihatçı örgütlerin anlayışı içine girer. Demek ki aralarında hiçbir
fark yoktur.
Daha üç sene önce kardeşti bunlar. Etle tırnak gibi kaynaşıktı. Her
yerde yan yana, iç içeydiler, omuz omuzaydılar. Ama işte Muaviye-Yezid İslamı bu. O gerçek İslam değil de, çıkarlara giydirilen bir kılıf.
Dünya menfaati elde etmenin bir aracı, bir kisvesi. Öyle olunca da bir
çıkar çatışmasında, hele hele Laik Cumhuriyet’in mirasının paylaşılması gibi büyük bir miras kavgasında birbirlerine karşı yapmayacakları
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kötülük, zulüm ve hainlik yoktur.
İşte omuzu bol yıldızlı generaller de, derin alim geçinen yazarçizerler de Tayyipgiller’in bu niteliklerini görmezlikten, bilmezlikten geliyor; onlarla birlikte “darbenin savuşturulduğu”ndan, “demokrasinin kazandığı”ndan dem vuruyorlar. Utanç verici bir çarpıtma ve demagoji...

CIA’nın 15 Temmuz’dan haberdar olmadığı iddiasına
bebeler bile güler
Trajedinin bir diğer önemli yanı var ki; onu da pek çoğu yok sayıyor.
Olmamış sayıyor.
Onlara göre; “Darbede Amerika’nın rolü yok”muş. “CIA’nınsa hiç
haberi yok”muş.
Buna bebeler bile inanmaz be!
Böyle bir zırva iddiaya Ortadoğu’nun bütün develeri kahkahayla
güler be!
O Amerika ve CIA ki -ve sadece CIA da değil tabiî, arkasından gelen
15 casus örgütü daha vardır Amerika’nın (The United States Intelligence Community- Birleşik Devletler İstihbarat Topluluğu.)- dünyanın
herhangi bir yerindeki bırakalım böylesi önem taşıyan bir bölgedeki,
ülkedeki büyük bir altüstlüğü, çok daha önemsiz ülkelerdeki sosyal,
siyasi olayları bile görür, anlar, merkezine bildirir.
Eğer CIA’nın ve diğerlerinin 15 Temmuz’dan haberi olmamış olsa,
ABD Emperyalist haydut devleti, ajan sayısı on binleri, bütçeleriyse on
milyarlarca dolarları bulan bu örgütlerin tamamını çayıra salar, otlasınlar diye. Böyle bir iddia, halkımızın deyişiyle “akla ziyan”dır.
Demirel’in demirbaş bir Dışişleri Bakanı vardı: İhsan Sabri Çağlayangil. 1975 yazında İsmail Cem’in Politika Gazetesi’ne bir röportaj
verdi. Aynen şöyle koyar Çağlayangil orada, bu konuya ilişkin gerçeği,
daha doğrusu itiraf eder:
“Bundan açık bir şey olmaz: CIA 12 Mart’ta vardır. Büyük ölçüde vardır. 12 Mart’ta haşhaş vardır. CIA, Papadopulos’da vardır. CIA, Gizikis’te vardır. (ABD’nin 1967’de Yunanistan’da yaptırdığı ‘Albaylar Cuntası’nın faşist darbesi kastediliyor. - Nurullah
Ankut) CIA’nın nasıl hareket edeceği tahmin edilemez. Siz bir yazar olarak en az benim kadar bilirsiniz...
“(…) Şimdi nasıl yapıyor CIA? CIA yapar. (…)
“Benim istihbarat şefim, kendisi farkında bile olmadan CIA benim altımı oyar.
“Elinde imkân var (yabancı) adamın. Girmiş enfiltre benim
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içimde...
“Onun için hiç şaşmam, aramam da, bulamam ki. Nasıl yaptı,
bulamam...” (Çağlayangil 12 Mart’ı Açıklıyor, Politika, 12 Mart 1976)

İhsan Sabri Çağlayangil 1975’te İsmail Cem’e; “Siz de bu anlattıklarımı bir yazar olarak bilirsiniz.”, diyor.
Doğalı da bu tabiî. Gelgelelim; işte aradan 40 yıl geçmiş olmasına
rağmen bugünkü kallavi paşalarımız ve yazar çizerlerimiz bilmeyiz,
diyorlar. Yok böyle bir şey, diyorlar. Evet, demek ki Türkiye geriye gitmiş, aydın namusu konusunda daha da.
CIA, 1975’ten çok önce, 1953’te İran’daki yurtsever, antiemperyalist, ilerici Başbakan Muhammed Musaddık’ı, onun petrol ve tarımı
millileştirme girişimi ardından vahşi bir darbeyle deviriyor. Muhammed Musaddık CIA patentli Şah Rıza’nın zindanlarında hayatını kaybediyor.
Altüstlük sırasında ülke dışına kaçan Şah’ı alıp getirip yeniden
İran’ın başına oturtuyor ve onun 1979’a kadar iktidarda kalıp halka kan
kusturmasına nezaret ediyor.
Bundan bir yıl sonra, 1954’te Latin Amerika, Guatemala’da yine
antiemperyalist, yurtsever, halksever Devlet Başkanı Jacobo Arbenz’i kanlı bir darbeyle deviriyor. Bazı arkadaşların hatırlayacağı
gibi; Che de o anda Guatemala’dadır. Faşist darbe sonrasında trenle
çıkıyor oradan, Meksika’ya geçiyor. Orada Raul’la, Fidel’le tanışıp Küba Devrimi’nin hazırlık çalışmalarına başlıyorlar.
Demek ki CIA, 1945 sonrası uluslararası emperyalizmin dünya jandarmalığını ABD’nin devralmasıyla birlikte dünyayı izlemeye, gözlemeye, nerede ne oluyorsa görüp ABD Emperyalist Devletinin merkezine bildirmeye başlıyor.
Ergenekon Operasyonu tutsağı subaylar içinde bizce en ayığı Tuğamiral Türker Ertürk’tür. Nitekim, 15 Temmuz sonrası da bize en
yakın tahlili, değerlendirmeyi o yapmıştır. Bizim onun kavrayışı konusundaki olumlu kanaatimiz bu olay sonrası da oluşmuş değildir ayrıca.
Bu sebepten T. Ertürk’ü eleştirimizin kapsamı dışında tutuyoruz.
ABD Emperyalistleri Türkiye gibi uydulaştırdıkları ülkelerle işte
böyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynarlar. Çıkarlarının gerektirdiği anlarda, durumlarda onu şekilden şekle sokarlar, felaketten felakete
sürüklerler. Emperyalistlerin dostu olmaz, müttefiki olmaz, işbirlikçisi
olur, taşeronu olur, kuklası olur, piyonu olur, uydusu olur. Emperyalistler kendi dünya çapındaki tekelci şirketlerinin çıkarı, sömürüsü ve vurgunu dışında hiçbir şeyi düşünmezler ve hiçbir şeye değer vermezler.
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İşte bu sebepten biz; “Katil Amerika, Ortadoğu’dan Defol!”, diyoruz.
Tabiî yerli işbirlikçi hainleriyle birlikte, piyonlarıyla birlikte. NATO
gibi, Avrupa Birliği gibi örgütleriyle birlikte.
Hep söylediğimiz gibi AKP’giller’de, Pensilvanyalı İmam da, Meclisteki diğer üç Amerikancı hain, işbirlikçi parti de, PKK de, PYD de,
YPG de, IŞİD de, El Kaide de, El Nusra da, ÖSO da Amerika’nın bölgedeki her boydan ve soydan farklı farklı enstrümanlarıdır, piyonlarıdır,
kuklalarıdır.
Çıkarlarının gerektirdiği duruma göre değişik planlar, projeler, senaryolar, stratejiler yapar, bu piyonlarını oynatır o kanlı oyunlarında.
Sonunda da amacına ulaşır.
İşte biz, insan soyunun başdüşmanı bu emperyalist haydut ABD
Devletini, onun omuzdaşı Avrupa Birliği Emperyalistlerini, yerli işbirlikçi hain ortaklarıyla birlikte yeneceğiz, ülkemizden ve bölgemizden
defedeceğiz. Ne yazık ki o güne kadar bu zalimler ve hainler ülkemiz
halkının ve bölge kardeş ülkeler halklarının kanlarını dökmeye devam
edeceklerdir.
Fakat, en sonunda Tarihteki her zalim gibi yenilecekler. Her hain
gibi anlaşılıp tanınacaklar. Ve topu birden insan içine çıkamayacaklar.
Ve hep lanetle anılacaklardır. Tarih de onları böyle yazacaktır.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Temmuz 2016
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Ayrım
Sekiz

Kadere bak!
15 Temmuz’da ne olduğunu bir sağcı,
solculardan daha iyi anladı

Biz, 16 Temmuz’dan bu yana yaptığımız değerlendirmelerde bu olayın can alıcı noktalarını şöyle koymuştuk:
O gün yaşanan, her ikisi de her türlü meşruiyetten yoksun, Anayasa
dışına düşmüş, Ortaçağcı, Laiklik, Mustafa Kemal ve Cumhuriyet düşmanı mücrimler topluluğunun Laik Cumhuriyet’in mirasını paylaşım
kavgasıydı.
Eğer bu paylaşımı oturup kendi aralarında barışçıl yollardan yapabilselerdi, ne 17-25 Aralık geriz patlaması olayı yaşanırdı, ne de 15
Temmuz ve sonrasında yaşanan kanlı hesaplaşma...
Böyle yapamadılar, hemen her suç örgütü gibi. Her biri büyük ganimetten aslan payını kendisinin hak ettiğini düşünüyordu. Böyle olunca
da kavga ve savaş kaçınılmaz oldu.
15 Temmuz’da yaşanan, bu sebeple bir darbe değildir. Çünkü hiçbir
meşruiyete, hakkaniyete ve kanuniyete sahip olmayan iki suç örgütünün ganimet paylaşım savaşı olunca ortada bir darbe olmaz. Bunların
her ikisi de gayrimeşrudur. Laik Cumhuriyet’i birlikte yıkmışlardır.
O bakımdan, eğer bir darbeden söz edeceksek, her ikisi de darbecidir.
Çünkü darbeyi elbirliği, güç birliğiyle Laik Cumhuriyet’e karşı yapmışlardır. Hitler ve Musollini tarzı bir sivil darbedir bunların yapmış
olduğu. O tür darbeler de, bilindiği gibi, bir anda ya da bir gecede değil,
yıllar içinde sinsi sinsi uğraşarak yapılır.
Dolayısıyla da 15 Temmuz olayı bir darbe değil, iki suçlunun kapışmasıdır.
Hiç unutmayalım; hukuk devletinden söz edebilmemiz için hukuka
yalnız yönetilenlerin değil, yönetenlerin de harfiyyen uyması gerekir.
Bir hukuk devletinde hiç kimsenin suç işleme serbestisi yoktur. Hiç
kimse kanunlar üstü değildir. Herkes, hangi kademede olursa olsun,
oranın çalışma esaslarını belirleyen kanunlara uymak mecburiyetindedir. Ben en tepedeyim, istediğimi yapmakta hürüm, kanun manun da
sallamam, dediniz mi; devleti hukuk devleti olmaktan çıkarırsınız. Onu
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bir diktatörlüğe, krallığa dönüştürmüş olursunuz. Dolayısıyla da hukuk
devletinin kanunlarına karşı suç işlemiş duruma düşersiniz. Bir mücrim
olursunuz. Her türlü devlet yetkiniz boş düşer. Bir devlet adamı değil,
sadece bir suçlu olursunuz artık.
İşte şu an iktidarı elinde bulunduran AKP’giller de aynen bu durumdadır. Bunlar da Pensilvanyalı İmam’ın cemaati gibi Laik Cumhuriyet’i
bir sivil darbeyle yıkma suçunu işlemişlerdir.
Bunun örneklerini önceki yazılarımızda bir hayli verdik. Okuyan
arkadaşlar bilir.
Bu nedenle burada örneklemeye girmeyeceğiz.
İşte tüm bu sebeplerden dolayı 15 Temmuz gecesi yaşanan, darbe
değil, suçlular arası bir kapışmadır.
Darbenin olabilmesi için halktan kopuk, kanun dışı bir gücün hukuk
devletine, onu ele geçirmek için saldırmış olması gerekir.
Oysa ortada ne bir hukuk devleti var, ne de kanunlara göre çalışan
bir hükümet, meşru bir hükümet var... Bunlar olmayınca da kanun dışı
başka bir gücün bunlara karşı yaptığı bir hareket darbe olmaz, paylaşım
kavgası olur, ganimeti ele geçirme savaşı olur.
Ne diyor Tayyip Erdoğan ve AKP’giller?
“Biz kandırıldık.”
Oysa, ortada zinhar böyle bir şey yoktur. Binlerce delile, uyarıya
rağmen bunlar 2000’lerden 2013’e kadar kaynaşık bir vaziyette Laik
Cumhuriyet’i yıkmak için çalışmışlardır, işbirliği, güç birliği yapmışlardır. AKP’giller, kendilerine yapılan bu konudaki hiçbir uyarıyı dikkate almadıkları gibi, yapanları da suçlamışlar, cezalandırmışlardır.
Tabiî bu her iki Ortaçağcı; kanun, hak, hukuk tanımaz gücü organize
edip-örgütleyip devlet içine yerleştiren, onların her ikisini de var edip
yöneten ABD Emperyalistleridir. Çünkü onlar da Laik Cumhuriyet’in
yıkılmasını, kendi emperyalist çıkarları için amaç edinmişlerdir. Bu işe
de bunları memur etmişlerdir, son 20 yıldan bu yana. Bunlar da sahiperinin kendilerine verdiği görevi büyük bir ustalıkla-maharetle gerçekleştirmişlerdir. Bu işte uzmandır her ikisi de.
Yani onlar kendi akıllarıyla hareket etmezler. Efendileri oynatır onları. Planlar, projeler, stratejiler verir ellerine; bunlar da ona göre hareket ederler.
Dolayısıyla da 15 Temmuz sonrası halkımız bir şey kazanmamıştır.
Halkımıza ölümlerden ölüm beğenmek düşmüştür. Kazanan AKP’giller olmuştur, arkasındaki ABD olmuştur.
Kaybedense, daha önce de söylediğimiz gibi; Türk Ordusu’dur, Türkiye’dir.
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Bu değerlendirmemizde genelde olduğu gibi, yine yapayalnız kalmıştık. Sosyalist, sol, sosyal demokrat gruplar ve Ergenekon Operasyonu mağduru generaller, subaylar savrulup gitmişlerdi.
Ortak tezleri; 15 Temmuz’un demokrasiye karşı girişilmiş bir darbe
olduğuydu. O günden bu yana bütün uğraşmalarımıza rağmen o grupların şeflerine bir türlü kavratamadık tezlerimizi, dolayısıyla da gerçeği.
Gerçekte olan biteni...

Burası Şark;
Hükmetmek ve saygı görmek için
hep yenen, kazanan taraf olacaksın
Onlar, ortada bir demokrasi filan olmadığının, meşru bir yönetimin
bulunmadığının hiç farkında değildiler. Kim bilir belki de, bir bölümü
en azından, bildiği halde bilmezlikten geliyordu.
Öyle ya; medyayı izlerseniz şu anda Türkiye’nin her bölgesinde her
kademeden vatandaşların yoğun bir biçimde Tayyip Erdoğan karşısında
biat kuyruğuna girmiş olduğunu görürsünüz.
Kimisi açıktan; “Bana ahmak diyebilirsiniz.”, diyor. (Bülent
Arınç)
Kimisi; “Siz kandırıldıysanız ben iki kere kandırıldım.”, diyerek
hem biatta kusur etmiyor hem de dik durur görüntü vermeye çabalıyor.
(Mustafa Kamalak)
Kimisi Hocaefendisini ve eski dindaşlarını satmakta, onlara hakaretler yağdırmakta sınır tanımıyor. (Eyüp Can)
İsterseniz bu insan sefaletlerinin hazin dönüşlerinin hikâyesini daha
fazla uzatmayalım.
Burası Şark; burada hükmetmek ve saygı görmek için hep yenen,
kazanan taraf olacaksın. Eğer yenilmişsen, altın olsan da seni bir pula
satar en güvendiklerin. Hiç duraksamadan hem de...
“Padişahım çok yaşa!” haykırışlarının yüzyıllar boyu hiç dinmediği topraklardır buralar.
İşte bu sebepten, şimdi herkes Pensilvanyalı Fethullah’a giydirme,
AKP’giller’e ise yakarma yarışındadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi,
bu utanç verici işi herkes farklı farklı yapmaktadır.
Kim bilir; solcularımızın da belki bir kısmı kendi yordamlarınca
böyle bir çabanın içine girmişlerdir. Onlar da AKP’giller’in meşruiyetini tanıyarak Pensilvanyalı’nın cemaatini ise darbecilikle suçlayarak
yapmaktadır bu işi. Çünkü bu da sonuçta bir biattır, bir anlamda. Bir ka89

buldür. Tabiî Erdoğan da en azından şimdilik yeterli bulur bunu. Daha
fazlasını sonra düşünürüz, der...
Şimdi gelelim 15 Temmuz olayını duruca görüp kavrayan sağcı vatandaşa:
“AKP’li eski vekil, AKP-Cemaat kirli ittifakının mesut günlerini anlattı
“(...)
“İKİNİZ DE ARTIK ÇEKİLİN
“‘Erdoğan ve Gülen’e ‘ikiniz de artık çekilin’ diyen ve mikroblog sitesi Twitter’daki hesabından açıklamalarda bulunan Feyzi
İşbaşaran, Erdoğan’ın iktidara geliş süreci ve AKP-Gülen Cemaati
ittifakının karanlık yılları hakkında çarpıcı mesajlar paylaştı.
“İşte o açıklamalar:
“Bakın! Ben cemaatı nasıl ve nerde gördüm?
“(...)
“AKP’den milletvekili seçildiğimize bin pişman olmuştuk. Neye
uğradığımızı şaşırdık. ‘Kutsal davamız’ diyorlardı, ne olduğunu
anlayamadık.
“2009’un Haziran ayı, Meclisteki odamdayım. Elazığ’dan bir
heyet Elazığ’ın diğer milletvekillerini ziyaret etmiş, en son bana
geldiler.
“Heyet başkanı olan zat (Bugün de AKP’de milletvekili) ‘Feyzi
Bey, siz 28 Öğrenciye burs veriyormuşsunuz, bunların 12’si Alevi’.
“Eşimle beraber burs verdiğimiz doğru, şu an sayısını bilmiyorum. Eşim takip ediyor. Sadece kız çocuklarına verdiğimizi biliyorum.
“Biliyoruz Feyzi Bey siz Sünnisiniz, Alevilere neden burs verdiğinizi anlayamadık?’ Yahu arkadaş! Biz böyle şeylere bakmayız.
Çok ayıp.
“Ayrıca, Alevi, Sünni vs. bakmayız. Kız çocuklarının okuması
için burs veriyoruz. Bunu söylemekle çok ayıp ediyorsunuz.
“Siz kimsiniz? Benden nasıl böyle şey isteyebilirsiniz?
“-Adam (!) ‘Sizi biz seçtik’
“-Hadi ordan! Sizi tanımıyorum, çıkın dışarı.
“Çıkarlarken de ‘Bu partiden milletvekillik yapamazsınız’ deyip gittiler. İşte bunlar Erdoğan’ın iktidar ortaklarıydı.
“Polis ile takip ve taciz bitmek bilmiyordu. Beni, ailemle görüntüleyip ‘Rus kadınlarla’ diye yayınlıyorlardı.
“Artık dayanamadım, 2009 Aralık ayında @ntv canlı yayınına
çıktım ‘Devlette cemaatin çeteleri, paralel örgüt var’ dedim.
“@banuguven ’in sunduğu @ntv bomba gibi patladı. Banu Gü-
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ven yayını kesemedi. Zaten canlı yayın şartı ile çıkmıştım.
“İstifamdan sonra epey zaman geçti. Hüseyin Gülerce denilen
adi herif arayıp F. Gülen adına özür diledi. Arkasından E. Dumanlı, H. Bilici.
“Bunların özür dilemesi ile kalmadı. Erdoğan, Bakan Hayati
Yazıcı vasıtası ile özür diledi ve partiye dönmemi istedi. REDDETTİM.
“(...)
“Siz kimsiniz? Bugün çıkmış darbe mağduriyeti oynayıp, onu
bunu cemaatçi, darbeci ilan ediyorsunuz! DARBEYİ SİZ HAZIRLADINIZ!
“Erdoğan! Senden başka, daha hiçbir sıfatı yokken, Beyaz Saray’da devlet başkanı gibi ağırlanan var mı?
“Erdoğan! Amerika’nın, aptal Bush’un her dediğini yapmadan
seni Başbakan yaparlar mıydı? Sen bugün de demokrat kesilmişsin.
“Erdoğan! Sen Fethullah Gülen ile koalisyon kurup Erbakan
hocanı arkadan vurdun. Şimdi de, Gülen bana darbe yaptı diyorsun.
“Erdoğan! Sen de Fethullah Gülen de artık çekilin! Bu millete,
ülkeye yazık. Darbe girişimi seni demokrat yapmaz.
“Erdoğan! Sana da, cemaate de karşıyız. İkinizden birini tutmak zorunda değiliz. Türkiye’de hukuku, demokrasiyi yok ettin.
Neyini savunalım?
“Erdoğan! Tükçesi şu; 14 Yılın sonunda Türkiye’yi felakete sürükledin! Artık Türkiye’yi yönetemezsin. Başkasını suçlama!
“Erdoğan ve eski ortağı Fethullah Gülen kavgası için sokağa
çıkıp demokrasi arayanlar kendilerine yazık ediyorlar. Erdoğan
demokrat değil.
“Sanki Türkiye’de demokrasi vardı, Cemaat demokrasiyi alıp
götürdü, biz de demokrasiyi kurtarıyoruz. Milleti kandırmayın!
“Erdoğan’ın zerre kadar demokrasi inancı yoktur. Bu gösterileri tek adamlığı için kullanmaktan başka amacı da yoktur!” (ABC
Gazetesi, 23 Temmuz 2016- http://www.abcgazetesi.com/akpli-eski-vekil-akp-cemaat-kirli-ittifakinin-mesut-gunlerini-anlatti-22783h.
htm)

Bizim solculardan, sosyal demokratlardan ne kadar ayık bir sağcı,
değil mi?
Adam milletvekili seçilmiş 2007 Seçimlerinde AKP’den, fakat Tayyip Erdoğan’ın ve AKP’giller’in içyüzünü görünce ancak bir buçuk yıl
tahammül edebilmiş. İstifa etmiş. Netçe de görmüş bunların karanlık iç
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dünyalarını.
Öyle olunca 15 Temmuz olayını da netçe görebiliyor. Bir öngörüsü,
aklını özgürce, bir ölçüye kadar da olsa, kullanma becerisi var. Özgüveni tam. Namusuna gelince; görebildiğimiz kadarıyla en azından belli
ölçüde o da var. Siyasi hayatını tam olarak bilmediğimiz için bu konuda
netçe bir yargıda bulunamıyoruz. 28 öğrenciye burs vermesi de halk
sevgisinin olduğunu gösteriyor.
Ne diyor adam yukarıda?
Hukuku da, demokrasiyi de yok ettiniz, ne darbesinden söz ediyorsun?.. Fethullah Gülen bana darbe yaptı, diye mağduru oynuyorsun.
Kimi kandırıyorsun?
Biz de bunları söylüyoruz, değil mi 16 Temmuz’dan bu yana.
Bu vatandaş da Türkiye’yi bugünkü yaşanan felakete siz sürüklediniz, diyor Fethullah’la birlikte. Çekilin artık, gidin, diyor.
Biz ne diyoruz?
Bunları indireceğiz, yıkacağız bunların zulüm, talan ve ihanet düzenini. İşledikleri suçların da bir eksiksiz hesabını soracağız. Bundan
da kurtulamayacaklar. Her suçlu gibi yaptıklarının hesabını verecekler.
Evvelki gün Mustafa Yoldaş; 15 Temmuz değerlendirmelerimizi
kast ederek; “Hoca bu konuda da yalnız kalacağız.”, demişti. Ben de
“Öyle oldu.”, demiştim.
Şimdi bizimle aynı düşünen bir kişiyi daha tanımış olduk. Demek ki
biz ve bizim gibi düşünen insanlar bir başımıza değilmişiz. Bu kişinin
solcu, sosyalist, gerçek devrimci olmasını isterdik biz. Fakat, ne edelim
ki sağcı çıktı bu insan. Kader...
Biz sabırlı insanlarız. 49 yıldır bu kavganın içindeyiz. Geldiğimiz
yol biliniyor, ortada. Bu da bizim elimizde olan bir durum değil.
İleride solcular da bizi anlayacaklar. Halkımız da anlayacak. Ama
öyle görülüyor ki bu da zaman alacak. Olsun. Dedik ya, sabırlıyız.
Yazının bu aşamasında Ergenekon Operasyonu tutsaklarından bir
yarbay arkadaş bizi aradı. “Ben de aynı sizin gibi düşünüyorum.”, dedi.
“Bunu yazdım, önümüzdeki günlerde çağrılı olduğum bir televizyon
kanalına çıkacağım, orada da bu düşünceleri söyleyeceğim.”, dedi.
Bu yürekli arkadaş, eşinin de aynen böyle düşündüğünü belirtti.
Tabiî şu da tartışılmaz bir gerçektir ki, Partimizi takip eden binlerce
insan da bizim gibi düşünmektedir. Kaldı ki bizi takip etmeyen daha
pek çok içtenlikli insanımızın da böyle düşündüğünü tahmin ediyoruz.
Dünkü yazımızda konu ettiğimiz, bir yoldaşımızla aynı işyerinde çalı92

şan, görme engelli insanımızın da gerçeği kalp gözüyle görerek kavradığını anlatmıştık. Daha böyle pek çok insanımız var kuşkusuz. Böyle
düşünenlerin sayısı yukarıda da belirttiğimiz gibi artacaktır hızla. İnsanlarımız bu zulüm düzeninde ve cehennem karanlığında kalmayacak
sürgit. Uyanacak, bilinçlenecek, gerçekleri görecek. Dostu düşmanı
netçe seçebilecek. İşte o zaman bu zalimlerin ve hainlerin sonu gelecek.
Hesap vakti gelecek.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Temmuz 2016
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Ayrım
Dokuz

Laikliği ortadan kaldırırsanız, varacağınız yer
mecburen Ortaçağ (din savaşları) konağı olur

15 Temmuz sonrası yaşanan kanlı, trajik felaket de bir yönüyle budur. Önce de söylediğimiz gibi, şimdi herkes Fethullahçı Şeytanı taşlama ayininde birbirleriyle yarışa girmiş vaziyettedir. Çünkü, “dindar
ve kindar” Tayyip Erdoğan’ın gözüne girmeyen herkesin can ve mal
güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünmektedirler.
Daha önce de söylemiştik; şu kanaatteyim ki eğer Pensilvanyalı
İmam’ın askerleri başarılı olsaydı, Tayyip Erdoğan hariç, mevcut Bakanlar Kurulu da, AKP Meclis Grubu da, il, ilçe yöneticileri de bugün
olduğunun tam tersine, Fethullah Gülen’in önünde biat kuyruğuna girerdi.
Çünkü, ideoloji bakımından aralarında zerre fark yoktur: Her ikisi
de sınır tanımaz bir saldırganlık biçiminde laiklik düşmanıdır, laikliğe
saldırmaktadırlar. Yine aynı oranda Mustafa Kemal, Birinci Kuvayimilliye, Antiemperyalistlik ve Laik Cumhuriyet düşmanıdırlar.
Daha dün denebilecek yakınlıkta, hemen bir ay kadar önce Tayyip
Erdoğan’ın kadim dostu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman “Cumhuriyeti kuranlar dinsizdi.”, demedi mi açıktan?
Fethullah Gülen için de Mustafa Kemal dinsizdir. Onların bu kanaati
tüm kadrolarını kapsar. Çünkü çocukluklarından, ilk gençlik yıllarından
itibaren böyle yetiştirilmişlerdir, böyle doktrine edilmişlerdir.
Biz hep söylüyoruz ya; tarikatlarda, cemaatlerde, Kur’an Kurslarında ve hatta İmam Hatip Okullarında hep bunlar öğretilir gençlere.
Laiklik düşmanlığı, Mustafa Kemal düşmanlığı, Laik Cumhuriyet düşmanlığı ve Amerikan yandaşlığı...
Kendilerini mütedeyyin, muhafazakâr, dinci olarak tanımlayan, bu
tezgâhtan geçmiş herkesin aynı anlayışta, aynı çizgide ve aynı safta bulunması tesadüf değildir.
Buralarda öğretilen din, yüzlerce kez tekrarladığımız gibi, Kur’an
Müslümanlığı, Hz. Muhammed ve Dört Halife Müslümanlığı değildir.
Muaviye-Yezid Müslümanlığıdır, bugünkü tanımıyla da CIA-Penta97

gon-Washington Müslümanlığıdır.
Yıllar önce, Fatih Altaylı’nın programına çıkan gencecik kızcağızların: “Ben İmam Humeyni’yi severim, Atatürk’ü sevmem. Keşke
Atatürk liderliğindeki Milli Kurtuluşçular kazanmasaydı da İngilizler kazansaydı. İngiliz sömürgesi olsaydık. O zaman İslam’ı
yaşardım. İngilizler sömürgelerinde insanların dinlerine müdahale etmiyorlar.”, demesi boşuna değildir. Ya da öylesine söylenmiş bir
düşünce değildir. Ve bu kesimin azınlığının ya da bir bölümünün sahip
olduğu bir düşünce değildir. Hemen tamamını kapsar bu anlayış. Çünkü
onların yetiştikleri kurs, tarikat ve okullarda tam da bu İngiliz, Amerikan muhibbiliği-severliği, yandaşlığı öğretilir.
Mustafa Kemal’e, Kuvayimilliyecilere, Antiemperyalistlere, Laik
Cumhuriyet’e ve Tam Bağımsızlığa düşmanlık öğretilir.
İşte bu sebepten Fethullah Cemaatinin, daha doğrusu tarikatının
mensuplarıyla Tayyipgiller’in-AKP’giller’in mensupları arasında bu
açıdan zerre fark yoktur.
Öyleyse, bunların farkı nedir?
Tek farkları tarikat şeyhlerinin, liderlerinin, önderlerinin ayrı oluşudur.
Pensilvanyalı’nın tarikatının şeyhi, bilindiği gibi, Fethullah Gülen’dir.
Tayyipgiller, AKP’giller tarikatının-cemaatinin şeyhi de ya da imamı da, Kaçak Saray’ın Reisi, İmamıdır. İşte biricik farklılıkları budur.
O yüzden bunlar on yıllardır birlikte Laik Cumhuriyet’i alttan alta
oyarak, dirhem dirhem yontarak kurumuş bir ağaca döndürmüşler ve
sonunda da yıkmışlardır. Ve hep söylediğimiz gibi, iş, ondan kalan büyük mirasın paylaşımına yani devletin paylaşımına gelince de kavgaya
tutuşmuşlar ve kanlı bıçaklı düşman olmuşlardır.
Şimdi Türkiye’de Fethullah Gülen’den ve cemaat mensuplarından
daha kötüsü yoktur, bunlara göre.
Bunlar kötü mü?
Evet, kötü.
Tehlikeli mi?
Evet.
Halk düşmanı mı?
Evet.
ABD Emperyalistlerinin, AB Emperyalistlerinin ve Siyonist İsrail’in yandaşı mı?
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Evet.
Ama bu taraftakiler de öyle. Aynı özelliklere bunlar da sahip. Bu
bakımdan hiçbir fark bulunmamaktadır aralarında. İşte biz, bu nedenle
ne Pensilvanyalı’nın cemaati, ne Tayyip Erdoğan’ın AKP’giller’i, diyoruz. Türkiye, bu her iki ABD işbirlikçisi, vatan millet düşmanı gruptan
da kurtulmalıdır, diyoruz.
Şu anda Pensilvanyalı’nın Ordudaki, Yargıdaki, Milli Eğitimdeki
ve tüm devlet kurumlarındaki ve medyadaki tespit edilen taraftarlarına
karşı ölümcül bir savaş başlatılmıştır.
Fakat, Orduda ve diğer devlet kurumlarında Pensilvanyalı İmam’ın
taraftarlarının dışında başka tarikatlara mensup yığınla Ortaçağcı, öbürleriyle benzer özellikte unsurlar bulunmaktadır. Onlara hiç dokunulmamaktadır.
Nitekim bugün, onlar da Pensilvanyalı’nın kadrolarından boşalacak
yerleri paylaşım kavgasına girmiş durumdadırlar.
Odatv’de dün yayımlanan şu habere bakalım:
“Cemaat Savaşları Başladı
“Fethullah Gülen Cemaati’nin darbe girişiminin ardından cemaatler arasında da kavga başladı.
“Furkan Vakfı Lideri Alparslan Kuytul’un darbeyi öğrendiği
andan sonra söylediği sözler nedeniyle darbeyi desteklediği yönünde tartışmaların yaşanmasına, iki büyük cemaatin arasındaki gerilim de eklendi.
“Cüppeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün
sayfasından Akabe Vakfı Lideri Mustafa İslamoğlu’na yönelik
‘Geleceğin Fethullah Güleni’ eleştirisi getirilen bir video paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu’nun olduğu videoda Akabe Vakfı Lideri Mustafa İslamoğlu’nun
belediyelerde Gülen Cemaati’nin yöntemine benzer şekilde örgütlendiği iddia ediliyor. Öte yandan aynı sayfada paylaşılan ikinci
videoda İslamoğlu, darbe taraftarı olmakla suçlanırken halka da
sürü dediği ileri sürülüyor.” (Odatv, 25 Temmuz 2016- http://odatv.
com/cemaat-savaslari-basladi-2507161200.html)

Batı Tarihi de, Doğu Tarihi de
Ortaçağ’da din savaşlarıyla doludur
Laikliği ortadan kaldırdınız mı, varacağınız yer işte burasıdır. Yani,
Ortaçağ’ın din savaşları bataklığıdır.
Tüm Ortaçağ din savaşlarıyla doludur. Engizisyon Mahkemeleriyle
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doludur. İnsanlara yapılan akıl almaz işkencelerle doludur, katliamlarla
doludur.
Batı’ya bakalım: Saint Barthelemy Katliamı nedir?
Fransa’da 1572’de, Ağustos’un 24’ünde iki gün içinde Katoliklerle
Protestanlar arasında geçen kanlı, insanlık dışı bir katliam hesaplaşmasıdır. O günlerin şartlarında bu katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı
kesince tespit edilememiş olsa da bazı tarihçiler bunun 30 binlerle ifade
edilebilecek bir katliam olduğunu ileri sürmektedirler.
Ayrıca, Engizisyon Mahkemelerinin yani Kilise’nin yönetimindeki
mahkemelerin halkı ve Giordano Bruno gibi bilim insanlarını nasıl
yargılayıp işkencelerle katlettiğini Tarih kaydetmiştir.
Ayrıca, 1071 Malazgirt Zaferi’nden 25 yıl sonra Papa II. Urbanus’un çağrısıyla toplanan Clermont Konsili, Türklere ve tüm Müslümanlara karşı Hıristiyan ülkelerin tamamının katıldığı bir Haçlı Seferi’nin başlatılması kararını alır. Bu çağrıya olumlu yanıt veren Avrupa
devletleri hazırlıklara girişerek, 1 yıl sonra Birinci Haçlı Seferi’ni başlatırlar. Amaç, Müslümanlığı yeryüzünden silmektir.
Bu Haçlı Seferleri dalga dalga olmak üzere, tamamı dokuz dalgadır,
1272’ye kadar sürer. Bu, her ne kadar ekonomik temelde Avrupa Tefeci-Bezirgân Sermayesinin Doğu’yu, yani İslam ülkelerini yağmalamak
ve sömürgeleştirmek amacını taşısa da, bir din savaşı görünümü şeklinde gerçekleşir.
Yine hatırlanacağı gibi; bu savaşlara katılanların üzerlerindeki giysilerde, tüm sırt ve göğüslerini kaplayan haç işareti olduğu için, bu adı
alır.
İslam dünyasına bakarsak; burada da Birinci Halife Hz. Ebubekir’in
ölümüyle birlikte İslam’ın kendi içinde bir din savaşının başladığını
açık bir şekilde görürüz. Diğer üç Halife de vadesiyle değil de din adına öldürülerek ortadan kaldırılır. Sonrası malum; Şii-Sünni Savaşı tüm
İslam Tarihi boyunca sürmüştür, hatta bugün dahi devam etmektedir.
İslam’ın Musevilerle, Hıristiyanlarla arasında geçen savaşlar da Tarih sayfalarını doldurur.
Batı dünyası, kendi içinde yaşadığı din savaşlarından burjuva devrimlerinin ürünü olan Laikliği benimsemekle ve devlette egemen kılmakla kurtulabilmiştir. Devlet ve Kilise birbirinden tümüyle ayrılınca,
insanlar inanç ve ibadetlerini özel hayatlarında istediği gibi yapabilmişler ama devlet kurumları, başta hukuk, yargı ve eğitim olmak üzere
aklın ve bilimin öngördüğü ve ortak insanlık vicdanının değerleri olan
kurallar çerçevesinde oluşturulmuş ve işlemiştir. Ondan sonra da Kili100

se’nin devlete el atmasına, müdahale etmesine asla izin verilmemiştir.
İnsanlar arasında birlik ve uyum da bu alanda ancak böyle sağlanabilir.
Bunun başka hiçbir yolu yoktur.
Ayrıca da; siz şeriat dediğiniz anda ortaya yüzlerce birbirinden ayrı,
hatta birbirini düşman ve din dışı sayan şeriat çıkar. Bunların her biri
gerçek şeriatı sadece kendisinin savunduğu iddiasındadır. Dolayısıyla
da tüm toplumu kendi anlayışının kuşatmasını ve devleti de bu anlayışı
doğrultusunda ele geçirip yönlendirmeyi, yönetmeyi ister. Hiçbir şeriat
örgütlenmesi, tarikat laik olamaz, siyasetten uzak duramaz. Böyle bir
şey onların doğasına aykırıdır.

Din, devletin değil,
insanların işidir, insanlara aittir
Pek çok yorumuna katılmamış olsak da Ahmed Hulusi, içtenlikli
bir ilahiyatçıdır. Nitekim, kendi imkânlarıyla bastırdığı ve kendi ürünü
olan Kur’an meallerini ve kitaplarını parasız dağıtmaktadır. “Benim yayınlarımı hiçkimse parayla satamaz.”, diye de belirtmektedir.
“Benim anlayışıma göre dinden para kazanılmaz.”, demektedir. Bizce de çok doğru bir anlayıştır bu. Bu namuslu ilahiyatçı şunu der aynen:
“Hiçbir dinî işlev, para karşılığı yapılmaz! Yapılırsa, ticaret olur
adı, Din’e hizmet değil!
“DİN, meslek değildir! Meslek olmaz! Mesleği DİN olanın, işi
de ticarettir!
“Din, para kazanmak veya dünyevî başka çıkarlar için kullanılabilir ama bunun sonucu hüsrandan başka bir şey olmayacaktır!” (http://www.ahmedhulusi.org/tr/yazi/seriat-devleti)

İşte şu an yaşadığımız felaketlerin sebebi de tam budur. Yukarıda
andığımız her iki tarikat da on yıllardan bu yana hep din adına siyaset
yapıyorlar, ticaret yapıyorlar, kamu malı aşırıyorlar ve devleti ele geçirmeye çalışıyorlar. Sonuç tam da ilahiyatçının dediği gibi hüsrandır.
Tabiî olan, o tarikatlarda, o kurslarda, o okullarda kandırılmış, aldatılmış insanlarımıza, diğer halk çocuklarına oluyor. Askerlerimize oluyor, Türk Ordusu’na oluyor, Türkiye’ye oluyor.
Bu ilahiyatçıya biri sorar; “Neden şeriat devletine karşısınız?”, diye:
“Üstadım, burada İslâm devletine gerek yok demişsiniz. Allâh
aşkına Dünya’da şu an dahi onlarca Müslüman öldürülmekte olduğu ve güçlü bir İslâm devleti olmadığı hâlde, bunun sebebini
anlamış değilim. Bizim gayemiz tabii ki Allâh yolunda savaşmak
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olmalıdır, diye düşünüyorum. İslâm, devlete değil insanlara gelmiş
bir düzendir diyorsunuz ama, eğer insanın içinde yaşadığı devlet,
Allâh’ın kurallarını uygulamıyorsa, nasıl İslâm’dan söz edebiliriz?” (http://www.ahmedhulusi.org/tr/yazi/seriat-devleti)

Ahmed Hulusi’nin bu soruya yanıtı şudur:
“Bırakalım geçmişi bir yana...
“Bugün Dünya üzerinde, yalnızca Kur’ân ve Hadis temeline dayalı tek bir İslâm Devleti var mıdır?.. YOKTUR!
“Kişinin imanı veya İslâm anlayışı, “İslâm devleti” veya “şeriat
devleti” kapsamına bağlı olsaydı, bugün yeryüzünde imanlı veya
İslâm’ı kabul etmiş tek kişi olmazdı! Oysa bugün binlerle evliyaullâh, “İslâmî olmayan rejimlerle” yönetilen ülkelerde yaşıyor yeryüzünde!
“Mezhep, tarikat, cemaat anlayışları dolayısıyla, bölgesel Müslümanlık anlayışları ihtiva eden; kendi anlayışları dışındaki tüm
inananları “kâfir” gören dar ve sınırlı bakış sahiplerinin oluşturduğu devletleri nasıl İslâm’a bağlayıp, İslâm’ı küçültebilir, o yüzden
İslâm’a laf getirtebiliriz?..
“İSLÂM’ın yüceliği beşerî yanlışlar yüzünden karalanmaktan
münezzehtir!
“Kendi cemaatlerinden olmayanı, kendi tarikatlarından olmayanı Müslüman kabul etmeyen; başı örtülü olmayan hanımı dinsiz, kâfir kabul edip, kendilerinden saymayan zihniyetler mi şeriat
devleti kuracak da toplumları yönetecek elinde sopa ve satır ile?!!
“Hangi mezhep ya da tarikat veya cemaat anlayışına göre şeriat
devleti kurulacak?.. Böylece de, kaç kişi, kaç kişiye hükmedecek
ALLÂH ve DİN ADINA, diyerek! Düşünebiliyor musunuz bunun
sonucunu!
“Bugün Müslümanlar, böylesine birbirini dışlayan veya arkasından kuyusunu kazan anlayış farklılıkları içinde kümelenmişken; kendi görüşünde olmayanların kitaplarını yasaklayan bir
kafa yapısına sahipken; nasıl bir birlikten ve o birliğin yönetiminden söz edilebilir ki!
“Gerçekçi olalım ve kendimizi aldatmaktan vazgeçelim. Köyümüz sınırları içinde düşünmekten arınıp, global bakmayı ve değerlendirmeyi öğrenelim!
“Kesin olarak bilin ki, “Mehdi” lakabıyla bildirilen YENİLEYİCİ, eğer olağanüstü kuvvelerle donanmış bir ordu beraberinde,
beyaz atlı komutan olarak gelmezse, “şeriat devleti” beklentisi, insanların enerjisini yanlış yolda harcatan ham hayal olmaktan öteye
gitmeyecektir!
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“Hayal edildiği şekilde bir Mehdi’nin ortaya çıkmayacağını
1985’te yazdım.” (agy)

Görüldüğü gibi Ahmed Hulusi, böyle bir uğraşın insanların enerjisi
boşa heba ettiğini söyler. Tabiî İslam Dünyasının bugün yaşadığı felaketleri olsun göz önüne aldığımızda da sadece insanların enerjisinin
heba edilmesiyle kalmadığını, şeriat devleti kurmak için mücadelenin
İslam Dünyasını ölüm tarlalarına döndürdüğünü görürüz, kavrarız.
Ayrıca, Ahmed Hulusi, bugün “binlerle evliyaullâh, ‘İslâmî olmayan rejimlerle’ yönetilen ülkelerde yaşıyor yeryüzünde!”, diyor.
Böylece de laikliğin önemine işaret ediyor.
Demek ki din, devletin değil, insanların işidir, insanlara aittir, insanların anlayışına, kavrayışına, inanışına ait bir konudur. Devletin kendisi
ne dinle ilgilenir ne de insanların inanışıyla... Laik devlet budur.
Bilindiği gibi biz, Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’nı dünyada en
iyi anlayan, kavrayan, çözümleyen hareket olduğumuz iddiasındayız.
Bu anlayışımızı konuya ilişkin pek çok konuşmamızda ve yazımızda
anlattık.
Bir iki cümleyle özetlersek; Hz. Muhammed’in gönlünden de sosyalizm geçiyordu. Cenneti aslında bu dünyada kurmak istiyordu. Fakat,
çağının şartları içinde gücü ancak o kadarına yetebildi.
Dört Halife sonrasındaysa, Hz. Ali sonrasındaysa Kur’an İslamı
bütünüyle ortadan kaldırıldı; onun yerine toplumu kasıp kavuran, tabiî devleti de ele geçiren sömürücü, asalak Tefeci-Bezirgân Sermaye
Sınıfının çıkarlarını ve dünya görüşünü savunan Muaviye ve Yezid İslamı ortaya çıktı. Bütün İslam Tarihi boyunca da ne yazık ki genelde
egemenliğini sürdürdü. Onun bugünkü versiyonu Amerikan İslamı’dır,
CIA İslamı’dır.
İslam Dünyasında bugün, iktidarı ele geçirerek İslam Devleti kurma mücadelesi ve savaşı yürüten tüm hareket ve örgütler ve de Suudi
benzeri devletler hep bu Amerikan ve CIA İslamı’nın savunucusu ve
uygulayıcısıdırlar.
Hep söylediğimiz gibi; Tayyipgiller de, Pensilvanyalı İmam da bu
kategoridedir.
AKP’giller’in emrindeki Diyanetin Başkanı Mehmet Görmez bile
aylar önce şöyle demişti:
“Yapılan bazı araştırmalara göre son yıllarda günde ortalama
bin Müslüman katlediliyor. Bunun yüzde 90’ı Müslüman tarafından, kardeşi tarafından katlediliyor. Sadece Suriye’de, Irak’ta değil. Libya’da, Pakistan’da, Afrika’da, Myanmar’da... Buralarda
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ortaya çıkan hareketler var. Şebaplar, İŞİD’ler, Boko Haram’lar
var. Bütün bunlar nasıl türedi. Müslüman kamuoyunda nasıl ortaya çıktı. Üzerinde durmamız gereken en önemli husus bütün
bu yapılar nasıl ortaya çıktı. Yanlış yapılar nasıl oluştu. Asıl gaye
ise temelinde mezhepçilik ya da fitne ateşini nasıl söndürebiliriz”
diye konuştu. (http://www.habervaktim.com/haber/379300/urkuten-rakami-diyanet-acikladi.html)

Mehmet Görmez’in söyledikleri doğru. Biz de katılırız aynen. Mehmet Görmez, dışarıyı görüyor da Türkiye’yi ve kendisini görmüyor,
maalesef. Türkiye’de de yapılanın aynı şey olduğunu göremiyor. Çünkü kendisi de özgür iradesiyle ve vicdanıyla düşünüp fetva veremiyor.
İktidarın, AKP’giller’in Diyanet İşleri Başkanı çünkü.
Senin emrinde bulunduğun AKP iktidarı yıllardan bu yana Ortadoğu’daki bu katliamcı örgütleri silahla, topla, tüfekle ve her şeyle desteklemiyor mu?
Bugün Özgür Suriye Ordusu denen yapının içinde yığınla, din savaşı yürüttüğü anlayışında olan IŞİD benzeri örgüt yok mu?
Var.
Daha birkaç gün önce bu örgütlerden biri olan Nurettin Zengi Tugayları adlı Cihatçı örgüt mensupları 12 yaşındaki bir çocuğun başını,
tüyler ürpertici bir canilikle kesmedi mi?
Üstelik de o vahşeti kaydedip, görüntüsünü internet ortamında yaymadı mı?
Bu örgüt AKP iktidarının da, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya
gibi Batılı Emperyalistlerin de desteklediği bir örgüt değil mi?
Ve en son 15 Temmuz’da yaşanan kanlı, vahşi hesaplaşma aslında
böylesi bir din savaşı değil mi?
Devlet, günbegün bir din devletine dönüştürülürken, Milli Eğitim
tümden İmam Hatipleştirilirken, laiklik ortadan kaldırılırken niye hiç
sesin çıkmıyor?
Tersine, bunların hepsini destekliyorsun sen. Böylece de senin yaptığın ve hizmetinde bulunduğun iktidarın yaptığı, IŞİD’lerin, Boko
Haram’ların, ÖSO’ların yaptığından farklı bir şey değil. Onlar bir din
devleti kurmak istiyorlar, AKP’giller de sivil darbeyle ele geçirdikleri
devleti süreç içinde din devletine dönüştürdüler. Sen de yardım ettin bu
işe.
Türkiye’deki tahminen 15 milyon Alevi inanca sahip insanımız vardır. Bu insanlarımızın ibadethaneleri de, bilindiği gibi Cemevidir. Senin
Reisin Tayyip Erdoğan Cemevi için “Cümbüş evi”, diyerek bu insan104

larımızı dışlayıp aşağılamadı mı?
Ve siz Diyanet olarak; “Cemevi ibadethane sayılmaz.”, diye fetva
vermediniz mi?
Bunlar ayrımcılık ve insanlarımızı din ve mezhep temelinde bölmek
ve birbirlerine karşı düşmanlığa itmek değil midir?
Ne yazık ki Mehmet Görmez de, Ziya Paşa’nın ünlü Terkib-i Bendinin şu ünlü beyiti içinde kalmaktadır:
“Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmât
“Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde”
(Onlar ki dünyaya lâf ile nizam verirler.
Onların evlerine gidip bakın, hanelerinde bin türlü ihmal ve düzensizlik görürsünüz.)

Türkiye Ortaçağ kalıntısı Tefeci-Bezirgânlıktan ve onun
yaratığı olan Ortaçağcı oluşumlardan kurtulmadıkça
din savaşlarının sonu gelmez
Tekrarlayalım:
Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı da, Tayyip Erdoğan’ın AKP’giller’i
de kendi anlayışları doğrultusunda şeriat devleti oluşturmak amacıyla
çalışan Cihatçı örgütlerdir. Tıpkı ÖSO gibi, El Kaide gibi, El Nusra
gibi, IŞİD gibi. Yöntemleri farklıdır sadece. Anlayış ve amaçları ise
birdir.
İşte bu sebeple, Fethullah Gülen’in Işık Evleri, dershaneleri, okulları, üniversiteleri ne kadar bu millete, bu vatana zararlı ise, AKP’giller’in TÜRGEV’i de, TOGEM-DER’i de, Diyanete bağlı Kur’an Kursları da, İmam Hatipleri de, tüm eğitimin İmam Hatipleştirilmesi de o
kadar zararlıdır. Çünkü bunlar da aynı anlayış ve amaçla çalışmaktadır.
Muhtevaları bire bir aynıdır.
Yukarıda da söylediğimiz gibi, AKP’giller de bir cemaattir-tarikattır.
Çünkü din alıp satarak siyaset yapmaktadırlar. Tıpkı Fethullah’ın değişik adlardaki örgütleri gibi.
İşte, tüm bu sebeplerden dolayı 15 Temmuz’da Amerikancı; laiklik,
tam bağımsızlık ve Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanı bir cemaat-tarikat yenilmiş, ama aynı özelliklere sahip bir başka cemaat-tarikat
kazanmıştır.
Halkımız için bunda ne değişen bir şey vardır, ne de kazanım. Ne
yazık ki Türkiye böylesi Ortaçağ kalıntısı tarikatlardan, cemaatlerden
ve siyasi partilerden kurtulmadıkça din savaşlarının sonu gelmez.
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Eğitim, adalet, medya ve siyaset yani devletin tamamı laik olup dinle bağını kesmedikçe, dinin insanların özel hayatına ilişkin bir konu
olduğunu kabullenmedikçe ve ona uygun oluşturulup çalışmadıkça bu
trajedilerin sonu gelmez.
Türkiye bugün her ne kadar 21’inci Yüzyıl içinde olmuş olsa da aslında Ortaçağ’ı yaşayan ve bir Ortaçağ devletiyle yönetilen ülke durumuna düşürülmüştür.
Bu durumu da ABD Emperyalistlerinin 1950 sonrası oluşturup uygulamaya koydukları “Yeşil Kuşak Projesi”ndeki çalışmalar ortaya çıkarmıştır. Yani proje ve yönlendirme ABD’ye aittir. O günden bu yana
işbaşına gelen iktidarlar da hep ABD tarafından seçildikleri için hep
aynı projenin uygulayıcıları olmuştur.
Tabiî bu gidiş, 2002’de AKP’nin iktidara gelişiyle birlikte iyice şirazesinden çıkmış ve trajik bir hıza ulaşmıştır. Sonunda da bugüne gelinmiştir.
Biz bu felaketlerin yaşanacağını on yıllar öncesinden gördük.
1960’lı yıllardan bu yana mücadele ediyoruz, bu gidişi durdurup tersine
çevirebilmek için. Fakat ne yazık ki güç yetiremedik buna. Anlatamadık derdimizi halkımıza.
Amerika’nın her türlü imkânı vardı. Para gücü, Casus gücü, Ordu
gücü, Medya gücü... Bizimse kalbimizdeki içtenlikten, vatan ve halk
sevgisinden ve zihnimizdeki bilinçten başka hiçbir şeyimiz yoktu. Bu
nedenle söz konusu yarışta başarılı olamadık.
Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı, 15 Temmuz’da genç vatan evlatlarına, Ordumuza ve Türkiye’ye bu felaketi, bu kanlı, vahşi trajediyi yaşatanları on yıllar önce, 1968’de şöyle teşhir ediyordu:
“Mekke’de Müslümanlığı yıllarca boğmaya çalışan ve boğamayınca para ile Müslüman olan, sonra demokratik Müslümanlığı halk düşmanı ve zalim bir iktidara çeviren ezeli müstebit Tefeci-Bezirgân Sınıfının aygıtları idiler. Ancak bu sosyal sınıf, sinsi
karakterlerini gizleyebilmek için fakir halka en utanmazca yalanları yutturmanın yolunu buldular. Onların bu hilelerini keşfedip
açıklayacak kimselere karşı neler yapmadılar?
“Şımartıp sivriltmeler, para ile satın almalar, binbir Tarikat hilebazlıkları yetmediği zaman, idare işkenceleri, resmi katliamlar
birbirini kovaladı.” (Hikmet Kıvılcımlı, Genel Olarak Sosyal Sınıflar
ve Partiler, Derleniş Yayınları, İkinci Baskı, s. 58)

Ne yazık ki, önce de söylediğimiz gibi, daha bir süre böylesi trajediler yaşayacağız. Fakat sonunda kesince kurtulacağız bu zalim ve
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hainlerden, halk düşmanlarından. Bunlardan da, efendileri olan haydut
emperyalist ABD’den de gerçek hesabı biz soracağız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Temmuz 2016
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Ayrım
On

Yakın Tarihten bir yaprak

Önce de söyledik ya; şu anda en sağcısından en solcusuna kadar,
PKK’sine kadar, HDP’sine kadar herkes aynı safta: Fethullahçı Şeytanı taşlama ayini safında.
Günün moda akımı bu.
Biz, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde böyle sakat, çarpık, eksik,
burjuva içerikli ayinlere, akımlara kapılmadık. Olayları her zaman diyalektik-maddeci mantık ve metodumuzla, tüm yönleriyle ve bir süreç olarak yani gelmişiyle, geçmişiyle, sebep-sonuç ilişkileriyle ortaya
koyduk. Çünkü olaylar, ancak bu yaklaşımla gerçekte neyse öylece, net
oalarak görülebilir, anlaşılabilir, kavranabilir. Buradan hareketle de,
olayların bundan sonra hangi yönde ve hangi hedefe varmak için gelişeceği öngörülebilir.
Ancak bu öngörüden sonra olayları kendi istediğimiz tarzda, yani
devrimci tarzda nasıl etkileyebiliriz, nasıl devrimci bir kanala akıtabiliriz, diye muhakeme yaparız; sonuçlara varırız ve ileriye dönük izlememiz gereken devrimci hattımızı çizeriz, belirleriz.
Bu tutum, devrimci düşünce ve davranışın temel taşıdır.
İşte biz, bu devrimci kavrayışımızla Pensilvanyalı İmam’ın da, Tayyipgiller’in AKP’sinin de kim tarafından ve hangi amaçla projelendirilip pratiğe uygulandıklarını ve Türkiye’nin başına bela edildiklerini
on yıllar öncesinden gördük. Ve onlara karşı mücadeleye giriştik. Her
ikisi de bir ABD projesi olan bu vatan, millet, laiklik, halk ve Mustafa Kemal, Kuvayimilliye düşmanı hareket, Türk Ordusu’nu ve aynı
özelliklere sahip bilim insanlarını, aydınları bertaraf ederek Türkiye’yi
Yeni Sevr’e-BOP’a götürmekle görevlendirilmişlerdi, efendileri bu işi
vermişti onlara.
Bu hainane işlerinin bir aşamasında onlara; “Ergenekon Davası”
denen CIA Operasyonunu birlikte kotarmaları görevi verilmişti. Yukarıda andığımız yurtsever, laik güçleri ancak bu operasyonla, el ele vererek bertaraf edebilecekleri düşünülmüş ve söylenmişti onlara.
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İşte 2007 yılında ellerine verilen bu planı uygulamaya koydular. Bu
işte Pensilvanyalı İmam’ın kadroları Polis, Savcı, Yargıç ve Medya
olarak görev yapacaktı.
Tayyipgiller’in kadroları ise; Hükümet Güçleri ve Yandaş Medya
olarak bu işte yer alacaklardı. Elbirliğiyle kuşatılacaktı, bu antiemperyalist, yurtsever güçler; Silivri, Hasdal, Sincan, Hadımköy zindanlarına
doldurulup orada çürütülecek, yok edilecekti.
Olayı daha ilk adımında gördük. Başka hiçbir hareket görmez iken...
Kendisini sosyalist, komünist, sol, sosyal demokrat olarak niteleyen
hareketlerin bir teki olsun, göremedi, anlayamadı. Çünkü onlarda ne
devrimci teori vardı, ne devrimci bilinç, ne devrimci mantık ve metot... Onlar esen rüzgara göre, vuran dalgaya göre tavır değiştirirler,
tutum belirlerler. Bugün dedikleri, dün söyledikleriyle çelişirmiş; hiç
dert edinmezler bunu.
Bin Kalıplı Doğu Perinçek ve PDA Avanesi de aynı durumdaydı.
Bizzat Doğu Perinçek, saldırıya uğrayan yurtsever-Mustafa Kemalci
askerleri kastederek:
“Bizim bunlarla ne işimiz olur? Biz bunlara karşı mücadele ettik.”, diyordu. (Bakınız, Zeki Sarıhan, İP’ten İstifa Mektubu)
Sonradan kendileri de saldırıya uğrayınca tutum değiştirip mağdurların safına geçtiler. Tabiî mecburen...
Bunların dışında sol cepheden tavır değiştiren de olmadı. Bu hainane
sürecin sonuna kadar ve hatta, sonlandıktan sonra bile onlar hep karşı
safta kaldılar. Yani ABD’nin, Pensilvanyalı İmam’ın ve Tayyipgiller’in
safında. “Ergenekon Davası” denilen CIA Operasyonunu uygulayanların ve savunanların safında. Bunlardan bir kısmı Silivri Zindanı’nın
bile önüne gidip CIA safında, tutsaklara karşı eylem yaptı-gösteri yaptı.
Bu kadar değildi yaptıkları.
Bizi de, bu devrimci tutumumuza hep sahip olduğumuz için, bu
operasyon öncesinden başlayarak ve operasyon sonrası giderek dozunu
arttırarak; “Ergenekoncu, Darbeci, Faşist, Irkçı, Kafatasçı, Kemalist”,
gibi yaftalarla suçladılar; en aşağılık, en sefil biçimde saldırılarda bulundular bize.
İşte bu saldırıyı yöneltenlerin 17’si bizimle tutumunu-ilişkisini, kendi deyişleriyle, “askıya aldı”lar. Hâlâ da asılı bu askı boyunlarında,
gerdanlık gibi. Kolay gelsin...
Sırf askıyla da yetinmediler; bu arada bize sayısız fiili saldırılarda
bulundular. Tabiî her seferinde hak ettikleri karşılığı aldılar.
Askıcılardan olmayanlar da bu aşağılık CIA Operasyonu sürecinde
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onların yanındaydı-safındaydı. Bu utanç verici aşağılık işlerinin belgeleri, tarihi vesikalar biçiminde hem bizim, hem de onların yayınlarında
mevcuttur. Hatta bunlardan bazıları Ekşi Sözlük’e kadar girip bize rezil
saldırılarda bulunmaktan kendini alamadı. Neyse, bu zavallılar üzerinde fazla durmayalım. Değmez de zaten... Acınacak durumdalar çünkü.
Bırakalım devrimci olmayı, insan olarak bile perişan durumdalar.
O gün öyleydiler de bugün farklılar mı?
Ne gezer... Bugün de işte bir bölümü Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi, Rojava’da Amerika’yla, Suudilerle el ele yeni bir Amerikancı
Kürdistan kuran PKK’nin, HDP’nin safında, yedeğinde, kuyruğunda; bir bölümü de, geçen Pazar Taksim’de görüldüğü gibi TESEV’ci,
Sorosçu, tarikat ve cemaat dostu, “Laiklik tehlikede değildir.”, diyen,
Pensilvanya’ya dostluk mesajı iletmek için heyetler gönderen, Bekaroğlucu, Ekmeleddinci, TR 705’çi, TR 321’ci (Faruk Loğoğlu) “Dersimli Kemal”in CHP’sinin kuyruğunda. Oralarda siyasi besi aramakla
meşgul.
Hiçbiri doğru devrimci hatta gelme anlayışını, kavrayışını, namusunu gösteremiyor.
Kısa süre öncesine kadar bu Sevrci Soytarı Sahte Sollar bizi; “şeriat paranoyasına tutulmak”la suçluyorlardı. Kendileriyse o dönemde
Tayyip Erdoğan’la, Abdurrahman Dilipak’la, Bin Kalıplılar’la (Doğu
Perinçek ve PDA Avanesi’yle) ve bilumum tarikat ve cemaat erbabıyla
birlikte Beyazıt Meydanı’nda ve Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversite
kampuslarında “Türbana Özgürlük” eylemleri yapıyorlardı.
Hazırlanan ortak gençlik bildirilerine bile laikliği de koymamız önerisine şiddetle, hepsi birden karşı çıkıyorlardı. “Bizim laiklikle ne ilgimiz olur? O Kemalistlerin işi.”, diyorlardı...
Şu an olduğu gibi ve her zaman olduğu gibi o gün de laikliği savunma konusunda bir başımıza kalıyorduk.
Bugünse, olayların başlarına tekrar tekrar vurmasıyla olsun, laikliğin önemini az da olsa anladılar. Onlar için bu da çok büyük bir anlayış
sayılır aslında. Ferasetleri o kadar kıt ki...
Usta’mız Kıvılcımlı boşuna dememiş:
“Küçükburjuva her şeye gelir de tutarlı olmaya gelemez.”, diye.
Bunların ideoloji sandıkları ipe sapa gelmez saçmalıklar, çoktan
pratikte iflas etmiş bulunmaktadır. Bunların geçmişte ideoloji sandıkları şey, hayal ürünü düşünceler, hayatın katı gerçeklerine çarpıp tuz buz
olmuştur. O sebeple de bunlar artık inmeli canlılar gibi siyasi mevta
olacakları günü beklemektedirler. O zamana kadar da işte can havliyle
113

kendilerini bir uçtan bir uca savurup, atıp durmaktadırlar. Ne yapalım...
Onları kurtarmak için on yıllarımızı verdik, büyük emekler verdik.
Ama heba oldu yıllarımız ve emeklerimiz. Onları doğru devrimci hatta
düşmanlıktan bir türlü vazgeçiremedik...
Neyse bunu da geçelim.
Şimdi gelelim 2013 Ağustosunda sonuçlanan “Ergenekon Davası”
adlı CIA Operasyonunun sonuçlandığı gün yaptığımız görüntü kayıtlı
konuşmamızda ne demişiz, olayı nasıl değerlendirmişiz ve bu karanlıktan çıkış yolunu nasıl göstermişiz...
Çıkış yolu bugün de aynıdır.
Yani antiemperyalist, antifeodal ve antişovenist ilkelere, temellere
sahip bir Gerçek Devrimci Hatta birleşmektir, halkımızı bilinçlendirmektir, ordulaştırmaktır.
Bu yoldan gideceğiz, dövüşeceğiz, savaşacağız. Ve sonuçta mutlaka
halkımızla birlikte kurtuluşa ulaşacağız.
Şimdi aşağıda linkini verdiğimiz görüntü kaydını izlemenizi ya da
onun altındaki tape edilmiş metni okumanızı rica edeceğim.
Hani ne denir?
Bilmemek hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz.
En içten devrimci duygularımızla, selamlarımızla...
28 Temmuz 2016
***
Nurullah Ankut’un sözünü ettiği link:
https://www.youtube.com/watch?v=pi9tVwKCD1M
Bu görüntülü kaydın tapesi:

“Ergenekon Davası” denen CIA Operasyonunda
beklenen son
Yoldaşlar,
Adına “Ergenekon Davası” denilen bu Pentagon-CIA operasyonu
nihayet sonuçlandı.
Zaten bu alçaklar varmak istedikleri yere varmışlardı. Onlar için
amaç hâsıl olmuştu. Ama elde edileni muhafaza edebilmek için bu ağır
cezaları vermeleri gerekiyordu. İşte onu yaptılar dün. 18 kişiye mü114

ebbet, ağırlaştırılmış müebbet verdiler ve yüzlerce kişiye de onlarca
hatta yüzlerce yılı bulan cezalar verdiler. Kurbanların yani Silivri’deki
tutsakların yaş durumları nazarı itibara alındığında verilen bu cezalar
onların yüzde 90’ı için zaten zindanda ölüm anlamına gelir. Yani ağırlaştırılmış müebbet anlamına gelir. Çünkü ağır ceza alan mağdurların
yaşları 50’nin üzerinde…
Bu davayı kim projelendirdi? Ve kim yürürlüğe koydu.
İşin en önemli bölümlerinden birisi budur.
Yani bu davanın sahibi kim? Bu operasyonun sahibi kim?
Hep söylediğimiz gibi bunu projelendiren CIA’dır, Pentagondur
arkadaşlar. Uygulayıcıları Pensilvanyalı imam yani insanları Allah’la
aldatan İblis Fethullah ve Tayyipgiller iktidarı, AKP iktidarıdır. Demek
ki bu operasyon üç ayak üzerine oturtulmuştur.
Patron: ABD-CIA-Pentagon Washington.
Uygulayıcı işbirlikçi hainler: Fethullah cemaati ve Tayyipgiller iktidarıdır.
Bu üç ayaktan birini gözden kaçırdık mı bu saldırının özünü kavrayamayız.
Dün, daha önceki günlerde hatta yıllarda da bu operasyona sözde
karşı çıkan onun aleyhinde yorumlar yapan aydınlar, siyasetçiler gördük. Bunların çoğunluğu, dikkat edersek sadece AKP karşıtlığı üzerinden bu “Ergenekon” adlı operasyonlara yaklaştı ve o karşıtlık üzerinden
değerlendirdi. Çünkü bunların önemli bir kısmı, ezici bir kısmı, Amerikancıdır. Amerikancı olunca patrona dil uzatmak olmaz. Bir kısmı da
Fethullahçı. Mesela CHP onunla uzlaşmak için Pensilvanya’ya heyetler
gönderdi ve sıcak mesajlar gönderiyor CHP’li vekiller bu İblis’e. Öyle
olunca geriye saldırının sadece bir ayağını görmek ve onun üzerinden
olaya yaklaşmak kalıyor onlar için. Bu sahtekârca yaklaşımdır, namussuzca bir yaklaşımdır. Onu göze batırmamız gerekir. Yani bu operasyonun sahibi ABD’dir. Uygulayıcı yerli hainler, işbirlikçilerdir.
ABD peki bununla neyi amaçlamıştır, bu saldırıyla, yoldaşlar.
CIA’nın çekirdek örgütleri yani Dış İlişkiler Konseyi, Bilderberg, Üçlü Konsey buralarda hep tartışılmış, konuşulmuş, yazılmış,
çizilmiş belgelere, kitaplara geçmiştir bu projenin kapsamı, tamamı.
Ne diyorlar?
“Dünyayı bin ülkeli bir hale getirmeliyiz. Kent devletçiklerine dönmeliyiz. O zaman hepsini kolayca yönetiriz ve dünyanın üzerinde istediğimiz gibi gönlümüzce at oynatabiliriz.”
İşte projenin esası, özü budur, yoldaşlar. Ha, onun bir parçası olan
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BOP da, bildiğimiz gibi açıklandı ABD Dışişleri Bakanları tarafından,
diğer ABD yetkilileri tarafından, o da sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı ilgilendiren bölümüdür bu geniş projenin.
Hani ABD’nin, Pentagon’un büyük stratejisti Brzezinski ne diyor?
“Büyük satranç tahtası”, diyor. Yani en doğudaki Vladivostok’tan
en batıdaki Baltık Denizi’ne kadar uzanan geniş coğrafyayı, Asya’yı,
Avrupa’yı içine alan büyük iki kıtayı “büyük satranç tahtası” diye adlandırıyor.
Ve öyle stratejiler, öyle planlar öneriyor ki… Ancak bunları uygularsak bu satranç tahtası üzerinde istediğimiz gibi oyunumuzu oynarız ve
bizim dışımızdaki herkes bizim yönettiğimiz piyonlar olur bu oyunda,
diyor. İşte BOP da onun bölgemize ilişkin bir bölümüdür. Ve şu anda bu
“Ergenekon” adlı operasyon da BOP’un bir parçasıdır, yoldaşlar.
Aslında hazırlıklar tâ 60’lı yıllardan itibaren yapılmış olmasına rağmen, Sosyalist Kamp’ın varlığında, ABD Türkiye’nin bütünlüğünü ve
Türk Silahlı Kuvvetlerinin belli bir oranda güce sahip olmasını kendi emperyalist çıkarları açısından gerekli buluyordu. Malum Sovyetler’le girişeceği, Sosyalist Kamp’la girişeceği bir savaşta, Sosyalist
Kamp’tan gelecek saldırıyı ilk karşılayacak ve onu absorbe edecek güç
olarak Türkiye’yi görüyordu. O yüzden Türkiye’nin bütünlüğünü ve
Türk Ordusu’nun belli oranda bir güce sahip olmasını gerekli buluyordu. Ama Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra artık ABD’nin Türk Ordusu’na bakışı tümden değişti ve sadece 60’larda yaptığı o planın doğrultusunda bakmaya başladı bölgemize ve Türkiye’ye. Yani dünyayı bin
ülkeye böleceğiz, bu arada Türkiye gibi büyük ülkelere, Türk Silahlı
Kuvvetleri gibi güçlü ordulara gerek yok artık. Onların varlığı önümüze engeller çıkarır. O zaman onları parçalamalıyız, etkisizleştirmeliyiz.
İşte “Ergenekon Davası”nın amacı bu, arkadaşlar. Yani Yeni Sevr. Orta
Anadolu’da küçük bir İslam devleti, diğer bölgeleri budanmış, koparılmış, parçalanmış bir Türkiye, ABD’nin öngördüğü Yeni Sevr Planı. İşte
onun hazırlıklarını yaptı. AKP denilen Tayyipgiller iktidarı da o amaç
için oluşturuldu, yapılandırıldı, var edildi, projelendirildi ve ete kemiğe
büründürüldü ve iktidara getirildi.
Diğer partiler, Meclisteki diğer üç parti de aynı proje doğrultusunda yeniden formatlandı, biçimlendirildi. Özleri ve biçimleri ona uygun
düşecek şekilde değiştirildi. Dikkat edersek Meclistekilerin hepsi Amerikan uşağı… Medya ona uygun hale getirildi. Artık kitleyi bilgilendirme aracı olmaktan çıkarıldı. Tümüyle Parababalarının eline geçti, eline
teslim edildi ve Parababalarının ihale almalarını ve kendi reklam işleri
yapmalarını sağlayan bir kuruma dönüştürüldü medya. Bizdeki tüm Pa116

rababaları da ABD uşağıdır bildiğimiz gibi. Onların ortağıdır. Medya
da bu projeye uyumlu hale getirildi. Türkiye Halkları da zaten 1950’lerden itibaren hatta 45’ten itibaren ABD’nin uyguladığı “Yeşil Kuşak
Projesi” çerçevesi kapsamında Ortaçağ’a doğru adım adım sürüklendi.
Kimlerle?
Tarikatlarla, Kur’an kurslarıyla, imam hatip okullarıyla insanlarımız
CIA İslamı’yla, Amerikan İslamı’yla afyonlandı, uyuşturuldu, sağlıklı
düşünemez hale getirildi. İşte Tayyip gibi, günde 40 kere yalan söyleyen, içtenlikten, dürüstlükten, insani değerlerden, acımadan, sadakatten
zerre kadar nasip almamış bir insan üç seçimdir yüzde 40’ın üzerinde
oy alıyor. Yüzde 50 civarında oy alıyor. Gittikçe de oylarını artırıyor
gördüğümüz gibi. İşte bu sayede oldu. İnsanlar görüp kavrayamadı, düşünemez hale getirildi. Yoksa bu iktidarın vurgundan ve ihanetten başka
nesi var?
Yaptığı hiçbir şey yok, halka verdiği hiçbir şey yok. Ama insanlar
düşünemeyince, Usta’mız çok güzel anlattı bunu, Kıvılcımlı Usta: hayvanın bile gerisine düşer, diyordu. Hayvanı bir kere kandırırsın ama
insanı defalarca kandırırsınız düşünmekten alıkoyduğunuz anda. Yani
halkımız da bu projeye kanacak duruma getirildi. Geriye son kesim kalıyordu: Sosyalistler…
İşte ABD içine yerleştirdiği ajanlarla solu da kendi çizgisine çekti. Solu da gerçek sol olmaktan çıkardı, içini boşalttı. Ve bizim Sevrci
Soytarı Sahte Sol dediğimiz solun, bugün Denizler’in, Mahirler’in izlediği hatla zerre kadar ilgileri kalmadı. Hepsi Denizler’in, Mahirler’in
savunduğu değerlerin yüz seksen derece karşıtında, karşısında bulunuyor. Onun karşıtı bir hat izliyorlar. Biz onların izlediği hatta Amerika’nın “Demokrasi Projesi”nin hattı diyoruz, yoldaşlar. O kapsam
içinde tüm eylemleri ve savundukları tezler. Yani onlar da bu projeye uyumlu hale getirildi. Bize tavır almaları da bundan… 17 grubun,
biz onların bu içyüzünü açığa çıkardığımız, yüzlerine ayna tuttuğumuz
için, bizi düşman bellemeleri ve bizimle ilişkilerini askıya almaları da
bundan, yoldaşlar. Hâlbuki biz onları devrimci anlayışımız gereği yoldaşça, dostça uyarmıştık, devrimci hatta çağırmıştık. Ama küçükburjuvalıkları yüzünden anlamadılar bizi.
İşte ABD Emperyalistleri, Türk Ordusu’nun Ordu Gençliği’ni oluşturan bölümünün, Mustafa Kemalci, antiemperyalist, tam bağımsızlıkçı, yurtsever, laik kesimini düşman olarak gördüler. Yani hainane,
emperyalist amaçlarını uygularken karşılarında engel oluşturabilecek,
onlarla mücadele edebilecek bir güç olarak, bir düşman olarak gördüler
ve bu operasyonu onlara yönelttiler.
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Namuslu bilim insanlarını düşman olarak gördüler. Yine aynı değerlere sahip yani antiemperyalist, yurtsever, Mustafa Kemalci, laik bilim
insanlarını, üniversite rektörlerini düşman olarak gördüler ve onları Silivri’ye doldurdular. Namuslu aydınları, yazarları, gazetecileri düşman
olarak gördüler. Onları toplayıp Silivri zindanlarına tıktılar. Yani onlar
açısından bu operasyon bir yol temizliğiydi. Böylece kendilerine güçlük çıkaracak, bu düşmanları da temizleyip saf dışı ettikten sonra artık
bir otoyolda gider gibi gönüllerince, rahatça amaçlarına ulaşmayı planladılar, hedeflediler.
İşte bu operasyon bu anlayışın ve amacın ürünüdür, yoldaşlar. Biz
daha bu saldırının ilk adımında, 2008’de, devrimci teorimizin ışığında olayı gördük. Tüm yönleriyle kavradık olayı. Dedik ki; bu bir CIA
operasyonudur ve antiemperyalist, laik, yurtsever, tam bağımsızlıkçı,
Mustafa Kemalci güçleri tasfiye etmeyi, ezmeyi, sindirmeyi, etkisizleştirmeyi ve terörize etmeyi amaçlayan bir CIA operasyonudur. Ne yazık
ki, bugün aradan 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, bizim olayın özünü
yakalayıp ortaya koyan bu tespitimizi, bizim dışımızda başka gruplar,
başka siyasetler hâlâ kavrayabilmiş değil, yoldaşlar.
Silivri’de mahkeme falan yok. Yargıçlar, savcılar yok. Orada bir tiyatro oynanıyor, bir trajedi oynanıyor. Mahkemecilik, yargılamacılık,
hukukçuluk oyunu oynanıyor orada. Oradaki görevliler yüzlerinde maske taşıyorlar. Yargıç, savcı maskesi taşıyorlar. Yani “Kırmızı Başlıklı
Kız” masalında kurdun içine girdiği post gibi, sahte bir postun içinde,
görünümün içindeler, yoldaşlar. Onların hukukla, yargıçlıkla bir ilgisi
yok. Onlar CIA’nın, Pentagon’un, ABD’nin, insanları Allah’la aldatan
İblis Fethullah’ın bu amaçla, bu görevle görevlendirdiği bir ekiptir.
Onları mahkeme olarak gördüğünüz ve tanıdığınız anda boynunuza
ölüm ilmiğinin geçirilmesini kabul etmiş olursunuz, dedik operasyon
ilk başladığında tutuklanan generallere. Bunlar budur. Bunları sahici
bir mahkemeymiş gibi kabul edip onlar karşısında hukuki gerekçeler
ortaya koyarak savunma yapmaya kalkmak, onların vereceği her cezayı
baştan gönüllü olarak kabullenmek demektir ki, bunun anlamı da ölüm
ilmiğini boğazınıza geçirmek demektir, dedik.
O zaman onlara karşı yapılacak nedir?
Hukuki söylemle, literatürle uyum savunması değil, kopuş savunması, reddiye savunması, ret ediş savunması, tanımama savunması, onların içyüzünü ortaya koyma savunması…
Kimse kimseyi yanıltmasın, aldatmaya kalkmasın; biz yurtseveriz,
antiemperyalistiz, ama siz de; CIA’nın, Pentagon’un görevlilerisiniz,
Türkiye Halklarının düşmanısınız, Yeni Sevr’i gerçekleştirmek için
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bu operasyonu yapmakla görevlendirildiniz, bunu söylemeniz gerekir,
dedik. Ama hiçbiri buna cesaret edemedi, yoldaşlar. O dönemde Türk
Silahlı Kuvvetlerindeki muvazzaf subaylar da bu cesareti gösteremedi.
Bu operasyonun özünü, amacını, sahibini görüp ona uygun, Mustafa
Kemalci bir tutum alamadı. Korkakça bir tutum aldılar.
Yoldaşlar,
İşte dün karşılaştığımız durum, tüm bu yaşanan sürecin bir sonucudur. Ve bu saldırının kurbanları, içerdeki 300-400 kişi değildir. Asıl
kurban Türkiye Halklarıdır ve halkların geleceğidir.
Yeni Sevr’e götürülüyor ülkemiz. Budur asıl büyük tehlike. Bu Sevr
bataklığında hepimiz köleleştirilmek, ABD uşağı yapılmak isteniyoruz.
Fakat hep şunu söyleriz yoldaşlar; İnsanlar hayvan sürüsü değil.
Sürgit kandırılamazlar, uyutulamazlar, aldatılamazlar; bir noktadan
sonra yapılan ihaneti ve oynanan oyunları görürler. Nitekim Birinci
Milli Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda da böyle oldu.
İşte Taksim Gezi Direnişi’miz halklardaki uyanışın ilk kıvılcımının
çakışıdır, yoldaşlar. Hiç ummadıkları, beklemedikleri bir anda halkımız
ayağa kalktı ve Tayyipgiller’e ve onların arkasındaki Fethullah’a, AB-D
Emperyalistlerine karşı meydanları doldurdu. Milyonlar, on milyonlar
olarak döküldü sokaklara, meydanlara. Hepsi şaşırdılar halklarımızın
bu isyanı karşısında. Şu anda bu isyanı kontrol altına almış görünüyorlar. Ama sadece kontrol altına almış görünüyorlar; durdurmuş değiller, durduramazlar da, durduramayacaklar da. Adım adım, dalga dalga,
gün be gün bu isyanımız büyüyerek zafere varıncaya kadar gelişecek,
güçlenerek sürecek, yoldaşlar. Ve sonunda, hep dediğimiz gibi; halklar
kazanacak. Dünya Halkları kazanacak, Türkiye Halkları kazanacak.
ABD Emperyalistleri, AB Emperyalistleri ve onların işbirlikçileri yerli hainleri Tarihte hep lanetle anılacaklar. İğrenilerek, tiksintiyle
anılacaklar. Bundan adımız gibi eminiz. Ve el yüzüne bakamayacaklar.
Ve hep biz yani halklar kazanacağız. Uzatmayalım yoldaşlar:
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Ağustos 2013
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Ufukta beliren kara tehlike:
AKP’giller’in Faşist Din Devleti

Hep diyoruz ya; günün trendi Fethullahçı Şeytanı taşlama ayini. İnsanların gözü, neredeyse başka bir şey görmüyor. Ya görmek istemiyor,
ya görmeye feraseti yetmiyor, ya da cesareti yetmiyor.
Bir trend daha var: O da, Tayyip Erdoğan’a biat ayini kuyruğuna
girme. Kimisi bunu açıktan yapıyor, her türden utanmayı arlanmayı bir
tarafa kaldırarak. Aklı erenler bu tipleri iğrenerek izlediği için adlarını
anmak bile gerekmiyor. Onlar ar perdesini yırttıklarından dolayı biatlarını hiç gizleme gereği duymuyorlar.
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çetenin yani dört burjuva partisinin,
AKP dışındaki üçü de aşağı yukarı aynı durumda.
Kontrgerilla’nın özel partisi olan MHP’nin Bahçeli’si zaten yıllardan bu yana AKP’ye ve onun Büyük Reisi’ne koltuk değneği olarak
eklenmiş durumda. Kader birliği etmiş vaziyetteler.

“Birleştirici, uzlaştırıcı üslup” peşinde olanlar
aslında iktidara biat selamı çakmaktadırlar
TESEV’ci, Sorosçu Kılıçdaroğlu ve ekibi de geçen Pazarki Taksim
Mitinginde apaçık görüldüğü şekilde ve de Kaçak, Haram Saray’a tıpış
tıpış giderek biatını sunmuştur, AKP ve Büyük Reisi’ne.
Amerika’nın sadık hizmetkârlarından biri olan Kılıçdaroğlu, ancak
CHP’nin içtenlikli, temiz halk yığınlarını kandırabilir. Ona gücü yetiyor.
Adam, Tayyip Erdoğan ve tüm AKP yöneticilerinin de altına imzasını tereddütsüz bir şekilde atabileceği harcıalem, sade suya tirit kabilinden laf salatasını-mügalatayı, sanki çok önemli bir şey söylemiş gibi,
“Taksim Manifestosu”, diye adlandırarak CHP’ye umut bağlamış o
saf, temiz insanlarımıza yedirebiliyor.
Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş’ın, AKP yöneticilerinin icazetiyle,
onların zaferini kutlama anlamına gelecek bir davranışla Taksim’e çıkı123

yor; bununla da sanki halka yarar, olumlu bir iş yapmış gibi övünüyor.
“Bak biz Taksim’e çıktık.”, diyor. Sen çıkmadın Hafız, çıkarıldın. Oynatıldın sen. Farkında değilsin ne yaptığının.
Tayyip’in zaferini kutlaman için, dolayısıyla da ona meşruiyet kazandırmak için çıkarıldın.
Burada aklımıza şöyle bir düşünce geldi:
Kim bilir, aslında o da biliyor ne yaptığını. Rolü gereği öyle oynuyor.
Mecliste de zaten aynı oyunu oynamıyor muyuz, diyor belki de. Bu
işte de sürdürelim oyunumuzu, kendimize verilen rolü oynayalım.
O AKP ve Büyük Reisi ki yıllardır 1 Mayıs’ımızın Anavatanı olan
Taksim’i elimizden almak için Şeytanın bile aklına gelmeyecek bahanelerle, keyfi bir anlayış ve faşist bir ruhiyatla bize etmedik zulüm bırakmamıştır. 1 Mayıs’larda Taksim’e koyduğu keyfi yasağını uygulayabilmek için yüzbinlerce insana yıllar boyunca TOMA’larıyla, Çevik
Kuvvet coplarıyla, biber gazlarıyla, zehirli, tazyikli sularıyla saldırmıştır. Devrimci ve demokratları terörize etmek için elinden geleni ardına
koymamıştır.
CHP’nin Sorosçu Hacivat’ı, bu zulümden hiç söz açmamıştır. Çünkü onun da 1 Mayıs ve Taksim diye bir derdi yoktur. Göstermelik, yasak
savma babından, Tayyip nereyi gösterirse oraya gitmiştir 1 Mayıs’larda. Hatırlanacağı gibi, son 1 Mayıs’ta Tayyip’in lütfuyla Bakırköy-Pazar Çukuru’nu doldurmuştur.
Kallavi yazarçizer tayfası da, ezici çoğunluğuyla Tayyip’e dolaylı,
üstü örtülü, yandan çarklı biat selamları sarkıtmaktadır.
Bunlar; “Yahu yıllardan bu yana ayrıştırıcı bir siyaset uyguladı,
AKP ve Erdoğan. Bunun sonuçlarının iyi olmadığını gördük işte. Bundan sonra bundan ders çıkarıp artık birleştirici, uzlaştırıcı bir üslup
kullanmalıyız. Hırçın olmamalıyız. Anlayışlı, kucaklayıcı olmalıyız.”,
gibisinden selamlarıyla biatlarını bildirmektedirler.
Yoksa onlar da bilmektedir; Tayyip Erdoğan ve AKP yönetiminin,
hatta önemli bir bölümünü de kapsamak üzere AKP seçmeninin değişmesinin mümkün olmadığını.
Önce de söylediğimiz gibi; bunlar, Kur’an Kurslarında, tarikatlarda,
cemaatlerde, İmam Hatip Okullarında yoğun bir biçimde Ortaçağcı şeriatçı fikirlerle-dogmalarla yükleniyorlar, doktrine ediliyorlar.
Hepsinin gönlünde yatan, Ortaçağ’ın şeriat düzenidir, ümmet toplumudur. Onlar için ideal düzen, hep özlemi duyulan düzen budur.
Yine hep tekrarladığımız gibi; bunların tamamı da İslam’ın ruhunu,
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Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in ruh dünyasını asla kavrayamamışlardır ve kavrayamazlar da. Bunlar, Muaviye-Yezid İslamı’nın, Emevi İslamı’nın devamcıları ve takipçileridirler.
Bunlar, ruhça ve zihince Ortaçağ’ın ümmet konağına saplanıp kaldıkları için, başka deyişle, geri götürülüp oraya bir daha ayrılmamacasına iskan edildikleri için, hiçbir ulusal değeri tanımazlar, kabul etmezler. Modern anlamıyla, yani bugünkü anlamıyla millet ve milli değerler
yoktur onların dünyasında.
Onların dünyasındaki millet, Osmanlı’nın kullandığı anlamdadır.
Yani ümmet anlamındadır.
Onlar, işte bu yüzden de Mustafa Kemal’e, Birinci Antiemperyalist
Milli Kurtuluş Savaşı’mıza ve laikliğe azgın bir saldırganlıkla düşmanlık gütmektedirler.
Ve bu yüzden de ABD Emperyalistleri, AB Emperyalistleri bunları kolayca devşirip işbirlikçisi yapabilmektedir. Ulusal değer yok ki
adamda... Vatan kavramı da yoktur. Bunlara göre vatan, seccadelerini serdikleri yerdir. İşte o yüzden bunlar; “Keşke Mustafa Kemal ve
Birinci Kuvayimilliyeciler yenilseydi de İngilizler kazansaydı, İngiliz
sömürgesi olsaydık.”, derler.
Bunlara göre, kendilerinden olmayan, yani Ortaçağ-Şeriat düzeni
özlemcisi olmayan herkes dinsizdir, kâfirdir, düşmandır.
Bunlar yalnızca biz sosyalistleri düşman görmezler. Bütün CHP’liler de bunlara göre dinsiz ve düşmandır. Hatta, CHP yöneticileri de,
Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Bülent Ecevit de, hep dinsizdir, düşmandır.
Yine bunların anlayışına göre, bütün laikler zaten dinsizdirler; buna
ilave olarak da din düşmanıdırlar.
Ve bu düşmanların yok edilmesi kanaatindedir bunlar.
Bunlar ne değişebilir, ne de başka türlü düşünüp davranabilir...

İki kanunsuzun savaş yöntemi,
Muaviye ve Yezid anlayışıdır, tarzıdır
Fethullah Cemaati yenildi. AKP’giller kazandı. Aralarındaki bu hesaplaşma, çok acımasız bir şekilde devam edecektir. Ne zaman ki her
ikisinin de efendisi olan ABD; “Yeter artık. Sonlandırın kavganızı!”,
derse o zaman biter kavgaları.
Dikkat edersek; aralarındaki savaşta kullandıkları yöntemler de bire
bir aynı. Fethullah’ın cemaati bunlarla ittifak halinde Türk Ordusu’nun
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laik, yurtsever askerlerine, aydınlarına, bilim insanlarına saldırırken,
bunlar İblis’i bile şaşkına döndürecek hileler yapıyorlardı, hatırlayacağımız gibi. Namuslu üniversite rektörlerini tarihi eser kaçakçılığıyla,
çete üyesi olmakla itham ediyorlardı. Askerleri, generalleri casuslukla,
darbecilikle, Fatih Camii’ni bombalamayı planlamakla, kendi F-16’sını
düşürmeyi planlamakla, pornoculukla, fuhuş çeteciliğiyle suçluyorlardı.
Ne alçaklıklar, değil mi?..
Bunlar da şimdi Pensilvanyalı İmam’ın kadrolarına saldırırken aynı
vicdansızlıkla davranıyorlar. “Hainler Mezarlığı” kuruyorlar, halktan
gelen tepki üzerine kaldırıyorlar. Ölülerine din hizmeti verdirmiyorlar.
Mal varlıklarına el koyuyorlar ve hatta Fethullah Gülen’in doğduğu evi
“umumi tuvalet” yapacağız, diyorlar. Ve bunu diyen, planlayan kişi de
şu an Erzurum gibi bir ilimizin belediye başkanlığı koltuğunda oturmaktadır. Aldıkları esir askerleri de ters kelepçelerle, işkencelerle, küfürlerle, yerlerde süründürüp tekmelemelerle, at ahırlarına doldurmakla
ve alt donlarına kadar soymakla aşağılıyorlar.
Bunlar tümüyle Muaviye ve Yezid anlayışıdır. CIA-Pentagon-Washington anlayışıdır. Hiçbir insani değer bulunmaz bu anlayışlarda.
Biz Gerçek Devrimcilere göre her kim olursa olsun, cenazesiyle
uğraşılmaz. Ona saygı gösterilir. Onun artık bu dünyayla işi bitmiştir.
Toprağındır. Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in anlayışı da budur.
Ha, kötülük yapan kişinin öldükten sonra da eğer siyasi bir kişilikse
kötülükleri elbette anlatılır. Ama, cenazesine, cesedine asla el uzatılmaz, zarar verilmez, ona saygı gösterilir.
Ve biz, hedef alınan her kim olursa olsun; “İşkence insanlık suçudur.”, deriz.
Şu suçu işleyen işkenceyi hak eder, filan kişiyse hak etmez, gibi bir
düşünceye daldık mı önce insanlığımızdan çıkarız, sonra da ipin ucunu
kaçırırız. Herkese göre işkenceyi hak edenlerin niteliği değişir çünkü,
o anlayış geçerli oldukça. O bakımdan her kim için söz konusu olursa
olsun, işkenceye kesinlikle karşı çıkmayan bir kişi önce insanlığını sorgulamalıdır.
Küba’da 1959’dan bu yana, yani Fidel, Che, Raul ve Camilo’nun
liderliğindeki devrimin zaferinden bu yana, bir tek kişiye işkence edilmemiştir. Bir tek kişi kaybolmamıştır, kaybedilmemiştir.
Bazı arkadaşların hatırlayacağı gibi; ABD Emperyalistleri ve onun
casus örgütü CIA, vatan haini satılmışları örgütleyip, eğitip, silahlandırarak gemilere doldurmuş, Küba’nın “Domuzlar Körfezi” adlı sahiline çıkarmıştır. Bir baskın saldırıyla Küba Devrimi’ni yıksınlar, yerine
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eskiden olduğu gibi halk düşmanı, faşist Batista yönetimi benzeri bir
yönetim kurabilsinler diye. Sene 1961’dir, yani devrimin zaferinden iki
yıl sonrasıdır.
Fidel’in ve Che’nin komuta ettiği bir devrimci savaşla bu Amerikancı hainler 72 saat içinde hezimete uğrarlar. Ezici çoğunluğu sağ teslim
olur. Devrimci yönetim yaralılarını tedavi eder. Ve hepsini birden doldurur bir kışlaya. Hiçbir aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmaz onlara.
Fidel aralarına girer ve onlara, yaptıkları işin ne kadar vahim bir yanlış
olduğunu anlatır. Küba Devrimi’ninse o kısa süre içinde bile neler yaptığını, Küba Halkına neler kazandırdığını anlatır.
Hak verir çoğu Fidel’e.
Bunlar, siyasi tarihe “Havana Duruşmaları” adıyla geçen duruşmalarda evrensel hukukun ilkelerine göre açık olarak yargılanırlar.
Kendilerine her türlü savunma hakkı tanınır. 1204 hainden sadece 5’i
idam cezasına çarptırılır. Diğerleri hapis cezası alır. 1 yıl kadar sonra da
53 milyon dolar tutarındaki gıda maddesi ve ilaç karşılığında bu 5 kişi
haricindeki hainlerin tamamı Amerika’ya gönderilir. Bu hainlerin Küba’daki ailelerinden kendileriyle birlikte ABD’ye gitmek isteyen 1000
kadarı da bunlarla birlikte giderler. Yani gitmek isteyen herkese izin
verir Küba Devrimi.
İdam edilen o 5 hain de Devrim öncesinde Batista’nın cellâtları olarak görev alıp devrimcilere karşı cinayet, insanları sakat bırakma, ağır
işkenceler uygulama ve tecavüz gibi suçları bulunan, insan soyunun
yüz karası yaratıklardır. O nedenle idama çarptırılırlar.
Hep söylüyoruz ya; bu Ortaçağcılarla yani AKP’giller’le, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatıyla ve diğer tüm tarikat ve cemaatleri oluşturan
kişilerle bizler apayrı dünyaların insanlarıyız, diye... İşte farklılıklarımızdan biri de bu alanda ortaya konur.
Ortaçağcılar, o tarikatlarda, o kurslarda, o okullarda tüm insani değerlerden soyutlanır. Birer Muaviye-Yezid karikatürüne dönüştürülür.
O yüzden onlarda acıma diye bir duygu yoktur.
Şimdi Pensilvanyalı İmam’ın cemaati önemli oranda tasfiye edilecek, etkisizleştirilecektir. Fakat bunların devlet kadrolarında yer almayan daha on binlerce hatta yüz binlerce taraftarı vardır, savunucusu
vardır. Onlar çalışmalarını sürdürecekler.
Kaldı ki Pensilvanyalı’nınkinin dışında Türkiye’de daha onlarca
tarikat ve cemaat vardır. İşte onların militan kesimi Tayyip’in ve Diyanet’in çağrısıyla 15 Temmuz gecesi sokaklara, meydanlara dökülen
kişilerdir. Ve o günden bu yana da tekbirlerle, zikirlerle meydanlarda ve
caddelerde zaferlerini kutlamaktadırlar.
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Ortaçağcıların karakteristik özelliği,
Birinci Kuvayimilliye, Mustafa Kemal
ve laiklik düşmanlığıdır
Onlar ne mi kazanmıştır?
Çok şey...
Pensilvanyalı’nın tasfiye edilen kadrolarının boşalttıkları mevki ve
makamlar çok önemli oranda bunlarla doldurulacaktır. Çünkü bunlar,
Tayyip’e bağlılıklarını ispatlamış durumdadırlar. En azından şimdilik...
Bu sebepten, bayram etmektedirler şu anda; en büyük rakibimizden
kurtulduk, meydan bize kaldı, diye.
Zaten daha önce de söylediğimiz gibi, bunlar da kendi arasında ön
alma yarışına ve kavgasına girmiş bulunmaktadırlar.
Dikkat edersek; bunların da bir eksiksiz tamamı Birinci Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve laiklik düşmanıdır. Bu düşmanlık tamamının
ortak karakteristiğidir.
Bunlarda Müslüman kardeşliği anlayışı filan da yoktur, dikkat edersek. Hepsi birbirinin düşmanı durumundadır. Ve birbirlerini gammazlamaktadırlar, AKP’giller’e. “Biz sana daha sadığız, ötekiler sadık değil.”, deme yarışındadırlar şu anda. Öyle ya; en çok göze giren en çok
kadroyu alacak, koparacak.
Bu, işin bir yönüdür. Bir diğer yönüyse; bütün Kur’an Kursları,
İmam Hatip okulları, Pensilvanyalı’nın dışındaki tarikatlar çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir. Söylediğimiz gibi bunlar da her yıl yüz
binlerce Ortaçağcı genç yetiştirecektir ve topluma salacaktır.
Zaten hepimizin bildiği gibi; eğitim tümüyle İmam Hatipleştirilmiştir artık. Buralardan da Ortaçağcı dünya görüşüne sahip, laiklik, cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanı gençler yetiştirilecektir artık, on
binlerce, yüz binlerce.
Akla ve bilime dayanan eğitim ortadan kaldırılmıştır. İnsanların düşünme yetisi, özgürce aklını kullanma yetisi ortadan kaldırılır bu eğitimden geçirilenlerde. Onlar da bir ömür artık gerçek anlamda toplumu
ve dünyayı tanıma yetisinden mahrum edilirler. Hepsi kafaca, zihince,
ruhça birer Ortaçağ insanı olurlar.

15 Temmuz sonrası icraatların hedefi
Türkiye Cumhuriyeti’ni daha hızlı bir şekilde
Faşist Din Devleti’ne dönüştürmektir
İşte AKP’giller iktidarı, devletin tüm kurumlarını bu özellikteki
insanlarla dolduracaktır. Buna artık daha serbestçe ve pervasızca giri128

şecektir. Olanca hızıyla, bir an önce devleti ordusundan polisine, akademisyeninden gazetecisine kadar tümüyle yandaş Ortaçağcılarla dolduracaktır. Böylece de devlet, tam anlamıyla bir Ortaçağ din devletine
dönüştürülmüş olacaktır.
Böylece de Birinci Kuvayimilliye’nin zaferiyle kurulan Laik Cumhuriyet’in izi tozu silinmiş olacaktır.
Yani AKP’giller’in kuracağı bu din devletinin de, Pensilvanyalı
İmam’ın ordusunun kazansaydı kurmuş olacağı devletten zerrece farkı
olmayacaktır. Aradaki tek fark İmam ya da Tarikat Şeyhinin farklı oluşu
olacaktır.
Kaçak Saray’ın sözcüsü İbrahim Kalın’ın, zaferleri sonrasında “Rabia ruhuyla yolumuza devam edeceğiz.”, şeklindeki açık, pervasız
ifadesi, onların bu hedefini netçe ortaya koymaktadır.
Yine bugün medyada yer alan bir haber, aynı mesajı vermektedir.
Eski Başbakan Yardımcısı, şu anda AKP Ankara milletvekili Yalçın
Akdoğan aynen şunları söylüyor:
“Bu noktada diğer cemaatlerin müsterih olmasında fayda
var. Bugüne kadar AK Parti bütün kesimlerin özgür bir ortamda
güçlenmesi için elinden geleni yaptı, onlar bu sürecin muhatabı
değildir. Buradaki bu hukuki sürecin muhatabı bu örgüt ve yandaşlarıdır.” (http://www.diken.com.tr/akdogan-yureklere-su-serpti-diger-cemaatler-musterih-olsun/)

Ne kadar açık konuşuyor, değil mi?
Dedik ya; artık pervasızlar. Türkiye babamızın çiftliği. Canına okuduk Laik Cumhuriyet’in. İstediğimizi söyleriz, yaparız diyorlar.
Bugüne kadar, diyor, tüm tarikat ve cemaatlerin özgürce çalışıp güçlenebilmeleri için her şeyi yaptık. Yani, elbirliği ile Laik Cumhuriyet’i
yerle bir ettik. Bugünden sonra da bu aynen sürecek. Biz sadece Fethullah Gülen Cemaatini tasfiye edeceğiz.
Yine Milli Savunma Bakanı, Türk Ordusu’nun da Laik Cumhuriyet’in bir kurumu olarak artık işinin tamamen bitirildiğini, bıundan sonra AKP’nin kendi dinci, kendi deyişleriyle “dindar ve kindar”, ordusunu kuracaklarını aynı pervasızlıkta ilan ediyor.
“Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapı değişecek, Milli Savunma
Bakanlığı sivilleşecek. Darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve hükümet, Türkiye’de darbe dönemlerinin tamamen
bitirmek için harekete geçti. Önemli radikal kararlar alınacak.
Ordunun başkomutanı Cumhurbaşkanı. Ama Anayasa, “Genelkurmay Başkanı Başbakan’a karşı sorumludur” hükmü var.
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“GENELKURMAY CUMHURBAŞKANLIĞI’NA BAĞLANACAK
“İşte en başta Genelkurmay Başkanlığının cumhurbaşkanlığına bağlanması gündemde. Genelkurmay dışında MİT Müsteşarlığı’nın Külliye’ye bağlanması planlamalar arasında. Genelkurmay,
harekatlardan, ülke güvenliğinden sorumlu olacak. Yani bir nevi
Cumhurbaşkanı’na bağlı koordinatör üst makam görevini yürütecek. Kuvvet komutanlıkları ise Milli Savunma Bakanlığına bağlanacak.
“MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SİVİLLEŞİYOR
“Ordunun eğitim, sağlık, personel gibi tüm destek hizmetlerini
bakanlık karşılayacak. Silahlı kuvvetlerin subay astsubay personel
talebi, bunların hangi koşullarda alınacağı ve eğitimleri gibi konularda bakanlık sorumlu olacak. Tabi Milli Savunma Bakanlığı da
sivilleşecek. En başta Genelkurmay yerleşkesinin içinde bulunan
Milli Savunma Bakanlığı, başka bir binaya taşınacak. Şu anda bakan dışında Milli Savunma Bakanlığında sadece bakan yardımcı ve
danışmanı sivil. Bu yapı da değiştirilecek. Siviller ağırlıkta olacak.
Müsteşar ve genel müdürler sivillerden oluşacak.
“İMAM HATİP MEZUNLARI DA HARP OKULLARINA GİREBİLECEK
“FETÖ’nün yuvası haline gelen askeri liseler kapatılacak. Harp
okulları devam edecek. İmam Hatip ve meslek liseleri dahil tüm
lise mezunları harp okuluna girebilecek. Örgütün kurmaylık sınavlarına da müdahale ettiği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kurmaylık da tümüyle kaldırılacak. Terfilerde liyakat esasına geçilecek. Sınıf subaylarından generallik terfiler daha da artacak. Bir süre önce
başlayan profesyonel askerlik ilerleyen dönemde yaygınlaşacak.
Zorunlu askerlik süresi kademeli olarak kısaltılacak. Asker azalımı
jandarmadan başlayacak.
“Bu arada emekliliğe sevk edilmesi beklenen 85, 86, 87 ve 88’nci
dönem harp okulu mezunları için çıkarılan yasa iptal edildi. FETÖ’nün hedefindeki bu subaylar görevlerine devam edecek. Bu
kapsamdaki albaylardan önemli miktarda isim son Şura’da generalliğe yükseltildi.” (http://www.abcgazetesi.com/bakan-isik-askerlik-kisalacak-imam-hatipliler-de-harp-okullarina-girecek-23417h.htm)

Ne yapacaklarmış?
Orduyu İmam Hatip mezunu Ortaçağcılar ordusu haline dönüştüreceklermiş. Daha doğrusu, öyle bir ordu kuracaklarmış artık.
Burada, ayıp olmasın diye diğer sivil okullardan da Harp Okullarına
öğrenci girebilecek, diyor. Fakat, bunlar hem sayıca azınlık, hem de bu
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okullardan mezun olmakla birlikte Ortaçağcı ideolojiye sahip insanlardan olacaktır. Özetçe ordu, tümüyle bir dinciler ordusu, imamlar ordusu
olacaktır. Tabiî böyle bir ordudan da modern ordularla boy ölçüşebilecek bir durum, nitelik bekleyemezsiniz.
Yani demek istediğimiz; adamların derdi vatanın ve milletin korunması, halkın güvenliği filan değildir. Bütün dertleri Türkiye’yi dinci
devletle yönetilen ülke haline getirebilmektir. Türkiye’nin tam anlamıyla bir Ortaçağ karanlıklarında yaşayan ülke olmasını sağlamaktır.
Başta da söyledik ya; bunların tamamının ideali, ülküsü, hedefi, zihniyeti budur.
Şimdi pervasızlaştılar artık. Çünkü, eski ordunun işi tümden bitirilmiştir gayrı. O zaten kışlalarında hapistir. Kiminin elektiriği, suyu bile
yoktur. Verilmemektedir, cezalandırmak amacıyla. Kışlalarının önüyse
beton bloklarla, iş makine ve kamyonlarıyla ve de en görünecek yere
yerleştirilmiş çöp kamyonlarıyla kapatılmıştır. Böylece onlara, siz artık
bir çöp yığınısınız ve yeriniz çöplüktür, denilmiş olmaktadır.
Kışlaların önünde çadır kuran Ortaçağcı tarikat mensupları da 24
saat oralarda güya nöbet tutmaktadır, şenlik yapmaktadır. 1923’ten bu
yana kin ve nefret besledikleri Mustafa Kemalci, Kuvayimilliyeci Laik
Türk Ordusu’nu işte nihayet böylece ayaklarımız altına aldık, diyebilmenin bayramını etmektedir onlar...
Polis de aynı olacaktır, üniversiteler de, Milli Eğitim de... Yani devletin tümü...
15 Temmuz’dan bu yana yapılmakta olan budur. Hem de en kör gözlerin bile görebileceği açıklıkta.
Fakat ne yazık ki, NATO’nun zihinlerini; “Ergenekon Davası” adlı
CIA Operasyonunun ise cesaretlerini alıp götürdüğü, bu operasyon
mağduru zavallı askerlerin, subayların, generallerin büyük çoğunluğu
görememektedir, bu hainane Ortaçağcı gidişi. Türkiye’nin hızla Ortaçağ karanlıklarına doğru bayır aşağı doğru yuvarlanıp gidişini. Bunlar
hâlâ Parababalarının Amerikancı TV kanallarında; “Vay bize Fethullahçılar şöyle haksızlık yaptı, böyle haksızlık yaptı. Biz bunları söyledik
ama derdimizi anlatamadık. Şimdi artık bunların içyüzü ortaya çıktı.”,
türünden geyik çevirmekle meşguller. Büyük bir iştah ve şehvetle bir
anlamda AKP’giller’e ve Tayyip’e teşekkür-şükran sunma anlamına
gelecek bu feryat figanla uğraşmaktalar. Başkaca da pek bir şey düşünememekte, görememekte.
Tabiî yine emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ü ayrı tutuyorum. Bu
generalimizdeki kavrayış, bilinç, dostu düşmanı seçiş, ekranlardan izlediklerimizin hiçbirinde görülememektedir. Söyledik ya; adam bir an131

lamda bizim diyalektik mantığımıza sahip. Olayları bütünlüklü olarak,
her yönüyle ele almakta, incelemekte ve görmektedir.
İşte bugünkü yazısı da onun bu çok olumlu yönünün bir göstergesidir.
“Askeri okullar değil imam hatipler kapatılmalı
“Gazetelerde; “Hükümet, 15 Temmuz Darbe girişiminin ardından askeri okulları kapamak için düğmeye bastı” haberini
okuyunca, gözlerime inanamadım. Sanırsınız ki, darbe girişiminin
müsebbibi askeri okullardır! Askeri okulları kapatma niyetinin
yanlış olduğu kadar; gerçek sorumluluğu örtme, halkın gözünden
kaçırma ve günah keçisi bulma operasyonu olduğundan asla şüphem bile yoktur.
“Öncelikle; toplumsal mühendislik ve iktidarın gemi azıya almış gücü ile örtülmeye çalışılan bazı gerçeklerin altını kalın çizgilerle çizelim: Darbe girişimi, gerçekte bir dinci kalkışmasıdır. Dinci
kalkışma; Cumhuriyetimizin kurucusu ve Aydınlanma Devrimlerinin önderi Atatürk’ü “deccal” olarak gören “Siyasal İslamcıların”
işidir. Bu kalkışma; küçük yaşta akılları Cemaatin lideri ve tarikat
şeyhi tarafından ipotek altına alınmış ve askeri okullara sokulmuş
ama tasfiye edilmeleri engellenmiş kanserli hücrelerin işidir.
“ARKASINDA EMPERYALİZM VAR!
“Darbe; 17 yıldır Amerika’da “Hicrette” yaşayan, Humeyni
gibi dönmeyi ve halife olmayı bekleyen, bunun için yanıp tutuşan,
müritleri tarafından Mehdi olarak görülen bir meczubun işidir. Tabiî ki bu girişimin arkasında, emperyalizmin ülkemiz ve bölgemize
ait planlarının realizasyonuna yönelik gücü ve desteği vardır.
“Cemaatin kalkışma yapacak güce gelmesinde en büyük vebal;
14 yıldır iktidarda bulunan, “Ne istediniz de vermedik?” yaklaşımı içinde olan AKP İktidarlarınındır. Cemaatin, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere; devletin içindeki yapılanması
ve yuvalanması, AKP’nin iktidara gelişi ile birlikte geometrik dizi
şeklinde artmıştır. Ergenekon ve Balyoz gibi gayri hukuki kumpas
operasyonları ile TSK’ya karşı yapılan itibarsızlaştırma saldırılarının arkasında, hep AKP İktidarları olmuştur.
“ALDATILDIK VE KANDIRILDIK!
“AKP İktidarlarının en tepesinde bulunmuş ve hâlâ bulunmaya
devam eden yetkili ağızları; “Aldatıldık ve kandırıldık” diyorlar.
Hukukçular daha iyi bilir ama, bana sorarsanız böyle demek sorumluluktan kurtarmaz. Eğer kurtarıyorsa, yargılanmaları sırasında darbeciler de; “Fethullah Gülen bizi aldattı ve kandırdı” der
ve kurtulurlar.
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“Pensilvanya’ya gidip el etek öpenler, şefaat dilenenler, Orta
Asya, Kuzey Irak ve Afrika gibi yerlerde yapmak istedikleri ticari
girişimler için destek isteyenler, siyasi ikbal için yardım alanlar ve
para yardımı yapanlar darbecilerin yargılanması sırasında yardım
ve yataklıktan sorgulanmayacaklar mı?
“Biz de Pensilvanya’ya gittik ama; eylem koymaya, hesap sormaya, ülkemiz, bölgemiz ve dünya barışı için ne kadar büyük tehdit olduğunu anlatmaya ve darbeci olduklarını söylemeye! Niçin
bize kulak asmadınız zamanında? Hatta; Cemaatin düşmanlığını
kazandık ve bize saldırıp hedef gösterdiler, niçin bizi korumadınız?
“KALKIŞMANIN İKLİMİNİ KİM YARATTI?
“Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,
dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru en
hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır” sözleri tarihsel tecrübenin
ürünüdür. Osmanlı’nın enkaz ve yarı sömürge haline gelişinin esas
nedeni; Ortaçağ düşüncesinden akılcı ve bilimsel düşünceye geçememiş olmaktır!
“Atatürk önderliğinde yapılan Aydınlanma Devrimleri; toplumu çağdaşlaştırmak ve akılcı ve bilimsel düşünce sistemine geçirmek için yapılmıştır. Ama 14 yıllık AKP İktidarları döneminde
bu kazanımlar, başta demokrasinin olmaz ise olmazı laiklik olmak
üzere, bir bir aşındırılmıştır. İşte bu iklim, 15 Temmuz’da yapılan
“Siyasal İslamcı” kalkışmaya zemin hazırlamıştır.
“NE YAPMAK LAZIM?
“Bu kalkışma girişimini yapanların üzerlerindeki üniformalar
ve ellerindeki modern silahlar sizi yanıltmasın. Esasında; bunların
kafa yapısı ve zihniyetinin, Kubilay’ın kafasını kesenlerden farkı
yoktur. Kalkışmaya yönelik emirleri asker olan amirlerinden değil,
imamın ordusundaki hiyerarşik yapıdan almışlardır. Özetle söylemek gerekirse; 15 Temmuz’daki dinci kalkışmayı “İmamın Ordusu” planlamış ve yapmış,“Kemal’in Ordusu” engellemiştir.
“Gelecekte benzer kalkışmaları engellemek, Harp Okulları’nı
tartışmaktan ve Askeri Liseleri (Deniz Lisesi, Kuleli, Bursa Işıklar
ve Maltepe Askeri Liseleri) kapatmaktan değil; çağdaş düşünmeyi
gerçekleştirecek, bilim egemen kafalı ve eleştirel akla sahip nesiller
yetiştirecek akılcı, bilimsel ve laik eğitimin önünü açmaktan, ihtiyaç fazlası İmam Hatip Okulları’nı kapatmaktan geçer!
“Saygılar sunarım.
“Türker Ertürk” (http://odatv.com/askeri-okullar-degil-imam-hatipler-kapatilmali-2807161200.html)

Sadece İmam Hatipler değil, bütün Kur’an kursları, tarikatlar, cemaatler de kapatılmalı.
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Tabiî İmam Hatipler derken şunu da hiç gözden kaçırmayalım. Hemen hemen tüm ortaöğretim İmam Hatipleştirilmiştir artık. Bu yapı da
ortadan kaldırılmalı. İlkokuldan başlayarak tüm eğitim ve öğretim hem
birleştirilmeli, hem de aklın ve bilimin prensiplerine göre yapılmalı.
Yani laik, bilimsel bir eğitimle yetiştirilmeli gençlerimiz ve giderek
toplumumuz. Ancak o zaman ülkemizi, bölgemizi, dünyayı ve doğayı
gerçek anlamıyla görebilir, anlayabilir, kavrayabilir insanlarımız, halkımız. Yani çağının insanı haline gelir.
Fakat, bunu kim yapacak?
Sadece biz Gerçek Devrimciler...
Demokratik Halk Devrimi Mücadelemizin zaferiyle kuracağımız
Devrimci Demokratik Halk İktidarımızda yapacağız bunu.
Bugünün AKP’giller’in ise, yukarıda gördük niyetlerini ve uygulamalarını, planlarını, hedeflerini. Bu, onların doğası gereğidir. Başka türlü düşünemezler ve davranamazlar. Ha, tek tük farklı davranışları görünürse de bu, geçici durumlar içindir. O an içinde bulundukları zorluğu
ya da engeli atlatmak içindir. Bu tür görülebilecek tek tük davranışları
kimseyi yanıltmamalıdır.
Ne demişti Melih Gökçek?
“Fethullah Gülen bu işleri cinleri vasıtasıyla yapıyor. Üç harflileriyle yapıyor hep bunları.”
Bu kafa hepsinin ortak kafasıdır. Onların görüp görebildiği, anlayabildiği, düşünebildiği budur işte.
Tabiî böyle demekle onları aptal yerine koymuş filan olmuyoruz.
Onlar zeki insanlar. Dünyayı ve toplumu kavrayamazlar asla, bilimsel
düşünmekten alıkondukları için. Fakat takiye yapmayı, yalan söylemeyi, insan kandırmayı ve durup dinlenmemecesine kamu malı aşırmayı
çok iyi bilirler. Çok ustadırlar bunda. Şeytanı bile şaşırtırlar bu işlerde,
yaptıkları cinliklerle, hilebazlıklarla...

Nihai hedef, Türkiye’nin Yeni Sevr Haritası’nı
kabul masasına oturtulmasıdır
ABD Emperyalistleri de AKP’giller’e bu karanlık niyetlerinde ve
yollarında hep yardımcı olacaktır. Bundan da kuşku duymayalım. Çünkü ABD’nin de niyeti Türkiye’nin, başta Ordusu gelmek üzere, çökertilmesi ve Yeni Sevr Haritası’nın kabul masasına oturtulmasıdır. Türkiye’nin de o noktaya getirilmesi için işe en uygun araç AKP’giller ve
benzeri Ortaçağcı bir partinin ya da hareketin Türkiye’de iş başında
bulunmasıdır, iktidar olmasıdır.
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Adamlar on yıllar öncesinden dediler; “Kemalizm miyadını doldurdu artık. Sizin Ilımlı İslam’a geçmeniz gerekir.”, diye. ABD’nin,
CIA’nın Ankara Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller söylemişti, bu
emir mahiyetindeki sözü. İşte işler o minval üzerine gidiyor. Mustafa
Kemal’in antiemperyalist, yurtsever geleneğinin de işi bitirildi, gelinen
noktada, laikliğin de, Laik Cumhuriyet’in de...
Şu an kurulmakta olan faşist bir Ortaçağ din devletidir.
Hep söylediğimiz gibi; laikliği kaldırdınız mı bir toplumdan, geriye
ne düşünce özgürlüğü kalır, ne örgütlenme özgürlüğü, ne de hak arama
özgürlüğü... Her şey Ortaçağ’ın dinci despotlukları gibi tepedeki Sultanın isteğine ve buyruklarına göre yürütülür. İşte gidiş orayadır.
Öyleyse biz Gerçek Devrimcilerin yapması gereken, bu gidişe karşı mücadeledir. Esas mesele budur. Gerçek kavga bu alanda olmalıdır.
Yani bu hainane karanlık gidişi durdurabilmek, tersine çevirebilmek ve
tümden ortadan kaldırmak için olmalıdır.
Bu mücadele de hep açıkladığımız gibi; Antiemperyalist yani ABD
ve AB karşıtı, Antifeodal yani Ortaçağcılık karşıtı, laikliği bayraklaştıran ve Antişovenist yani Kürt Meselesi’nin gerçek anlamda eşitlik,
özgürlük ve kardeşlik temelinde çözümünü öngören ilkeler temelinde
olmalıdır, yürütülmelidir.
ABD Emperyalist haydutları, AB haydutları Türkiye’yi işbirlikçileri
aracılığıyla bu içler acısı bataklığa sürüklemişlerdir. Fakat bunlara karşı bizim mücadelemiz durmayacak ve hep sürecektir. Bilimle, bilinçle,
kararlılıkla, cesaretle ve fadakarlıkla. Tarihin akışı genel olarak ileriyedir. Kısmi geriye sapışlar olsa da bunlar geçicidir. Sonunda mutlaka
halkımız bizi anlayacak. Ordulaşacak etrafımızda. Ve kazanacağız en
sonunda.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Temmuz 2016
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Ayrım
On İki

Yaşanan bu tragedyanın
Birinci suçlusu ABD Emperyalist haydut devleti
İkinci suçlularıysa Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı
ve AKP’giller’in hükümetidir

10 gündür, olayın bu olduğunu durmadan tekrarlıyoruz. Fakat söz
anlatabildiklerimiz o kadar az ki… Neredeyse yok denecek oranda. Geçenlerde iki askerin de bizim gibi düşündüğünü söylemiştik.
Dün de nihayet bizim gibi düşünen bir yazara rastladık. İnsan mutlu
oluyor, böyle bir durumla karşılaşınca. Bizim için önemli olaydır bu.
Önderimiz Kıvılcımlı’nın 50 yıl bir başına bıkıp usanmadan, yılmadan, bir milim olsun esnemeden, olanca heyecanı ve kararlılığıyla
mücadele etmesine rağmen kimselere derdine anlatamadığı, doğru devrimci teoriyi ve pratiği gösteremediği gibi. Ondan bu kutsal davayı ve
bayrağı devraldığımızdan bu yana (1971), 50 yıla dayanan bir süredir
Önderimizden öğrendiğimiz şekilde, ona layık bir şekilde aynı kavgayı
sürdürmemize rağmen biz de bugün bir başımızayız. Biricik Gerçek
Devrimci Teori ve Pratiği kabul ettiremiyoruz, dışımızdaki, sol, sosyal
demokrat, ilerici gruplara.
Zaman zaman bu konuda gelgeç biçimde de olsa, ister istemez karamsarlığa düşüyor insan. Yahu bu toprağın insanlarında doğrulara karşı bir alerji mi var, diye düşünüyor. Neyse…
Bizimle aynı düşünceleri paylaşan saygıdeğer yazar, ABC Gazetesi yazarlarından, gazetenin Washington temsilcisi Yılmaz Polat’tır.
(Merdan Yanardağ yönetimindeki Yurt Gazetesi’nin de yazarlarındandı.
Merdan’la birlikte ayrıldı gazeteden.)
Şimdi onun 15 Temmuz felaketine ilişkin yazısını görelim:
“Fethullah Gülen ne istedi de verdiniz?
“Fetö Terör Örgütü’nün şifreleri bu sorunun cevabında gizli.
“Erdoğan ve AKP Hükümeti 15 Temmuz’dan sonra dinci bir
çeteye karşı ‘kanla, irfanla’ demokrasiyi kurtarmış havasında.
“Türkiye’yi sadece ‘Fethullah Terör Örgütü’ mü bu hale getirdi?
“Sizin yaptığınıza ‘yardım ve yataklık’ denmez mi?
“Gülen çetesinin kurulmasında en büyük destekçileri kimler
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oldu?
“ABD’deki yandaşlarla AKP’deki yandaşlar değil mi?
“Gülen’in mahkeme dosyasında ABD’ye ‘Special Immigrant
Religious Worker’ ‘Özel Din Görevlisi Göçmen’ statüsüyle B-2 turist
vizesi alarak giriş yaptığı yazıyor.
“Özel adamın’ kalp damarlarının açılması için tedaviye geldiğine ilişkin bir gerekçe yok!
“Güya tedavi olup dönecekti.
“Turist vizesiyle giriş yaptığı ABD’de adına vize düzenlenecek
kadar terfi etti.
“İstanbul Başkonsolosluğu ‘Visiting Fethullah Gülen Pennsylvania’ yazılı resmi vize verdi.
“(ABD’nin Özel Din Görevlisi- Yılmaz Polat)
“Dadi Janki, Dalai Lama, Martin Luther King, King Ashok,
Yitzhak Rabin ve Guru Nank ile Papa John Paul II gibi barışçıl
isimler arasına kondu.
“Bazı CIA mensupları, ABD büyükelçileri, Kongre üyeleri, din
adamları ve AKP kurucu ve yöneticileri Gülen’i ilkokul mezunu
bir imam değil de, Nobel’e aday bir bilim adamı eğitimci konumuna getirdi.
“ABD’de 16 eyalette 150’ye yakın şirket kurdu.
“150’den fazla vergiden muaf dernek oluşturuldu.
“ABD’nin en büyük üslerinden (Davis Monthan Air Base) dahil
150’ye yakın sözleşmeli okul (charter school) açtı.
“Hillary Clinton dahil birçok politikacının seçim kampanyasına yüzbinlerce dolar bağış yaptı.
“ABD’ye yurt dışından en fazla öğretmeni H-1B ve E-3 vizesi
alarak cemaat okulları getirtti
“Yüzlerce Kongre üyesini Türkiye’ye götürüp ağırladı.
“Başkan Bush döneminde ABD’nin imajını düzeltmek için Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Karen Hughes’in ‘Burson Marsteller’ adlı lobi şirketiyle anlaştı.
“Şirket aynı zamanda Erdoğan Hükümeti’nin de lobi şirketi
oldu.
“Teksas Senatosu sözde eğitimci Gülen’i kayıtlara geçirirken,
Nurettin Canikli, Hasan Murat Mercan, Emin Nedim Öztürk, Abdullah Çalışkan, Murat Yıldırım, Mehmet Şahin ve Fatma Şahin
kararı ayakta alkışladı.
“Erdoğan’ın gözde işadamı Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince Gülen’i idol olarak gören açıklamalar yaptı
“Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Erdoğan’ın talimatıyla gizlice Gülen’i ziyaret etti.
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“Arınç, Washington’daki basın toplantısında bu konuda soru
sordum diye beni tehdit etti.
“Arınç’a suikast safsatası’ ne zaman aydınlığa kavuşacak?
“AKP döneminde Washington’da Türk Silahlı Kuvvetlerini
temsil eden Askeri Ataşeler General Ziya Güler, Beyazıt Karataş,
Bertan Nogaylaroğlu ve Alaattin Sevim darbe planlamakla suçlanıp Silivri zindanlarında yattı.
“Time Dergisi 2013 yılında Gülen’i dünyanın en etkili 100 ismi
arasında gösterdi.
“Ahmet Davutoğlu, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış, Pensilvanya’yı ziyaret eden AKP’nin öteki ağır topları oldu.
“Başbakan Erdoğan Obama’yla görüşmek için Washington’a
geldi, Arınç’ı gizlice Gülen’e gönderdi
“Tayyip beyin hürmetlerini getirdim’ dedi.
“Daha sayayım mı?
“Erdoğan’ın Gülen’in ABD’deki ‘Ilımlı İslamcı Neo-Con’ dostlarıyla ikinci Cumhuriyetçi olduğunu söyleyen eski komünist yeni
dinci yazar ve akademisyen güruhunun Türkiye’yi birlikte ne hale
getirdiğini görüyorsunuz.
“Mutfakta soğan doğrayan’ komuta vasfı olmayan komutanların günahı ise hepsinden büyük.” (http://www.abcgazetesi.com/abdve-akp-de-gulen-kadar-suclu-7244yy.htm)

İşte olay budur, arkadaşlar. Önceki yazılarımızı okuyan arkadaşlar
hemen anlamışlardır, bizim 16 Temmuz’dan bu yana yaptığımız tespitlerle, saygıdeğer Yılmaz Polat’ın yukarıdaki yazısında ortaya koyduğu
tespitin bire bir örtüştüğünü.
Dikkat ederseniz, sivil kesimden hiç kimse olayı bu netlikte göremedi, kavrayamadı, koyamadı.
Ne evini kütüphaneye çevirmekle övünen, kallavi araştırmacı gazeteciler görebildi, ne de saçı sakalı bu yolda ağartmış yazarlar, çizerler…
Önce de söylediğimiz gibi; kim bilir, belki bazıları gördü de söylemeye cesareti yetmedi. AKP’nin Büyük Reisi’nin düşmanlığını üzerine
çekmekten çekindi. Kesin bir şey söyleyemeyiz bu konuda.
İşte tüm bu sebeplerden, her yiğidin harcı değil, meseleleri böyle hiç
eğip bükmeden, netçe, olduğu gibi görmek ve ortaya koymak.

Ergenekon Operasyonu’nun kurgulayıcısı ABD;
uygulayıcıları da Gülen Cemaati’yle AKP’giller’dir
Bakınız, Türkiye, “Ergenekon Davası” denen bir CIA Operasyonu yaşadı, değil mi?
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2007’den 2015’e kadar sürdü bu dava. Bunu da en net ve kesin biçimde bir biz ortaya koyduk, bir de namuslu ve cesur bir üniversite
rektörü, Kemal Alemdaroğlu.
Bakın nasıl değerlendirdi Alemdaroğlu, tahliye edildikten sonra
yaptığı açıklamada bu CIA Operasyonunu:
“Ergenekon rezaleti, bir ne idüğü belirsiz Tuncay Güney’in ortaya çıkarttığı, okyanus ötesinden birtakım insanların direktifleriyle tezgâhlanan, kurgulanan, 2008 yılı başlarında 35 tane CIA yetkilisinin Ankara’da görevlendirilerek birlikte kurgulanan bir olaydı.
Suçsuz 268 kişi yıllarca, yani 12 Haziran 2007’den bugüne kadar
hapis yattı. Yurtdışı toplantılarda Türkiye’yi temsil etmem gereken
ben, toplantılara katılamadım. Bunun cezasını bizler çektik ama,
halen bize bu suçları yüklemeye çalışan, bize bu cezayı çektiren 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti halen iş başında. Arkadaşlarımızın tahliyesi ne kadar geç olursa, zevk almaktalar. Çünkü kendileri Anayasa Mahkemesi’nin çıkarttığı kanuna karşı gelmekte. Bir
anlamda isyan etmekte. Ama hiçbir şekilde onlar için iktidar yetkililerinden hain, darbe teşebbüsü gibi şeyler duymuyoruz” diye
konuştu.”
(http://www.haberler.com/kemal-alemdaroglu-cezaevinden-ayrildi-5774969-haberi/)
“Alemdaroğlu, Ergenekon, Balyoz ve benzeri davaların, toplumu susturmak, biat kültürüne getirmek, ABD’nin isteği doğrultusunda Büyük Ortadoğu Projesi’nin gerçekleşebilmesi ve ülkenin
bölünmesi sürecine ses çıkarılmaması için açıldığını söyledi. Alemdaroğlu, bu kurgunun sadece Türkiye Cumhuriyetini yönetenler
tarafından gerçekleştirilmiş bir kurgu olmadığını savundu ve bu
kurgu 1 Mart 2003 tezkeresinde olumsuz oy çıktığı için üzülen tepki veren 4 Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak’ta askerlerimizin
başına çuval giydiren ve bildiğiniz gibi birçok hareketin içerisinde
yer alan, bir anlamda dünyanın komiseri sayılan ABD tarafından
ve onunla birlikte ona yandaşlık yapan, ona bir anlamda uşaklık
yapan bazı hainler tarafından tezgâhlanmış bir davadır, dedi.
“Ergenekon davası için “trajedidir, bir tiyatro” diyen, Alemdaroğlu şöyle dedi: ‘Bu tiyatroda aktörler bir Tuncay Güney denilen
haham mı Müslüman mı ne olduğu belirsiz, kendi ifadesine göre eş
dinsel yani çift dinli olan bir kişidir. Bu kişi 2013 yılı şubat ayında
televizyonlarda açıklama yapmış ve uluslararası görevi olduğunu
ifade etmiştir. İkinci isim ise ne yazık ki hemşehrimiz olan Şevki
Yiğit bomba ihbarcısı ve oğlu Ali Yiğit’tir. Üçüncü isim Savcı Zekeriya Öz, dördüncü isim Ankara Barosundan Av. Mehmet Eler,
beşinci isim de Cumhuriyet gazetesi bombacısı ve Danıştay cinayeti
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tetikçilerinden Osman Yıldırım’dır. Bu tamamen dini eksenli, ulusalcılara karşı planlanan ve Fehmi Koru’nun 2008 tarihinde açıkladığı şekilde; 5 Kasım 2007’de Başkan Puşt ve Başbakan Tayyip
Erdoğan arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşmede Ergenekon
davasının düğmesine basılmıştır”
“Alemdaroğlu Ergenekon sürecini anlattı ve soruşturma sürecini yürüten Savcı Zekeriya Öz’ün CIA ajanlarıyla Beşiktaş Adliyesine çok yakın olan Hanedan Lokantası’nda sık sık gizli yemek
yediğini öne sürdü. Alemdaroğlu şunları anlattı:
“Öz, Ankara’da sürmekte olan Danıştay davasının dosyasını
ister; mahkeme göndermez fakat kısa bir süre sonra bir avukat ortaya çıkar, Av Mehmet Emin. Av. Mehmet Emin milli görüşçüdür,
Mehmet Ali Şahin’le birlikte Erbakan’ın trilyon davasında avukatlık yapan dört kişiden birisidir. Hiçbir ilgi, hiçbir belge olmamasına rağmen Danıştay davasıyla, 1 yıl sonra 23 Haziran 2007’de
başlamış olan Ümraniye   davasının birleştirilmesini ister. Fakat
olay, iktidarın önemli ismi olan Mehmet Ali Şahin’le ortak yürütülen bir davadır. Nitekim Mehmet Al Şahin Danıştay saldırısı olduğu
gün 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay katliamından 2 saat sonra
‘sürprizlere hazırlıklı olun’ demiştir. Bir taraftan Danıştay Davası
Ankara’da devam ederken, bir hâkimi şehit etmiş, dört kişiyi yaralamış, elinde silahla yakalanan bir kişinin cezasının ne olduğunu
hepiniz biliyorsunuz ancak birden bire Zekeriya Öz İstanbul’dan,
Ankara’dan da Avukat Mehmet Emin karşılıklı bu davaları birleştirme çabası gösterir ve sonuçta da Yargıtay 13 Şubat 2009’da
Ankara mahkemesi dört kişiye ağırlaştırılmış müebbet, üç kişiye
onar yıl ceza vermiştir.” (http://www.viratrabzon.com/mobil/haber.
php?id=10888)

Görüldüğü gibi bu namuslu akademisyen aydınımız da aynen bizim
gibi değerlendirir olayı. Özetçe, operasyonun kurgulayıcısı, projecisi
ABD’dir, uygulayıcıları da Fethullah Gülen Cemaati’yle AKP iktidarıdır, der.
Bu kadar apaçık bir kesinlikle özce ve biçimce olayı bir de rahmetli
yüzbaşı Muzaffer Tekin gördü. Ağır pankreas kanserinin acı ve ağrıları
içinde kıvranırken, hayatını yitirmeden 9 ay kadar önce Sözcü Gazetesi’ne verdiği röportajda o da aynen şöyle dedi:
“Atatürk’e bağlı askerleri ordudan tasfiye ettiler
“Talimat Dışarıdan
“Başbakan 17 Aralık’tan sonra ilk kez kumpas sözcüğünü kullandı bu davalar için… Sizce ne oldu?
“Bize yapılan operasyonun çerçevesi çizilmeli. Sanal bir örgüt
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kuruldu ve bütün kirler aklanmak istendi. Bu örgüt hem bugün paralel yapı denilen hem de onlarla beraber hareket eden hükümetin
başıydı. ABD’deki Oval Ofis’te George W. Bush’la görüşüldükten
sonra düğmeye basıldı. Başbakan şimdi paralel yapı diyerek kimseyi inandıramaz. Bu davalar küresel güçlerin operasyonudur.
“Cemaatle AKP arasında kılıçlar çekilmese tahliyeler gerçekleşir miydi?
“Düğmeye dışarıdan basıldı. Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Türkiye’nin dönüştürülmesi gerekiyordu. Bizden de alınacaklar alındı. Dışarıdaki karar verici vasıtasıyla içerideki uygulayıcılar karar aldı. Oyun kurucunun verdiği kararla bizler toplandık.
“Yani paralel yapı ve hükümetin ilgisi yok mu?
“Tabii ki. Bakın bunların ne cesaretleri ne de zekâları böyle bir
operasyonu yapmaya muktedir değil. Bunu iddialı söylüyorum.
(http://www.muzaffertekin.com.tr/wp-content/uploads/2014/09/2222.
jpg)

Bu yüzbaşı, CIA’nın ve iki hain yerli işbirlikçisinin kurduğu iğrenç tuzak sebebiyle ömrünün yedi yılını Silivri Zindanında geçirmiştir.
Eğer Ordudaki Mustafa Kemal Geleneğine bağlı, antiemperyalist,
yurtsever, laik askerler tasfiye edilmeseydi, 15 Temmuz’daki trajedi kesinlikle yaşanmazdı.
Tabiî bu nitelikteki askerlerin tasfiyesi 12 Mart 1971 Faşist Darbesiyle başladı. 12 Mart 1980’deki faşist darbede ise hayâsız boyutlara
ulaştı. O askerlerin son kuşağı da işte bu Ergenekon Davası denen CIA
Operasyonuyla Ordudan uzaklaştırıldı, atıldı.
Böylece de Türk Ordusu, Amerikancı asker kuklalarının, Fethullah
tarikatının tuzağına düşmüş ve oralardan askeri okullara sokulmuş, en
sonunda da Ordu içine yerleşmiş Ortaçağcı askerlerin ve AKP’giller
yandaşı diğer Ortaçağcı askerlerin serbestçe at oynattıkları bir alan haline gelmiştir.

Anayasa ve TCK dışına düşmüş
suç örgütleri olan Fethullahçılar ve AKP’giller
mutlaka yargılanacaklardır!
Bilindiği gibi, AKP ve Büyük Reisi de Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını, kendine bağlı sadık askerlerin oluşturduğu özel bir
ordu durumuna getirmiştir. Bundan sonrasında bu nüve giderek gelişecek ve ordunun her tarafına yayılacaktır. Yani AKP’giller ve Büyük
Reis, kendi Ortaçağcı ordusunu kuracaktır artık. Hedefleri o.
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Demek ki, yakın Tarihimizde yaşanan bütün cehennemcil felaketlerin sebebi ve sorumluları, suçluları bunlardır. Yani efendi ABD, yerli
taşeronlarsa Pensilvanyalı İmam’ın cemaatiyle Reis’in AKP’giller’i.
15 Temmuz sonrası bu iki yerli Amerikan işbirlikçisinden biri diğerini alt etti. Ezdi, ezmeye de devam ediyor. Kapışmalarının sebebi, birlikte bir sivil darbeyle eritip çökerttikleri Laik Cumhuriyet’in mirasını
paylaşma kavgasıydı. Başka da hiçbir şey değildi.
Tekrar tekrar belirttiğimiz gibi; vatana ve millete karşı tuzak kuran,
ABD’nin emriyle ülkemizi Yeni Sevr bataklığına günbegün çekip götüren bu şer güçlerin her ikisi de meşruiyetlerini yitirmişlerdir. Anayasa
ve TCK dışına düşmüş mücrimlerdir, birer suç örgütüdür…
Şimdi yenen kalkmış, Pensilvanyalı’nın askerleri bana darbe teşebbüsünde bulundular, ben de onları yenerek demokrasiyi kurtardım, diye
övünüyor meydanlarda, ekranlarda. Sağlı sollu tüm kalem erbabı sözüm ona aydınlar da kalkmış alkışlıyor bu trajediyi. He yav, öyle oldu,
iyi ki böyle oldu da demokrasi kurtuldu, diye onlar da bir ucundan şenlik havasını paylaşıyor.
Hayır. Kesinlikle hayır.
Yakın Tarihte ülkemizin yaşadığı, tüm bu felaketlerinin üç büyük
suçlusu bunlardır. Yukarıda sayıları bir elin parmakları kadar olan namuslu aydınlarımızın ve askerlerimizin dediği gibi… Bunların üçü de
hukuka ve bağımsız, onurlu, savcı ve yargıç vicdanına sahip hukukçulardan oluşan bir mahkemenin karşısına çıkarılmalıdırlar, çıkarılacaktırlar da. Üçü de asli faildir. Yani doğrudan suçun iştirakçileridir.
Sen birini kendine bağlı mahkemede sözüm ona yargıla, kendini de
zafer kazanmış meşru hükümet say… Millet de seni alkışlasın ve kansın bu oyuna, öyle mi?
Yok öyle bir şey.
Biz ve sayıları çok az da olsa namuslular bu işin peşini asla bırakmayacağız. Üçünüz de bu ülkenin bağımsız mahkemeleri huzurunda ve
bugünkü hukuk çerçevesinde hesaba çekileceksiniz. Kaçışınız, kurtuluşunuz yok bundan.
Eğer biz bu suçtan yırtarız, başarıyla oynadığımız oyunumuzu da
herkese yuttururuz, diyorsanız; fena halde yanılmaktasınız. Tarih tanık olacaktır buna…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Temmuz 2016
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Ayrım
On Üç

Yakın Tarihten bir yaprak (2)
Sinemacı Sırrı Süreyya
film çevirmeye devam ediyor hâlâ
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çetenin
hal-i pürmelali
Yalanlar deryasının pervaneleri

Sırrı Süreyya, sadece senaryo yazmıyor şimdi. Oynuyor da. Dün
medyada yer alan bir açıklamasında aynen şöyle diyor:
“Sırrı Süreyya Önder: Öcalan’a özgürlük, darbelere barikattır
“Diyarbakır’da açıklama yapan İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, ‘Sayın Öcalan’a özgürlük, darbelere barikattır’ dedi.
“HDP İmralı Heyeti, Diyarbakır Demokratik Toplum Kongre
binasında açıklama yaptı. Heyet adına konuşan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi: “Darbeden bir demokrasi çıkarılacaksa, en önemli yolu Sayın Öcalan’ın bu ülkenin
demokratikleşmesindeki önemi ve rolünü teslim etmek ve müzakere sürecinin koşullarını hazırlamaktır.” Halkın bu süreçte en doğru
şeyi yaptığını ve “Öcalan’a özgürlük” kampanyası başlattığını belirten Önder, “Bütün yaşanmışlıklardan sonra söylenecek en önemli şey Sayın Öcalan’a özgürlük, darbelere barikattır. Bundan daha
etkili bir önlem, barikat Türkiye’de keşfedilmiş değildir” dedi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan sürece de değinen
Önder, şunları söyledi: “Sayın Öcalan ülkedeki darbe mekaniğine ve cemaat örgütlenmesine ilk işaret eden kişidir. Roboskî’den
son katliamlara kadar tüm katliamların cemaatçilerin işi olduğu
haberimiz yoktu gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Devlet
haberimiz yoktu diyerek kendi sorumluluğunu bir yana bırakmaktadır. Sayın Öcalan sürekli bu yapıya dikkat çekerken darbe mekaniğini anlatırken nasıl haberleri olmaz.” (http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/siyaset/576792/Sirri_Sureyya_Onder__Ocalan_a_ozgurluk__darbelere_barikattir.html)

Sırrı Süreyya mesleğini çok geliştirmiş, geçen süre içinde. Oyunculuğunu da.
Her ne kadar Türkiye’de bir benzeri daha bulunmayan, kendine has,
bana hep köy ve kasabalarımızda kullanılan “pancar motor” sesini çağrıştıran bir aksan ve tonlamayla konuşsa da bu alanda beceriklidir. Saatlerce konuşabilir bir konuda. Örnekten örneğe geçer, İslam Tarihine,
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Ortadoğu Tarihine dalar, örnekler verir, benzetmeler yapar, renklendirir
konuşmasını.
Fakat, olaylara bulduğu sebepler yakıştırmadır genellikle. İçtenlikten
de yoksundur. Yukarıdaki konuşmasını okuyunca bütün bu alanlarda çok
yol kat ettiğini görmüş olduk. Bizim memlekette (Konya’da) halkımızın
bir deyimi vardır: “Yalanı tığın üstünde durdurmak”, diye. Yukarıdaki
konuşması bütünüyle bu deyimin kapsamı içine girmektedir.

Şimdi bütün kötülüklerin kaynağı olarak gösterilen
cemaate daha dün selam gönderenleri hatırlayalım
Şimdi, işin gerçeğini yani Öcalan’ın ve Sırrı Süreyya’nın gerçek
yüzlerini göstermek için Tarihten bir yaprak açalım.
Bakalım neymiş, kimmiş bu zat-ı muhteremler?
***
Kurtuluş Yolu’nun 8 Nisan 2013 tarihli 64’üncü sayısında şunları
yazmışız:
Öcalan, İmralı görüşmecilerinin aslarından olan sinemacı Sırrı Süreyya aracılığıyla Fethullah Gülen’e şu şekilde selam ve saygılarıyla
birlikte ittifak önerilerini iletiyor:
“Öcalan’la İmralı’da görüşen 2’nci ve 3’üncü BDP heyetinde
yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır’da
katıldığı Hürriyet’in yazıişleri toplantısında Öcalan’ın Fethullah
Gülen’e olan mesajını açıkladı.
“Sırrı Süreyya Önder, “Öcalan, Fethullah Gülen’e selamlarını
gönderdi. Fethullah Gülen’in ‘Sulhta hayır vardır’ yaklaşımı benim de yaklaşımımdır. ‘Bütün Ortadoğu’daki demokratik bir siyaset ve barış için birlikte çalışabiliriz, Muhterem Fethullah Gülen’e
selamlarımı söyleyin. Onu en iyi anlayan benim’ dediğini belirtti.”
(Vatan, 23.03.2013)

Hatırlanacağı gibi Öcalan, 90’lı yıllarda insanları bazen enselerinden tek kurşunla vurarak bazen de domuz bağlarıyla bağlayıp işkencelerle diri diri toprak altına gömerek en caniyane şekilde katleden Hizbullah’a da o yıllarda ittifak önerilerinde bulunmuştu defalarca.
Bu görüşmede Öcalan, Altan Tan’a dönerek şunları da söylüyordu:
“(…) (Altan Tan’a dönerek) Sayın Altan bilirsin İslamcıların
40 yıllık rüyasıydı, rüyalarını gerçekleştirdik. Biz AKP’ye iktidarı
altın tepside sunduk. Bize bir teşekkür etmedikleri gibi 2. Atatürk

150

rolüne soyunup daha çok üstümüze geldiler, ezmeye çalıştılar.”

Açıkça görüldüğü gibi Öcalan Tayyipgiller’in İslamcı İktidarını biz
gerçekleştirdik, diyor. Ortaçağcıların kırk yıllık rüyasının gerçek olmasını biz sağladık, diyor. Öcalan, Ortaçağcılıktan rahatsız olmadığı gibi
tam tersine; Türkiye’nin Ortaçağ’ın karanlığına sürüklenmesi bizim sayemizde oldu, diyor. Böylece de onun laiklik gibi bir sorununun asla olmadığını ortaya koymuş oluyor. Öcalan için biricik değer vardır: iktidar
olmak. Oraya ulaşmak için de her yol mubahtır. Öcalan’ın dünyası bu…
Hatırlanacağı gibi Öcalan Bekaa ve Şam’da iken, Mustafa Kemal’e
düşmandı. Yakalanmasından sonra ve yargılanma sürecinde, tabiî savunmasında da keskin Atatürkçü oldu. Yukarıdaki konuşmasından anlıyoruz ki yeniden Bekaa’lı, Şam’lı günlerine dönmüş. Zamana ve şartlara göre görüş değiştiriyor.
Bu görüşmede Sırrı Süreyya, şöyle diyor Öcalan’a:
“- Sırrı: Başkanım her şeyi konuştuk. Bir de başkanlık meselesi
var. Kamuoyu bu konuda çok hassas. Osman Kavala’nın size selamları var. Totaliter bir yapıya dönüşmesinden endişe ediyorlar.”

Osman Kavala, CIA’ca devşirilmiş, meşhur şahsiyetlerdendir. CIA
yörüngesindeki NGO’lardan olan Güneydoğu Avrupa Demokrasi ve
Uzlaşma Merkezi (Center for Democracy and Reconciliation in
Southeast Europe) Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Ayrıca
Soros’un TESEV’inin Yönetim Kurulu Üyesidir. Ve de yine Soros’un
Açık Toplum Enstitüsü’nün Danışma Kurulu Üyesidir. Ve yine, meşhur
döneklerimizden olan “Belgeli Murat”la birlikte İletişim Yayınları’nın
da kurucusudur. Bu şahsın faaliyetleri saymakla bitecek gibi görünmüyor; Osman Kavala, Tarih Vakfı’nın sponsoru, Diyarbakır Kültürevi’nin
sponsoru, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi imiş…
Sinemacı Sırrı Süreyya da yukarıdaki sözlerinden de anlaşılacağı
üzere bu vatandaşla sıkça düşüp kalkmaktadır. Tabiî ne de olsa aynı yolun yolcusudurlar. Yine hatırlanacağı gibi Sırrı Süreyya görüşme sonrası medyaya yansıyan konuşmalarında “başkanlık sistemi tartışılabilir”,
sözünü sarf etmiştir. Aysel Tuğluk da aynı şeyi savunmuştur.

Öcalan siyasetinin özeti:
“Amaç aracı meşru kılar”, her şey iktidar için!
Gelelim Öcalan’ın verdiği yanıta:
“- ÖCALAN: Başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip
Bey’in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başkan-
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lık ittifakına girebiliriz.”

Yine görüldüğü gibi Öcalan, Tayyip gibi bir Ortaçağcı, Amerikan ve
İsrail işbirlikçisi, halk düşmanı bir diktatörün bile başkanlığını olumlu
bulmaktadır. Onunla bu konuda da “ittifaka girebiliriz”, diyebilmektedir rahatça. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Öcalan’a göre, “amaç için her
yol mubahtır”. Orijinalini söylersek bu anlayışın; “amaç, aracı meşru
kılar”.
Öcalan o görüşmede, “Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonuna
ilişkin olarak da şunları söylüyor:
“Ergenekon’un bizden beklentisi 2002’den itibaren savaşı tırmandırmamızdı. Ben AKP’nin tam olarak oturması ve olgunlaşması için bilerek bekledim, sabrettim. AKP anlar dedik. AKP darbe
ile uğraşırken başını belaya/derde sokmayalım dedik. Onlar darbelerle uğraştılar. 2007, 2009 hatta 2011’e kadar seçim hesapları, oy
hesapları yaptılar. Ben geri çekildim.”

Öcalan, bu anlatımında CIA’nın, Cemaat’in ve Tayyipgiller’in ortaklaşa yürüttüğü “Ergenekon Davası” adlı Operasyonun bütünüyle
yanında, destekçisi olduğunu ortaya koymaktadır. Öcalan, 2011 başına kadar da bu görüşteydi. Fakat 2011 yılının 09 Ocağında keskin bir
dönüş yaparak tam tersi bir görüşe sıçradı. O güne kadarki savunduğu
görüşlerin yanlışlığını öne sürdü ve özeleştiri yaptığını söyledi. Şöyle
demişti o gün:
“İmralı Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla Fırat Haber Ajansı’na açıklama yapan Abdullah Öcalan, herkesi çok şaşırtacak
açıklamalarda bulundu. Ergenekon Davası konusunda özeleştiri
yaptı. Öcalan Ergenekon Davası’nı bugüne kadar yanlış değerlendirdiğini ve bugün nasıl düşündüğünü şöyle anlattı:
“Önemli bir değerlendirme daha yapacağım. Bu değerlendirme tarihi ve aslında biraz da özeleştirel bir değerlendirme olacak.
Bugüne kadar Ergenekon yargılamalarıyla birlikte devletteki gladionun jitemvari yapıların tasfiye edildiği söyleniyordu. Biz de biraz böyle düşünüyorduk. Aslında olanlar tam da böyle değildir. Bu
konu üzerine sürekli düşünüyorum. Geçenlerde buradaki arkadaşlarla da tartıştım. Nasıl fark etmemişiz bugüne kadar? Bu nedenle
özeleştiri diyorum. Sanırım Hanefi Avcı’nın kitabında da geçiyormuş. O da çözüm konusunda benimle görüşülmesi taraftarıymış,
bunu öneriyormuş ve şimdi içeride ve Ergenekon’dan yargılanıyor.
Yine geçmişte benimle burada çözüm amacıyla görüşen bazı isimler de Ergenekoncu diye yargılanıyor. Aslında Ergenekoncu diye
tasfiye edildiği söylenenlerin bir kısmı çözüm yanlısı isimlermiş.
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Ama asıl Gladionun çözümü istemeyen kesimleri dışarıda bırakılmıştır, onlar hâlâ dışarıdadır ve AKP bunlarla uzlaşmıştır. Deşifre
olmuş Veli Küçük gibi, karanlık, cinayet işleyen, darbeci isimlerin
yanına çözüm isteyen, hatta geçmişte benimle burada çözüm amacıyla görüşen isimleri de bunlarla ilişkilendirerek bu şekilde asıl
çözüm yanlılarını tasfiye ediyorlar. Geçmişte biliniyor mesela Cem
Ersever -jitemin bizzat kurucusudur, yüzlerce, binlerce faili meçhule neden oldular- ama daha sonra yanlış yaptıklarını, sorunun
bu yöntemlerle çözülemeyeceğini anlayıp dile getirince tasfiye edildiler.” (Odatv, 09.01.2011)

İmralı’daki bu görüşmede Öcalan’ın yukarıda söylediklerini görünce anlıyoruz ki, Öcalan bu konuda da yeniden görüş değiştirerek eskiye
dönmüş. Gördüğümüz gibi Öcalan için böyle görüş değişiklikleri hiç de
zor bir şey değil…

“Barış Süreci” Ortadoğu Halklarına neler getirecek?
“Açılım” ya da “Barış Süreci” denen bu süreç, aslında BOP sürecidir. BOP sürecinin ne olduğunu bir kez daha netçe ortaya koymaktan,
tekrarı göze alma pahasına da olsa, sanırız gerek vardır. Bunu da açıkça
ve bilinçlice görüp kavrayan ender namuslu yazarlardan olan Yurt Gazetesi yazarı Cevher Kantarcı’nın aşağıda aktaracağımız şu yazısında
duruca görebiliriz:
“Şimdi geçmişe bir yolculuğa çıkalım ve bakalım Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan beyin bir zamanlar söylediklerini okuyalım:
“Ellerine bir kâğıt almış dolaşıyorlar… Amerika’nın bir projesidir, diye… Bunu ispat ederlerse, biz her şeye varız… Ama ispat
edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar! Bu kadar açık konuşuyorum, bu kadar ağır konuşuyorum!”
“Sonra ne demiş?
“4 Mart 2006’da yapılan AKP’nin Bayrampaşa İlçe Kongresi’nde, yukarıda yazdıklarımızın tam tersine şunları demiş:
“Türkiye’nin Ortadoğu’da bir görevi var! Nedir o görev? Biz
Genişletilmiş Ortadoğu ve Afrika Projesi’nin eşbaşkanlarından bir
tanesiyiz! Ve bu görevi yapıyoruz biz!”
“Durun daha bitmedi!
“16 Şubat 2004’te, Kanal D’deki Teketek Programı’nda ne demiş:
“Şu anda yani Amerika’nın da düşündüğü Büyük Ortadoğu
Projesi var ya, Genişletilmiş Ortadoğu… Yani bu proje içerisinde,
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Diyarbakır bir yıldız olabilir! Bir merkez olabilir!”
“Durun daha bitmedi!
“13 Ocak 2009 tarihindeki AKP Grup toplantısında hem de 23
Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında
demiş ki:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP demek istiyor) Eşbaşkanıdır! Değerli arkadaşlar,
Büyük Ortadoğu Projesi’nin (Yine bir daha BOP demek istiyor)
amaçları bellidir ve o amaçların içinde Türkiye’nin üstlendiği görev bellidir! Büyük Ortadoğu Projesi, barışa yönelik olarak kurulmuştur!”
“Peki BOP Eşbaşkanı olarak kendisine tevdi edilen görev nedir?
“Eh, o zaman da Çağdaş Haçlı Projesi’nin ve de elbette BOP’un
esas mimarlarından Condoleezza Rice’in 7 Mart 2003’te Washington Post’a yazdığı makaleyi okuyalım:
“Fas’tan, Basra Körfezi’ne kadar, TÜRKİYE DE DÂHİL, Ortadoğu’da 22 ülkenin rejimi, sınırları ve haritaları değişecek!”
“Eksik kalmasın… Bir de ABD Deniz Kuvvetleri Akademisi
Öğretim Üyesi Nicolas Gvasdev’in bir askeri dergiye yazdıklarına
da göz atalım:
“Kısa bir süre içinde; Türkiye’de PKK’ya, Kolombiya’da
FARC’a, Filipinler’de komünist ve İslâmcı asilere karşı kullanılan
isyan bastırma yöntemlerinin sorgulanması, bu ülkelere müdahaleyi beraberinde getirecektir!”
“Askeri ve sivil hapishanelerde yatanları ve de Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemisi haydayacak komutan bulamamasını da gözünüzün önüne getirip, şu yukarıda yazdıklarımı bir daha okuyun!
“Bence Başbakanımızın da İmam Hatip’te öğrendiğini sandığım Kur’an’daki Bakara ve Maide surelerini, yukarıda yazdıklarımızın ışığında bir daha okuyun!
“Başbakanımızın Irak’ı işgal eden Çağdaş Haçlı Orduları’nın
başarısı için hayır duası ettiğini de düşünün!
“Yorumunuzu da kendiniz yapın!
“İsterseniz fakire paranoyak deyin!
“Paranoyak deyin ama rica ediyorum, salak demeyin lütfen!”
(Cevher Kantarcı, Yoruma lüzum var mı?, Yurt Gazetesi, 23 Mart 2013)

Demek ki olayın ne olduğunu namuslu olmak kaydıyla, burjuva yazarları bile görüp kavrayabiliyor. Bu süreçte Amerikancılığın dışında
ve ABD Emperyalistlerinin projelerinin dışında bir şey aramak yani
solculuk, ilericilik, demokratlık türünden şeyler aramak tümüyle saflık
olur.
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***
Sinemacı’yla aynı paralelde konuşan biri daha vardır: HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. O da 23 Temmuz 2016’da İstanbul’da
yaptıkları mitingde şunları söylüyor:
“DEMİRTAŞ: FETHULLAH GÜLEN’İN DUASINI ALMAYANI HAKİM, SAVCI YAPMADILAR
“Ben buradan darbeye karşı duran parti ve halkı kutladığımı
belirtmek istiyorum”, dedi.
“(...)
“Darbe ile mücadele mi etmek istiyorsunuz biz yanınızdayız.
“(...)
“Ülkenin Cumhurbaşkanı, yöneticileri halkın önüne çıkıp, özeleştiri vermek zorundalar. Bunları ‘biz buraya getirdik’ demeleri
lazım. En çok oy alanları rektör yapmadılar, kendi istediklerini
zorla üniversitelerin başına getirdiler. Şimdi de gözaltına alıyorlar. Fethullah Gülen’in duasını almayanları savcı hakim yapmadılar. Unuttuk mu o günleri. En az on defa anlattım bunları. ‘Siz
bizi tutukluyorsunuz ama bunlar size darbe yapıyor’ dedim. Öcalan anlata anlata dilinde tüy bitti.” (http://www.gundemnews.com/
haber/4712/demirtas-fethullah-gulenin-duasini-almayani-hakim-savci-yapmadilar)

Sinemacı’yla Demirtaş amaç birliği içinde oldukları için söylemleri
ve yalanları, pervanelikleri de aynı oluyor, dikkat edersek.
Şimdi de arkadaşlar; bu acıklı insancıkların ve Meclisteki “Amerikancı Dörtlü Çete”, diye adlandırdığımız dört siyasi partiyi oluşturan
yapıdaki halk düşmanlarının, vatan millet düşmanlarının geneline şöyle
bir göz atalım.

Yakın Tarihten bir sayfa daha açalım
Geçen yıl 2 Temmuz Sivas Katliamı üzerine yaptığımız görüntü kayıtlı konuşmada aynen şunları söylemişiz, bu konuya ilişkin olarak. Görüntünün tape edilmiş metni Kurtuluş Yolu’nun o ayki sayısında vardır.
İsteyen arkadaş görüntülü kaydı izler, isteyense tape metni okuyabilir:
Görüntülü Kaydın Birinci Bölümü:
https://www.youtube.com/watch?v=DfyXqIveSsM
İkinci Bölümü:
https://www.youtube.com/watch?v=dG3KnnrtXzA
Tape edilmiş metnin linki:
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http://www.kurtulusyolu.org/hkp-genel-baskani-nurullah-ankut-2-temmuz-sivas-katliami-cercevesinde-turkiyedeki-gelismeleri-degerlendirdi/
***

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut,
2 Temmuz Sivas Katliamı çerçevesinde
Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdi
Sivas Katliamı’nın asıl faili…
Saygıdeğer arkadaşlarım,
Sözlerimize, namuslu şairimiz Şükrü Erbaş’ın şu dizeleriyle başlayalım:
Bir otel odasında gencecik çocuklar
Çırpındıkça bir yudum soluk için
Üzerine benzin döküp oynayanlar
Onlar birgün öpmeye eğilince çocuklarını
Dudaklarında duman ve yanık et kokusu
Boğum boğum tıkamaz mı soluklarını?..
Sevgisiz bir Tanrının kinle büyüttüğü
Ölüme tapınan o siyah adamlar
Onlar birgün yağmurlardan sonra
Güneş salkım salkım dallarda yanarken
Rüzgârdan utanıp sudan korkmazlar mı?..
Bundan 22 yıl önce 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 35 canımız yandı,
canavarca katledildi. Aydınlarımız, sanatçılarımız, daha hayatlarının
baharında olan gencecik fidanlarımız, insanlıktan çıkmış vahşi hayvan
çığlıkları atan Ortaçağcı cellâtların ateşiyle yandı, yakıldı, küle döndü.
Bu canavarlık tam 8 saat sürdü. Yani tam bir iş günü boyunca sürdü.
Ve devlet sadece seyretti bu cinayeti, kılını kıpırdatmadı. O devletin
Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Süleyman Demirel’di, Başbakanlık koltuğunda oturan Tansu Çiller’di, Başbakan Yardımcılığı koltuğunda oturan ve o günkü devletin tek iyi niyetli ama aynı oranda da
inisiyatifsiz, zavallı bir ibişten başka bir şey olmayan kişisi Erdal İnönü’ydü. Genelkurmay da bölgedeki yerel askeri yetkililer de parmaklarını oynatamadılar, seyirci olmanın dışında hiçbir tepki gösteremediler.
Oysa bu Ortaçağcı caniler güruhunu oradan uzaklaştırmak için bir
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manga asker yeterdi, ya da namuslu bir polis şefinin yönetimindeki bir
karakol kadrosunu oluşturan polis yeterdi. Havaya birkaç el ateş etselerdi bu güruh birbirlerini çiğneyerek bir iki dakika içinde dağılıp, o
alanı boşaltıp, kaçıp gideceklerdi. Ama bunu yapmaya kimsenin eli varmadı, kimsenin cesareti yetmedi.
Demirel’ler, Tansu Çiller’ler ve onların geri planında duran Amerika, Kontrgerilla elbette bu canavarlığın yapılmasını istiyordu, başarılmasını istiyordu ve bu işin planlayıcısı konumundaydı. Genelkurmaydaki zavallılar sürüsü bol yıldızlı generaller de NATO tarafından içi boşaltılmış, ruhları, cesaretleri alınmış birer zavallı insan konumuna düşürülmüşlerdi. Onlar da bir tavır koyamadılar. Hâlbuki Genelkurmayın
inisiyatifli bir iki generali tavır koysaydı ya da yerel askeri yetkililerden
bir subay ya da bir başçavuş tavır koysaydı bu cinayet işlenmezdi. Ama
öyle görünüyor ki NATO onlarda da cesaret ve inisiyatif bırakmamış.
Nitekim Ordumuzdaki bu vahim ruh çürümesini “Ergenekon Davası” adlı CIA operasyonunda da apaçık gördük. Orada da CIA tarafından planlanıp yerel taşeronlara verilen ve onlar eliyle uygulatılan
“Ergenekon Davası” denen operasyon, Genelkurmayın ve komuta kesiminin tam bir teslimiyetiyle bugünkü tahribatına ulaşabildi, vahim
sonucunu yaratabildi.
Bu operasyonun ilk adımında yani Hurşit Tolon ve Şener Eruygur Paşalar tutuklandığında Kandıra Cezaevi’ne gittik. Orada dedik
ki: “Bu hukuki bir dava değil, hukuki savunmalar yapmakla tam da
Amerika’nın istediği tuzağa düşmüş oluruz. Bu bir CIA operasyonu.
Amacı; Türk Ordusu’nun laik, Mustafa Kemal gelenekli, yurtsever insanlarını, kadrolarını ve Türkiye’nin aydınlarını tasfiye etmek, pasifize
etmek, terörize etmek ve Yeni Sevr’e giden yolun önündeki engelleri
kaldırmaktır. O bakımdan, bunun karşısına açıkça meydan okuyarak
çıkmak durumundayız. Biz, Türk Ordusu’nun Mustafa Kemal gelenekli, yurtsever, laik askerleriyiz. Siz ise bu milletin ve bu vatanın CIA’nın
emrindeki düşmanlarısınız. Size teslim olmayacağız. Burada yargılanması gereken sizlersiniz vatana ve halka ihanetten dolayı diyeceksiniz”,
dedik. “Fethullah’ın yargıçlarına, Tayyipgiller’in adli, idari yetkililerine böyle meydan okuyacaksınız. Bu operasyon ancak böyle bertaraf
edilebilir, püskürtülebilir”, dedik.
Ama kabul ettiremedik. Yapmaya yürekleri yetmedi. Nitekim sonradan Hurşit Tolon Paşa’nın Tayyipgiller’e teslimiyetiyle de bu cesarete sahip olmadığı meydana çıktı. Bu paşaların en cesur görünenlerinden Çetin Doğan cezaevinde bizimle, yoldaşlarımızla çok samimi bir
şekilde sohbetler etti, görüştü. Ama dışarıya çıktığı aralıklarda bizimle
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görüşmeye cesaret edemedi, bundan kaçındı. Bu gözü kara komünistlerle bir arada görünürsem başımdaki bela daha da büyür ve kalıcılaşır,
iyisi mi bunlardan uzak durayım. Belki böylece kendimi affettirebilirim, anlayışına düştü, savruldu. O yüzden ciğeri beş para etmez yerli
taşeronlar Türk Ordusu’nun, Türk aydınlarının, üniversitelerin, yazarların başına bu belayı sardılar, onları Silivri zindanlarından yıllarca yatırdılar.
Neyse. Bu, işin bir başka yönü, yoldaşlar. Şimdi gelelim 2 Temmuz’da Sivas’ta canlarımızı katledenlerin geri planındaki güçlerin kimler olduğuna.
Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, ülkemizdeki ve bölgemizdeki bütün vurgunların, bütün katliamların, bütün ihanetlerin sorumlusu, birinci planda gelen suçlusu ABD Emperyalistleridir, AB
Emperyalistleridir ve onların yerli, hain, işbirlikçileridir. Bu katliamda
da onlar birinci planda suçludurlar. Katliamın baş yerli taşeronu Tayyipgiller’dir. Onun yetiştiricisi Molla Necmettin’in Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi’dir, yoldaşlar. Nitekim katliamda rol oynayan
dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu ve onun ekibi,
bu partinin yani Molla Necmettin’in partisinin insanlarıdır.
Bu alçak cani, katliam sürerken bir yükseğe çıkıp kalabalığa seslenmiş ve onlara “Gazanız mübarek olsun”, demiştir.
Ve bu cellâtların bir kısmı, onların avukatları, Molla Necmettin’in
ve Tayyipgiller’in partilerinde bakanlık yapmıştır, milletvekilliği yapmıştır.
Ve dava zaman aşımına uğratılarak bu insanlıktan çıkarılmış canavarlar sürüsü tahliye edildiğinde ne demişti Tayyip Erdoğan?
“Milletimize hayırlı olsun bu sonuç. İçeride yatan o insanların
da dışarıda aileleri vardı, yakınları vardı onlara kavuştular.”
Böylece cellâtlardan yana olduğunu apaçık şekilde itiraf etmişti.
Yine katliam anının Başbakanı Tansu Çiller katliam akşamı ne demişti ilk açıklamasında?
“Dışarıda bulunan insanlarımıza (yani cellâtlara – Nurullah Ankut) herhangi bir zarar gelmemiştir.”
Düşünebiliyor musunuz, içeride 35 can yanmış, umurunda değil
kadının. Dışarıdaki canilere bir zarar vermedik, diyor. Yani koltuk ve
makam peşinde. Yani Amerika’dan, CIA’dan aldığı emrin başarıyla uygulanışının memnuniyeti, sevinci içinde.
İşte bunlar böyledir, yoldaşlar. Hep diyoruz ya bunlarda insanlıktan,
vicdandan, namustan, ahlâktan eser bulamazsınız, diye. İşte bir kanıtı
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daha. Bunların sureti insan… Ruh bakımdan insanlıkla ilgileri kalmamış bunların.
Şu anda CHP’de oynayan fırıldak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aşağılık bir dümenle CHP Genel Başkan Yardımcılığına getirdiği, kaşar Ortaçağcı Mehmet Bekaroğlu da bu katliamın asli sorumlularındandır.
Çünkü o da aynı yolun yolcusudur, Molla Necmettin’in partisinde yıllarca parlamenterlik yapmıştır, diğer cellâtlarla yan yana...
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında ABD Emperyalistleri, emperyalizmin dünya jandarmalığını İngiltere’den devraldılar. O
savaş sonrasında sosyalizm Doğu Avrupa’ya yayılmıştı ve büyük bir
gelişim içindeydi. İşte ABD Emperyalistleri ve CIA, buna karşı önlem
almakta gecikmedi. Yoksa sosyalizm hızla Güney’e, İslam ülkelerine
yayılabilirdi. Bunu durdurmak için hemen “Yeşil Kuşak Projesi” adını verdiği hainane, alçakça bir proje hazırladı ve bunun bölgede uygulanışını denetlemek, yönetmek üzere Graham Fuller adlı bir CIA
şefini Ankara’ya, Ortadoğu İstasyon Şefi olarak atadı. Yıllarca burada
görev yaptı bu hain, bu canavar, bu alçak. Bir röportajını da yayımlamıştık bu alçak adamın. Projesiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt vermişti:
“Ama Siyasal İslam sosyalizmin yayılması karşısında çok önemli
bir set oluşturuyordu”. Yani amaç buydu, yoldaşlar. Milyarlarca dolar, başta Suudiler gelmek üzere Körfez’in petrol zengini emirliklerinden, şeyhliklerinden, krallıklarından alındı ve tüm İslam ülkelerindeki
tarikatların ve Siyasal İslam’ın, Ortaçağcılığın geliştirilmesi için kendi
oluşturdukları örgütlere aktarıldı. Mesela Türkiye’de “Komünizmle
Mücadele Derneği”ni kurdular. “İlim Yayma Cemiyeti”ni kurdular.
1950 sonrası, İmam Hatip Okulları pıtrak gibi çoğalarak Anadolu’nun
her yerine yayılmaya başladı hızla. Tarikatlar yine aynı oranda örümcek
ağları gibi sarmaya başladı Türkiye’nin dört bir yanını ve giderek İmam
Hatip Okullarının sayısı 600’e ulaştı. Her yıl ortalama 60 bin civarında
mezun verir oldu bu okullar. Tarikatlar her yıl ortalama 10 bin civarında
Kur’an Kursları aracılığıyla, eliyle mezun verir oldular. Çünkü Kur’an
Kurslarının tamamı belli tarikatların yönetimindedir, onların elindedir.
Böylece Muaviye, Yezid İslamı modern deyişiyle CIA, Pentagon İslamı’yla doktrine edilmiş yüz binlerce insan, genç yetiştirilip topluma
salındı ve o insanlar toplumun bürokratik kademelerinde görev, mevki
sahibi oldular ve kademe kademe bu Ortaçağ’a doğru savruluş ilerledi,
gelişti, güçlendi. Menderes’ler, Demirel’ler, Özal’lar, Ecevit’ler tüm bu
Ortaçağcı gidişin sorumluları ve suç ortaklarıdır. Yani Tayyipgiller’in
yetiştiği tarlayı gübreleyen, sulayan, aktaran, bakımını yapan bu adını
andığımız Amerikan işbirlikçisi, hain, koltuk, makam düşkünü insan
sefaletleridir. İşte o tarlada yetişti Tayyipgiller ve boynuzun kulağı geç159

mesi gibi geride bıraktıklarının tümünü geçtiler ve Türkiye bugünkü
Ortaçağ’ın karanlıklarına getirildi, düşürüldü, yuvarlandı.
İşte Sivas Katliamı’nı gerçekleştiren caniler de bu projenin yetiştirdiği kişilerdir. Bu projenin insanlıktan çıkardığı, canavarlaştırdığı insan
suretindeki yaratıklardır. İnsan vicdanı taşıyan, insan şefkatinin zerresini taşıyan bir insan, bırakalım bir insanı ateşte yakmayı, bir böceği bile
ateşin içine atamaz. Onun bile yanmasına vicdanı, yüreği elvermez. İşte
Sivas’ın canileri böylesine insanlıktan çıkmış, canavarlaştırılmış yaratıklardır ve onları o hale getiren hep ABD Emperyalistleriydi, CIA’ydı,
Washington’du, Pentagon’du, yoldaşlar.
Afganistan ve Pakistan, 1970’li yıllarda ileriye açık bir şekilde gelişimini sürdüren ülkelerdi. Pakistan’da sosyal demokrat Zülfikar Ali
Butto iktidardaydı, onun hükümeti iktidardaydı. Ve katledilişinden kısa
süre önce Abdi İpekçi’ye verdiği bir röportajda aynen şöyle söylüyordu
Zülfikar Ali Butto:
“Tabiî biz Müslüman bir ülkeyiz ben de halkımın inançlarını
benimsiyorum ama ekonomide tümüyle Marksizmin tahlillerine,
tespitlerine katılıyorum.”

Yani böylesine iyi niyetli, iyi kalpli ve aydın bir kişiydi Zülfikar Ali
Butto. CIA hemen yok etmek için planlar hazırladı ve Ziya Ül Hak adlı
satılmış bir general aracılığıyla bir faşist darbe yaptırdı Pakistan’da.
Zülfikar Ali Butto’yu tutuklattı ve göstermelik sahte bir mahkemede
güya yargılattı ve idam etti.
Sene 1979. Afganistan Ordusu’ndaki Mustafa Kemal gelenekli aydın, ilerici, yurtsever subaylar Sosyalist Afganistan Halk Partisi’yle el
ele vererek, omuz omuza vererek sosyalist bir devrim gerçekleştirdiler.
Ve sosyalizmi uygulamaya, örgütlemeye, sosyalist üretimi baştan aşağıya örgütleyip düzenlemeye giriştiler.
Yine CIA hemen harekete geçti. Pakistan’da on binlerce medrese
açtı ve tüm İslam ülkelerinde “Yeşil Kuşak” çerçevesinde yetiştirmiş
olduğu gericileri, Ortaçağcıları Pakistan’a çağırıp bu medreselere doldurdu. Orada CIA İslamı’yla doktrine etti, askeri eğitimden geçirdi, silahlandırdı ve Afganistan’daki sosyalist iktidarın üzerine sürdü. O yıllarda Charlie Wilson aldı Teksaslı bir kongre üyesi vardır. Amerikan
Deniz Harp Okulunda yetişmiş, CIA’da merkezi bir konuma yükselmiş bir alçaktır bu kişi. ABD Kongresinden Afganistan’da yürütülecek
bir operasyonun kararını çıkardı. Kongreyi buna ikna ederek böyle bir
operasyonun Kongreden geçmesini sağladı. Tabiî bunun da akıl hocası CIA’nın 1950 sonrasının en önde gelen birkaç büyük teorisyeninden Zbigniew Brzezinski idi. İkisi el ele vererek bu operasyonu oluş160

turdular, projelendirdiler ve kongreden geçirip uygulamaya soktular.
Hollywood, “Charlie Wilson’ın Savaşı” adlı bir de filmini çevirdi
bu operasyonun. Operasyona “Syclone Operasyonu” adını verdiler.
Filmde Hollwood’un en önde gelen aktris ve aktörleri rol aldı: Tom
Hanks, Julia Roberts, Phillip Seymour Hoffman.
Julia Roberts, Hollwood’un en çok kazanan kadın aktristiydi bir
dönem ve film başına aldığı ücret 12 milyon dolar idi. Hep deriz ya;
Hollwood’u da CIA yönetir, diye. İlgilenen arkadaşlar izleyebilirler “Charlie Wilson’s War” adıyla çevrilmiş olan bu filmi. Brzezinski,
işte burada da görüldüğü gibi, Usame Bin Laden’le yan yanalar ve
modern bir makineli tüfeğin kullanışını çalışıyorlar, yoldaşlar. Bu Usame Bin Laden, bu da Brzezinski. (N. Ankut burada fotoğraf göstermektedir. – Kurtuluş Yolu) İnternet sitelerinde ikisinin pek çok yan yana
çekilmiş görüntüsünü bulabilir arkadaşlar.
Ne diyor Brzezinski bugün?
“Yine yaparım.”
Charlie Wilson adlı kongre üyesi, Teksaslı kongre üyesi, burada Afgan kılığında ve Afgan Ortaçağcılarla yan yana, sevinç içinde gördüğümüz gibi projesinin başarıyla uygulanmasından dolayı. CIA bu projeye,
internette rastladığımız bazı İngilizce metinlerden edindiğimiz bilgiye
göre, 3 ile 20 milyar dolar arasında para harcamış, yoldaşlar. Bu proje,
CIA’nın tarihindeki en büyük birkaç projeden biriymiş.
Sosyalist Kamp 1991’de çöktü ne yazık ki. Muhammet Necibullah yönetimindeki, liderliğindeki, bu yiğit devrimcinin liderliğindeki
sosyalist iktidar, 2 seneye yakın daha tek başına dayandı Ortaçağcılara
karşı. Oysa dışarıdan tek kuruş maddi yardım ve bir tek mermi alamıyordu. Tamamen kuşatılmış durumdaydı. Ortaçağcılarsa dünyanın en
gelişkin askeri silahlarıyla donatılmışlardı ve her türlü maddi yardım
oluk oluk akıyordu kendilerine ve operasyonu tamamen Pentagon’un,
CIA’nın askeri yetkilileri yönetiyordu, arkadaşlar. Bu operasyonda
CIA, 40 yıllık NATO müttefiki Türkiye’ye vermediği Stinger füzelerini
bu Afganlı gericilere verdi. Ve onlar, Afganistan’ın hava gücünü bu füzelerle tamamen etkisiz hale getirdi. Yani böylesine modern silahlarla
donattı CIA gericileri. İlgili arkadaşlar arama motoruna “Afgan mücahidi” yazıp aratırlarsa bu konuda pek çok bilgiye ulaşırlar.
2 yıl sonra, ne yazık ki, Afganistan’daki sosyalist iktidar yıkıldı. Ve
bütün uyarılara rağmen yiğit Muhammet Necibullah ülkesini terk etmedi. O terk etmeyince yiğit kardeşi de; “Ben de kalacağım, abimi yalnız
bırakmayacağım.”, dedi. O da terk etmedi ve yiğitçe Ortaçağcı gericiler elinde can verdiler. Ve ölüme giderken bile devrimci inançlarını
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ve sloganlarını haykırdılar. Böylesine yiğit, namuslu insanlardı Afgan
devriminin bu öncüleri, liderleri.
İşte Ortaçağcılara beşiklik eden ya da fidelik eden Pakistan’ı, Afganistan’ı böyle gericileştirdi Amerika. Ve CIA, Afgan Devrimi yenilgiye uğradıktan sonra bu Ortaçağcıları başka yerlerde kullandı. Mesela
Cezayir’de kullandı antiemperyalist hükümete karşı “Silahlı İslami
Grup” adı altında. Gencecik lise öğrencisi kızları bile başları açık diye
koyun gibi yere yatırıp boğazlarını keserek katletti bu caniler örgütü.
Yugoslavya’da kullandı aynı gericileri. Çeçenistan’da kullandı.
Sonra Irak’ta, Libya’da kullandı ve Suriye’de kullandı, yoldaşlar.
Bunların tamamı silahlı eğitimden geçmiş, insanlıktan çıkarılmış,
canavarlaştırılmış, Ortaçağcı güruh. “Özgür Suriye Ordusu” adı altında Arap ülkelerinin en laiki, en demokratı ve gelir adaletsizliğinin
yani zengin ve fakir sınıflar arasındaki farkın en az olduğu ülke olan Suriye’de kullanmaya başladı ve laik Beşşar Esad yönetimini devirmek
istedi. Amaç “BOP”un hayata geçirilmesiydi. Yani Suriye’nin de Alevi
bölgesi, Sünni bölgesi ve Kürt bölgesi olarak 3 parçaya bölünmesiydi
amaç. Nitekim bugün onu gerçekleştirmiş durumda ne yazık ki.
IŞİD, El Kaide’nin bir parçası, onun bünyesinde oluşmuş bir hareket ve 2006’da ortaya çıktı. 2006’ya kadar El Kaide içindeydi, arkadaşlar. 2 sene öncesine kadar Suriye’de elbirliğiyle yani aralarında hiçbir
problem olmaksızın Beşşar Esad yönetimine karşı savaştılar “Özgür
Suriye Ordusu” adı altında, o oluşum içerisinde. Amerikancı Kürt hareketi de yani PKK ve onun bir kolu olan PYD, YPG de bu oluşum
içinde yer aldı.
Nitekim 2012’de, hem Suriye’deki Ortaçağcılar, IŞİD de içlerinde
olmak kaydıyla, yekvücut iken hem de Türkiye’deki tüm gericiler; Hizbullah’tan, Fethullah’ına kadar bu hareketi desteklerken, PKK de açıkça bu hareketin yanındaydı.
Ona bir tek kanıt: 17 Mart 2012’de bir eylem gerçekleştiriyorlar
Diyarbakır’da. “Suriye Halkına destek eylemi”, eylemlerinin adı da.
Haksöz Haber adlı bir sitede çıkmış bu haber. İki paragraf okuyalım:
“Diyarbakır’da Baas vahşeti protesto edildi. Ofis Büyükşehir
Konukevi önünde bir araya gelen Müslümanlar Eset (dikkat edelim
Tayyip’in ağzıyla konuşuyorlar. – N. Ankut) diktatörlüğünün gerçekleştirdiği vahşeti açtıkları pankartlar, taşıdıkları dövizler, attıkları
sloganlar, okudukları basın açıklaması ve yaptıkları duayla protesto ettiler.
“Dün Hama bugün Humus
“Özgür-Der, Mustazaf-Der, Ay-Der, Memur-Sen, Diyanet-Sen
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gibi kurumlardan oluşan “Diyarbakır, Suriye Halkıyla Dayanışma
Platform”nun organize ettiği ve BDP’li vekil Aysel Tuğluk, Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Kürt aydınlarından İbrahim
Güçlü ve Sıtkı Zilan gibi isimlerin de destek olduğu eylemde Baas
diktasına hayır, Suriye’de katliama son, dün Hama bugün Humus,
Katliam sürüyor, Suriye halkı direniyor, Baas diktası yıkılacak, İslami direniş kazanacak, Katil Baas Ordusuna karşı yaşasın Suriye
halkının özgür ordusu, pankartları açıldı.”

Haber 8 sayfalık uzun bir haber. Bu kadarı yeterli galiba anlaşılması
için. Ayrıca bu eylemin videosu da var internette, yoldaşlar. “İlke haber ajansı.com.” adlı sitede videosunu da isteyen arkadaşlar izleyebilir. 8,5 dakika uzunluğunda bir video. Bir resim gösterelim burada. Resim, “Özgür-Der’in” sitesinde. İşte Ortaçağcılar bildirilerini okuyorlar
burada. En sağ köşede de Aysel Tuğluk Hanımefendi duruyor. Ellerini
göğsünde kavuşturmuş vaziyette. İşte aynı resim burada daha büyük
şekilde, daha netçe görünüyor.
Yani demek istediğimiz yoldaşlar, bizim PKK, HDP hareketi de
2012’ye kadar yani IŞİD Rojova’ya saldırıncaya kadar ve Irak’ta Barzani bölgesine saldırıncaya kadar tam anlamıyla kaynaşık durumdaydı
bunlarla, hiçbir sorun yoktu aralarında. Hatta bir anlaşma da yaptılar
Beşşar Esad’ı devirdikten sonra 11 maddelik Suriye’yi nasıl paylaşacaklarına dair. “Özgür Gündem”de bu anlaşmanın maddeleri de yayımlandı.
Bu madrabazlar, bilindiği gibi Meclise Ortaçağcılığıyla ünlü Altan
Tan’ın yanında, yine aynı ayarda Ortaçağcı kaliteye sahip Hüda Kaya’yı, MAZLUM-DER eski başkanı Ayhan Bilgen’i, Seher Akçınar
Bayar’ı ve Tayyipgiller’in AKP’sinin kurucularından ve Genel Başkan
Yardımcılarından olan vurguncu Ortaçağcı Dengir Mir Mehmet Fırat’ı da Meclise taşımıştır.
MAZLUM-DER, hatırlanacağı gibi, bu katliamın bilfiil merkezindedir. Katliamdan bir gün önce Sivas yakınındaki bir otele gelip mevzilenmiştir bunlar. Katliam günü örgütlü bir şekilde otelin önüne gelmişler ve diğer canilerle el ele vererek cellâtlıklarını gerçekleştirmişlerdir.
MAZLUM-DER’in katliamdaki bu rolünü Çalışma eski bakanlarından
Mustafa Kul belgesiyle ortaya çıkarmıştır...
Demek ki bizim HDP’nin bu Sivas’ın canileriyle, Suriye’deki
IŞİD’le bir sorunları yok, yoldaşlar. Ne zaman ki IŞİD bunlara saldırdı,
o zaman bunlar bir anda IŞİD düşmanı oldular. Şimdi apaçık gördük
işte Taliban’ı da, El Kaide’yi de, IŞİD’i de yaratan, var eden, yetiştiren,
doktrine eden kimdir?
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CIA’dır, Pentagon’dur, ABD’dir, ABD Kongresi’dir, Washington’dur.
PKK de ne yazık ki, 1991’den başlayarak Amerika’yla tam anlamıyla kaynaşmış, tencere kapak gibi birbirlerine uymuş durumdadır. Bunlar Ortadoğu’da Amerika’nın bölgesel kara güçleridir. Hani bir CIA
ajanı açıkladı ya iki sene kadar önce; “Niye kriz bölgelerine kendi
askerlerimizi gönderelim, askerlerimiz kayıp versinler. Bırakalım
bunları, birbirlerine karşı kışkırtalım, birbirleriyle savaştıralım,
bunlar birbirlerini öldürsünler, bizim amacımız için, bizim çıkarlarımız için.”
İşte tam da bunu yapıyorlar, yoldaşlar. Suriye’de de, Türkiye’de de,
tüm Ortadoğu’da aynen bunu uyguluyorlar. Dikkat edersek, ABD sadece hava gücü, bunlar bölgesel kara gücü artık. IŞİD de, PKK de, PYD
de, YPG de ABD’nin bölgedeki kara güçleri, kara ordusu. Bunu Obama
da çok açık bir şekilde itiraf ediyor. Pazartesi günü yani şu geçtiğimiz
Pazartesi günü Pentagon’da bir brifing verildi. Obama da bu brifinge
katıldı ve brifing sonrası aynen şu cümleyi söylüyor:
“Son bir yılda, sahada etkin bir ortağımız olduğunda IŞİD’in
geriye itilebileceğini gördük.”
Ne diyor?
PYD, YPG, PKK için sahada etkin bir ortağımız, diyor.
Demek ki kimmiş YPG, PYD?
Amerika’nın sahadaki etkin ortağıymış.
Biz bunu söyleyince bize kızıyorlar. Amerikancı Kürt Hareketi deyince kızıyorlar. Biz bunu dediğimiz için faşist oluyoruz. Öyle suçluyorlar bizi. Obama deyince hoşlarına gidiyor ama. Ne güzel diyorlar,
bak Obama bizi ortak görüyor, ne iyi. Seviniyorlar, gururlanıyorlar
bundan yoldaşlar ve kutlama yapıyorlar. Zafer kazandık Suriye’de diye,
Kobani Zaferi, diye.
Hayır!
Zaferi Amerika kazandı, yoldaşlar. Zafer Amerika’nın. Amerika
BOP’u uyguluyor.
Ne dedi 2003’te Condoleezza Rice?
“Fas’tan Basra Körfezi’ne kadar yer alan Ortadoğu’da 22 devletin sınırları yeniden belirlenecek. Değiştirilecek ve yeniden belirlenecek.”
İşte o plan uygulanıyor. O yüzden uygulanan plan Amerika’nın planı, kazanılan zafer Amerika’nın zaferi.
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Peki, Amerikancı Kürt Hareketi niye seviniyor?
Bu rauntta çıkarları örtüşüyor. Amerikancı Kürt Devleti, de buna
paralel olarak, hani BOP Haritası’nda “Free Kurdistan” diye adlandırılan devlet oluşturuluyor. Bunun sevincini yaşıyorlar.
Ama maçın kaderini belirleyecek olan ya da maçın skorunu belirleyecek olan son raunttur, yoldaşlar. Daha son raundu görmedik. Eğer
Türkiye parçalanır ise ve Amerikancı Kürt Devleti oluşturulur ise Türk
ve Kürt Halkı yani bin yıldır kardeşçe birlikte yaşayan halklar birbirinden ayrılır ise o zaman maçın son raundu başlayacak. O zaman Kuzey
Doğu’dan etkin hava gücüyle, ağır silahlarla donatılmış Ermeni Ordusu
Kürt illerine doğru ilerleyecek. Bunu gizlemiyorlar, açıkça beyan ediyorlar. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’da söylüyor.
Ne diyor?
“Karadağ’ı biz aldık, Ağrı’yı gençlere bıraktık. Ağrı’yı siz halledeceksiniz” ve gerisini tabiî...
Ermenistan Anayasa Mahkemesi ne diyor?
“Kars ve Moskova Anlaşmalarını tanımıyoruz. Batı Ermenistan’daki ve oradaki 6 vilayetteki haklarımız bakidir. Onları almadan Türkiye’yle bir barış, bir dostluk olamaz.”
Amerika’daki Ermeni Diasporasının temsilcisi de aynı şeyi diyor.
Açık. İşte o zaman olan halklara olacak. Türk Halkına olacak, Kürt Halkına olacak, Ermeni Halkına olacak. Ve ABD Emperyalistleri, halkları
burada da birbirine boğazlatacaklar ve Kürt illerinin bir bölümünü kapsayan büyük Amerikancı Ermenistan devleti kurulmuş olacak.
Belki bugünkü PKK yöneticileri; ya tamam TC’nin işini bitirelim
de Ermenistan’la sonra hesaplaşırız, diye düşünüyor olabilirler. Ama
bu yanlış bir hesap.
Şimdi bakın. Amerika; aynı, geçen haftaki brifingde, Pentagon brifinginde diyor ki:
“Son bir yılda ABD IŞİD mevzilerine 5 binden fazla saldırı yaptı.”
Düşünebiliyor musunuz yoldaşlar?
5 binden fazla saldırı.
“IŞİD’in ağır silahlarını vurdu, zırhlı araçlarını vurdu, konvoylarını vurdu, askeri cephaneliklerini vurdu, bomba üretim tesislerini vurdu, eğitim kamplarını vurdu, karargâhlarını vurdu”, diyor.
O sayede IŞİD geriletilebildi Kobani’de, Tel Abyad’da. Demek ki
Kobani ve Tel Abyad zaferimiz dedikleri, Amerika’nın zaferidir, yol165

daşlar. Amerika hava gücünün sayesinde kazanılan bir zafer. Eğer bu
hava gücü olmasa ne Rojova bırakacak IŞİD, ne Barzanistan. IŞİD karşısında bile bu duruma düşürülürse, hava kuvvetlerine ve zırhlı askeri
silahlara sahip olan Ermenistan Ordusu karşısında ne duruma düşüleceği apaçık meydanda, yoldaşlar.
İşte o bakımdan biz Kürt Halkına diyoruz ki; bin yıldır kardeşiz, birlikte yaşadık. Devrimci bir cephede birleşelim, ABD Emperyalistlerini
ve işbirlikçilerini bölgemizden kovalım, Demokratik Halk Devrimini
zafere ulaştıralım, Demokratik Halk İktidarını kuralım, Kürt Sorunu’nu
gerçek anlamda eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde çözelim. Amerikancılara kanma. Bunlar felakete götürüyorlar halklarımızı, diyoruz.
Burada bir noktayı kabartılandıralım. O zamanki ABD devletinin en
etkin sözcülerinden Condoleezza Rice; “22 devletin sınırlarını değiştireceğiz” diyor.
Yahu bu devletler hukukuna, uluslararası hukuka açıktan bir saldırı.
Sen kimsin ki Ortadoğu’da 22 ülkenin, 22 devletin sınırlarını değiştireceksin ve nasıl değiştireceksin bunu?
İşte bugün yaptığın gibi, o günden bu yana yaptığın gibi, milyonlarca masum insanı katlederek.
Sadece bu söylem bile, bırakalım yapılanları (kaldı ki yapılanlar o
sözün hayata geçirilmesinden başka bir şey değildir), ABD Emperyalistlerinin tüm yetkililerinin uluslararası ceza mahkemesinde, Nürnberg
benzeri bir mahkemede yargılanmalarını ve insanlığa karşı işledikleri
suçlardan dolayı en ağır cezayla cezalandırılmalarını gerektirir. Ama
ne yazık ki şimdi bu haydutlar, bu çakallar, bu haydut devletler dünya
kendilerinin sanıyorlar ve babalarından miras kalmış gibi gönüllerince
at oynatıyorlar, zulüm uyguluyorlar dünyada.
Oysa ölüm cellâdı bunların hep yanı başındadır. Bunlar aşağılık
yalanlarla nereye girmişlerse demokrasi, özgürlük vs. getiriyoruz demagojileriyle kandırmacalarıyla o ülkeleri ölüm tarlalarına dönüştürmüşlerdir. Kan, ateş, gözyaşı, acıdan başka hiçbir şey vermemiştir o
ülkelerin halklarına. O yüzden yiğit devrimci, Kahraman Gerilla Che
çok yerinde bir tespitle diyor ki:
“ABD Emperyalistleri insan soyunun başdüşmanıdır.”
Evet, yoldaşlar aynen öyledir günümüzde.
İşte Sivas Katliamı’nın da birincil derecede suçluları bu emperyalistlerdir. Ve onların yetiştirdiği yerli Ortaçağcı insan sefaleti güruhtur.
PKK lideri Abdullah Öcalan, Hizbullah’a, Hüseyin Velioğlu liderliğindeki Hizbullah’a, Pensilvanyalı İmam’ın yani Fethullah’ın tari166

katına defalarca ittifak önerisinde bulunmuştur. Ve övgüler düzmüştür
Fetullah’a “Hoca Efendi”, diyerek. Yani Türkiye’deki ve bölgedeki tüm
Ortaçağcılarla yani Sivas ve benzeri katliamların suçlularıyla hep gönül birliği, el birliği içinde olmuştur ve daha sıkı ilişkiler içine girmek
istemiştir.
İşte 1 Haziran 2015 Pazartesi günkü Zaman gazetesi… “Liderler
buluşmasının konuğu olan Demirtaş” diyerek Demirtaş’ı ağırlıyor
gazetesinde. İşte Zaman yöneticileriyle yan yana, yine sahte gülücükle
poz veriyor Demirtaş. Uzun bir röportaj birkaç cümle aktaralım.
Demirtaş söylüyor:
“İnsan hakları mücadelesinden geliyorum. Çok uzun yıllar İslami kesimle birlikte insan hakları alanında başörtüsünde eğitim
ihlali ile ilgili konularda ortak çalışma yürüttük.”

Yani açık bir şekilde, bu Ortaçağcıların tümüyle birlikte içli dışlı
çalışma yürüttük, ortak çalışma yürüttük, diyor.
“Dindar bir ailede büyüdüm. Kız kardeşim başörtülüdür.” diyerek devam ediyor. Yani ben de sizinle aynı kökenden geliyorum, mesajı
veriyor. Ve gelelim asıl büyük mesajına:
“Bediüzzaman (Bildiğimiz gibi Said-i Nursi taraftarları öyle derler
ona, yani zamanın harikası, zamanın güzeli. – N. Ankut) külliyatını
okudum diyemem. Bediüzzamanla ilgiliyim, bir sürü şeyini okudum. (Dikkat edelim yoldaşlar. – N. Ankut) Çok net bir duruşu vardır. Etkileyici bir yaşam tarzı var.”

diyerek devam ediyor.
Yani böylesine övgü düzüyor. Said-i Nursi’ye.
Said-i Nursi’ye, aynı kategoride Zaman’ı ziyaret eden, Zaman’ın
konuklarından olan Kılıçdaroğlu da övgü düzüyor yoldaşlar:
“Bediüzzaman’ın eserlerini yasakladılar, onun serbest bırakılması için biz uğraştık. Said-i Nursi’nin kitaplarını, Risale-i Nur’u
yasakladılar, devlet tekeline aldılar. Anayasa mahkemesine kim gitti? CHP gitti. Bizim anlayışımızla onların anlayışındaki fark budur.
İmam Hatipler asla kapanmayacak aksine oradaki çocuklar daha
iyi yetişsin diye keşke bir değil iki dil öğrenseler. Bir imam ne kadar
iyi yetişirse insanlar o kadar aydınlanır. İmam Hatipleri de, Diyaneti de kuran biziz niye kapatalım.”

Bu iki ikili oynayıcı, bu iki pervane de Pensilvanyalı İmam’ın tarikatının kendileri gibi düzenbaz yazarçizerleriyle birlikte Said-i Nursi’yi
övdükten, İmam Hatiplere methiyeler düzdükten sonra, “Tek Parti dö167

neminin diktatörlüğü”, diyerek Mustafa Kemal’e ve Laik Cumhuriyet’e
de saldırmayı ihmal etmiyorlar, utanmazca, elbirliğiyle.
Şimdi yoldaşlar, Demirtaş’ların, Kılıçdaroğullarının övgü düzdüğü,
Beziüzzaman diyerek yücelttiği Said-i Nursi kimdir? Birkaç paragrafla
da onu ortaya koyalım isterseniz.
Bizce bir din sapkını. Gerçek İslam’la, Kur’an’la, Hz. Muhammed’le zerre ilgisi olmayan bir meczup, bir sapkın. Gösterelim.
Şimdi Said-i Nursi’nin iddiasına göre, yüz yıllar öncesinin din ulularıyla zaman tünelinden telekonferans yöntemi uygulayarak konuşuyor,
irtibatta, bilgi alışverişinde bulunuyor ve onlardan emirler alıyor.
Hâlbuki böyle bir inanış İslamiyet’te yok. Ölmüş bir insan artık
mahşer gününe kadar hiçbir şey duymaz, anlamaz ve dünyayla hiçbir
ilgisi olmaz. Nitekim Rum suresi, aklımda kaldığına göre, 52’nci ayet:
“Siz ölülere sesinizi duyuramazsınız.”, der.
Ancak mahşer günü dört büyük melekten biri olan İsrafil tarafından
Sûr üçüncü defa üfürüldüğünde insanlar mezarlarından kalkacaklar, o
çürümüş bedenleri yeniden ete kemiğe kavuşacak ve ölmeden önceki
halleriyle canlanacaklar. İslami inanış bunu söyler, yoldaşlar.
Hatta faizin kötülüğünü anlatmak için, Kur’an ve Hz. Muhammed,
faiz yiyenler der, işte mahşer günü mezarlarından sara hastalığına tutulmuş insanlar gibi öyle ağızlarından köpükler saçarak, sarsılarak, titreyerek kalkacaklar, der. Yani faizden insanları sakındırmak için, onların
mahşer günü böyle dirilip canlanacaklarını anlatır.
Şimdi Said-i Nursi, ortalama 900 sene önce ölmüş Kadiri Tarikatı’nın kurucusu Şeyh Abdülkadir Geylani’yle görüşüyor. Aynen şunu
diyor anlattığına göre Abdülkadir Geylani, Said-i Nursi’ye:
“Molla Said, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa’ya gidin ve kendisini tarik-ı hidayete yani hidayet yoluna davet ediniz. Yaptığı zulümden vazgeçerek namaza ve emri marufa müdavim olmasını, güzel işlere devam etmesini tavsiye ediniz aksi takdirde öldürünüz.”
(Tarihçe-i Hayat” sayfa 39.)

Yani Risale-i Nur Külliyatı’nın, Tarihçe-i Hayat adlı bölümünün,
kitabının 39’uncu sayfasında söyler bunu. Şimdi Abdülkadir Geylani
adlı Şeyh, Said Nursi’ye göre yaşıyor, ölmemiş. Öbür dünyada da bu
dünya işleriyle tıpkı hayatta olduğu gündeki gibi ilgileniyor. Kimin
doğru yolda, kimin yanlış yolda olduğunu biliyor, anlıyor ve insanları
doğru yola getirmek için belirli görevler veriyor görüştüğü Said-i Nursi
gibi insanlara. Onlar aracılığıyla dünyayı, toplumu yönlendirmeye çalışıyor.
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Bu, İslami inanışa göre külliyen sapkın bir görüştür, arkadaşlar.
Ne der Fatiha Suresi?
“Allah’ım yalnız sana kulluk eder ve senden yardım dileriz.”
Yani başka hiç kimseden yardım dilenmez, başka hiç kimse de yardım edemez. Ölüler yardım edemez, bu dünya işleriyle ilgilenmez. Yani
İslam dışı bir anlayış.
Şimdi diyelim ki bu gerçek, bu yaygınlaştı, o zaman kendine şeyh,
mürşit rolü veren herkes istediğini öldürür. Yanlışta gördüğünü öldürür.
Ne der?
Bana şeyhim böyle dedi, böyle emir verdi, ben de onu gerçekleştirdim.
Yani bunun sonu gelir mi? Böyle anlayış olabilir mi? Böyle bir düzen olabilir mi, arkadaşlar?
Ayrıca bununla kalmaz, kendisine vahiy geldiği iddiasında bulunur.
Oysa vahiy Hz. Muhammed’le birlikte İslam inanışına göre son bulmuştur. Başka hiç kimseye vahiy gelmez, peygamberlik verilmez. Hiç
kimse İslam’ın dışında, İslam’ın ötesinde bir din oluşturamaz. Oluşturur ise bu sapkınlıktır.
Said-i Nursi diyor ki:
“Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi: İmam-ı Ali (Radıyallahüanhü) Risale-i Nur ile çok meşguldür.” (Sikke-i Tasdik-i
Gaybi, sayfa 111.)

Yani Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserinin 111’nci sayfası.
Yani Hz. Ali, Risale-i Nur okumakla çok meşgulmüş. Düşünebiliyor
musunuz, 1400 sene önce ölmüş Hz. Ali, Said-i Nursi’nin kitaplarını
okuyor ve de çok da meşgul o kitapları okumakla. Kalbine böyle ihtar
ediliyor. “Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi ki.” Ya!..
“Hatırıma geldi ve manen denildi ki” yine Sikke-i Tasdik-i Gaybi
sayfa 177, “Kalbime denildi ki” (Kastamonu Lahikası sayfa 26. Gelen cevap). “Manevi Canip’ten geldi. Bana denildi ki” (yani manevi
Canip’ten geliyor. – N. Ankut) “Bana denildi ki” (Kastamonu Lahikası
sayfa 20). “Birden bir ihtarı gaybiyle kat’i kanaat verecek bir surette kalbime denildi ki” (Kastamonu Lahikası sayfa 26). “Vahiy olan
Allah benim kalbimin imdadına yetişti manen denildi ki” (Kastamonu Lahikası sayfa 220).

Yani böyle devam eder gider arkadaşlar. Mesela bir iki örnek daha:
“Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi ki: kardeşlerim
bugünlerde biri Risale-i Nur talebelerine diğeri bana ait iki mesele
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ihtar edildi.” (Kastamonu Lahikası sayfa 16)
“Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum.” (Kastamonu Lahikası sayfa 23)

Yani böyle devam eder gider.
Yani yoldaşlar, kalbine ihtar ile birden söyleniyor.
E, kim söylüyor?
Allah söylüyor.
Bütün bu Risale-i Nur adlı, bizce din sapkınlığı safsatalarından oluşan, Külliyatı için şöyle diyor kendisi. Şu değerlendirmede bulunuyor:
“Risale-i Nur dahi ne şarkın malumatından ulûmundan ve ne
de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki, semavi olan Kur’an’ın şark ve
garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşisinden iktibas edilmiştir.”

Hiçbir izaha gerek olmayacak kadar açık olarak söylüyor. Risale-i Nur, Kur’an’ın arş mertebesinden alınmıştır, diyor. Yani Kur’an’ı
Kerim’in alındığı arş mertebesinden yani Allah’tan alınmıştır, diyor.
Kur’an’ı Kerim nereden alınmışsa Risale-i Nur da oradan alınmıştır.
Arş-ı âlem, İslam inancına göre, mekândan münezzeh olan Allah’ın
bulunduğu, oradan tüm kâinata hükmettiği âlemdir.
İşte Risale-i Nur oradan alınmıştır. İslam inancına göre bile Hz. Muhammed miraç hariç Allah’la böyle bir irtibatta bulunamıyor. Cebrail
aracılığıyla kendisine vahiy iletiliyor. Yani arş-ı âlâda Allah Cebrail’e
bildiriyor emirlerini, hükümlerini; Cebrail de gelip Hz. Muhammed’e
bildiriyor. Ama Said-i Nursi doğrudan, aracısız irtibat kuruyor. Böylesine sapkın, İslam’la hiç ilgisi olmayan bir anlayış.
Bu aktarmaları, Prof. Zekeriya Beyaz’ın “Kendi Belgeleriyle Said-i Nursi ve Nurculuk” adlı eserinden yaptık, yoldaşlar. Son yaptığımız yorum da Zekeriya Beyaz’a ait. Daha fazla bilgi edinmek isteyen
arkadaşlar okuyabilirler.
İşte Demirtaş’ların, Kılıçdaroğlu’ların övgüler düzdüğü Said-i Nursi
bu, arkadaşlar. Yani makam için, koltuk için, ün için, poz için, şan için
böyle bir Ortaçağcıyı, din sapkınını övecek, ona methiye düzecek kadar
aşağılaşabiliyorlar, alçalabiliyorlar. Yazık. Başka ne diyelim…
Sevinsin Kılıçdaroğlu. İşte Tayyipgiller tüm Ortaöğrenim kurumlarını İmam Hatipleştirdiler. Artık her yıl yüz binlerce genç insan, bu
okullardan Ortaçağcı ideolojiyle, Muaviye, Yezid İslamı’yla, CIA, Pentagon İslamı’yla doktrine edilmiş ve birer Ortaçağ insanına dönüştürülmüş olarak mezun olacak ve topluma salınacak.
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Bu okullarda asla Gerçek İslam’ı öğretmezler. Gerçek İslam’ı, Hz.
Muhammed’in ruhunu sadece biz kavrarız. Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı ve onun davasını, savaşını yürüten bizler kavrarız, yoldaşlar. Hz.
Muhammed’in gönlünde de sosyalizm yatar ve cenneti bu dünyada
kurmak ister. Bizim kadar kimse anlayamaz Hz. Muhammed’i. Bunu
öğretmezler de…
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, eğer Gerçek İslam’la zerre kadar ilgisi olsaydı, KaçAksaray’a gider miydi? Orada iftar sofrasında haram lokma yer miydi?
Yemezdi.
O haram paralarla, o milletten aşırılan paralarla alınmış milyonluk
zırhlı Mercedes’e biner miydi?
Binmezdi.
Hz. Muhammed öldüğü zaman nesi miras kaldı?
Bir su kırbası, bir ibriği, bir hırkası ve yattığı bir hasır ve hurma liflerinden oluşturulmuş bir yastık. Başka hiçbir şeyi yok. Kişicil malı yok.
Böyle bir peygamberin devamcısıyız diyeceksin, 1100 bilmem kaç
odalı, bilmem üç beş milyara mal olan KaçAksaray’da yaşayacaksın.
Yüz milyarlarca dolarlık kamu malı aşıracaksın, ne yeşil bırakacaksın,
ne orman, ne dağ, ne deniz, ne şehir, ne şehirlerimizdeki tarihi doku
hepsini tahrip edeceksin, talan edeceksin ranta çevirmek için. Ne ilgisi var bunların Hz. Muhammed’le, Dört Halife’yle, Kur’an İslamı’yla,
Sosyal İslam’la?
Bunlarınki Muaviye, Yezid İslamı. Firavun’un, Nemrut’un devamcısı bunlar, mirasçısı ancak.
İşte Mehmet Görmez’ler ve onun gibiler de, din adına gidiyorlar
bunları kutsuyorlar.
Bir milyon Mehmet Görmez’i bir araya getirseniz, bir Dolmabahçe’deki camimizin imamı Halil Necipoğlu ve müezzini Fuat Yıldırım
eder mi? Onların yerini tutabilir mi?
Tutamaz.
“Kabataş gelini” rezaletini, kandırmacasını, milleti birbirine kırdırmak amacıyla ortaya attığı zaman Tayyipgiller, bu camimizin imamı,
namuslu Müslüman:
“Ben Müslümanım. Ben yalan söyleyemem. Bu camide içki de
içilmedi, bu camide İslam’a aykırı hiçbir şey yapılmadı.”, dedi.
Ve sürüldüler. Yerlerinden edildiler namuslulukları yüzünden. Bu
hoca efendiler nerede, Mehmet Görmez’ler nerede... Akla kara gibi,
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yerle gök gibi birbirinin karşıtı şeyler bunlar.
Ne diyor Hz. Muhammed?
Açık… “Helal kazancının, sadece kendine ve bakmakla yükümlü
olduklarına yetecek kadarını alıkoyacaksın, gerisini dağıtacaksın. Para
pul, mal mülk istiflemeyeceksin”, diyor. “Çünkü onların hiçbiri senin
değil, Allah’ın, Allah verdi onları. Allah’ın kullarına dağıtacaksın, Allah’ın yolunda harcayacaksın onları”, diyor.
Ama bunların gözü doymuyor Firavun’lar, Nemrut’lar gibi. Kamu
malı aşırdıkça iştahları artıyor.
Neyse yoldaşlar…
İşte yoldaşlar, bu Demirtaş’lar, bu HDP’ler, bu Kemal Kılıçdaroğlu,
bu CHP utanıp arlanmadan 2 Temmuz’da Sivas’a, Madımak Oteli’nin
önüne gidiyorlar. Orada yakılan canlarımızı sözüm ona anıyorlar, güya
onlara sahip çıkar görünüyorlar.
Bre sahtekârlar bari bunu yapmayın yahu!
Bak Tayyipgiller gitmiyor, Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP’nin
yetkilileri ve Bahçeli’si gitmiyor. Siz de gitmeyin.
Ne farkınız var onlarla?
Biliyorsunuz Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP, 12 Eylül öncesi
Kahramanmaraş’ta 111 canımızı katletmişti, Alevi insanımızı katletmişti bir gecede. Yine CIA’dan, Kontrgerilla’dan aldığı bir emir üzerine. Kucağında birkaç aylık bebeği olan anaları katletmişti, gencecik
insanlarımızı, yerinden kalkmaya takati olmayan ileri yaşlardaki ihtiyarlarımızı katletmişti.
Niye?
12 Eylül Faşist Diktatörlüğüne zemin hazırlamak için ve uzun vadede insanları mezhep temelinde Alevi- Sünni temelinde bölmek, parçalamak için. O emri aldı ve bunu uyguladı. Bir de kalkmış, Tayyipgiller’in
Müslüman geçindiği gibi, MHP de milliyetçi geçiniyor.
Bre sahtekâr, düzenbaz; gencecik insanları, anaları, bebeleri katleden nasıl milliyetçi olur? Nasıl bu milletten yana olur?
Bu milletin düşmanısın sen, Amerika’nın yanındasın, hainsin, vatansızsın, milletsizsin sen. ABD Emperyalistleri, ekonomice geri kalmış
ülkelerde kendi alçakça çıkarlarını yürütebilmek için o mazlum ülkeleri
etnik ve dini temelde parçalarlar, ayrıştırırlar, birbirlerine düşürürler ve
arabulucu rolünde, namussuzca, düzenbazca bölmeye gelirler, yerleşirler, işgaller yaparlar, halkları köleleştirirler ve ülkenin zenginliklerini,
halkın emeğini götürürler, giderler Amerika’ya, Avrupa’ya.
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Eskiden baltacılar olurdu büyük kütükleri parçalamak için. 5 kg’lık
çelik baltayla birlikte yine çelik kamalar olurdu. O kamaları kütüklerin
damarları hizasına yani damarlarının izlediği yolu gözeterek çakarlardı kütüklerin üzerine ve böylece o damarlar yolundan kütükleri parçalarlardı önce birkaç parçaya, ondan sonra tabiî balyozla. Balyozları da
olurdu, o kamaları balyozla çakarlardı. Sonra da baltayla daha küçük
parçalara bölünmüş ağaçları ufak ufak kıyarak sobada, ocakta yanacak
büyüklüğe ya da küçüklüğe diyelim getirirlerdi.
İşte emperyalistler de aynen öyle. Ülkeleri, devletleri parçalamak
için:
Bir; etnik farklılıkları kullanıyorlar,
İki; dini ve mezhepsel farklılıklarını kullanıyorlar.
Oralara zehirli kamalarını çakıyorlar ve halkları giderek ayrıştırıyorlar birbirlerinden. Birbirlerine tutuşturuyorlar. Düşmanlaştırıyorlar birbirlerine karşı, sonra da arabulucu rolünde, işte Suriye’de olduğu gibi,
hava gücü rolünde güya zayıfın yanında, onun destekçisi rolünde sahaya iniyorlar ve şerefsizce, alçakça planlarını uygulamaya sokuyorlar.
Bildiğimiz gibi esas nihai amaçları dünyayı “bin ülkeli” hale getirmek
bunların. İşte o yolda ilerliyorlar, oraya varmak istiyorlar. Küçük, minik
devletçiklere bölecekler dünyayı, o zaman kolayca yönetecekler. Kimse
başkaldıramayacak bunların çıkarlarına, zulümlerine.
Bunların, hep diyoruz ya yoldaşlar, hepsi ikili oynar. Sahtekâr kalplerindekini sahtekâr yüzleriyle gizlemeyi çok iyi becerir bunlar. Çok iyi
yalan söylerler, çok iyi kandırmacada bulunurlar. Hepsi-tamamı, yalanlar üzerine siyaset inşa ederler. Tabiî Parababaları ve bunların satılmış
Amerikancı medyası da desteklerindedir. Onlar da devamlı yardım sunar bunlara. Bir ekiptir bunlar yani bir üçlü saç ayağı:
Parababaları (TUSİAD’çılar, MUSİAD’çılar, TİSK’çiler,
TOBB’cular),
Satılmışlar medyası (televizyonlar, gazeteler, Amerika’nın, CIA’nın
devşirdiği yazarçizerlerin, anchorman (enkırmen)’lerin yönetimindeki
televizyonlar, gazeteler) ve
Meclisteki burjuva partileri bir ekiptir. Koordineli bir şekilde yalanlar üretirler ve halkımızı kandırırlar bu yalanlarla.
Ve halkımız da ne yazık ki, kuşların tuzağa gittiği gibi, düştüğü gibi
düşer bunların tuzaklarına. Durup dinlenmeden psikolojik harekât uygularlar halkımızın üzerinde. CIA diniyle doktrine edilmiş tabiî Kur’an
Kursu mezunları, İmam Hatip mezunları, imamlar, tarikatlar da aynı
amaca hizmet eder.
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Demek ki yoldaşlar, HDP, CHP, Demirtaş’lar, Kılıçdaroğulları, bilmem neler Sivas’ın mazlumlarının değil cellâtlarının safındadır. Onlarla
işbirliği halindedir. Hiç değilse Tayyipgiller ve MHP oraya gitmeyerek
namussuzluklarıyla kalıyorlar. Ama bunlar bir de ikiyüzlü oynayarak,
bir de oraya giderek, mazlumlardan yanaymış gibi görünerek namussuzluklarında da namussuzluk ediyorlar.
Sivas’taki canlarımızın da, Taksim Gezi İsyanı’mızdaki şehitlerimizin de, Roboski’nin de, Reyhanlı’da katledilen canların da, hızlı tren
kazası, cinayeti daha doğrusu, sonucu katledilen canların da tamamının
ve vurgunların da hesabını ancak biz sorarız. Bunların hiçbiri halkın
safında değildir ki halkın hesabını sorsunlar. Amerika’nın, zalimlerin,
cellâtların yanındadır tamamı.
En sonunda biz kazanacağız, yoldaşlar. Yük hayvanı değil insan.
Sonunda elbette bizi anlayacak halklarımız. Bu belki uzun yıllar alacak ama mutlaka anlayacak halkımız bizleri. Belki ben bu yaşımda bu
sonucu göremeyeceğim ama ruhum o zaferi kazanan yoldaşlarla birlikte olacak. Nasıl ki önderim Kıvılcımlı Usta’mızın ruhu bugün bizlerle
yaşıyorsa, bizlerle yan yana dövüşüyorsa bizlerin ruhu da o genç yoldaşlarımızla yan yana dövüşecek ve zafer kazanacak ve sonunda halklarımız kazanacak, insanlık kazanacak.
Bu zalim ABD-AB Emperyalistleri, onların her türden ve soydan
aşağılık, düzenbaz, yalancı, ikiyüzlü, işbirlikçileri yenilecekler, defolup
gidecekler ülkemizden, bölgemizden.
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
***

İnsanlıklarını dünyalıkla değişenler...
Gördünüz, arkadaşlar, bu Amerikancı, halk düşmanı Dörtlü Çetenin
nasıl durup dinlenmeden dönen pervanelerden oluştuğunu.
Biz geçen seçimlerle ilgili yaptığımız TRT konuşmalarında boşuna
söylemedik:
“Ey halkımız!
“Bize kulak vermezsen, bizi anlamazsan bu işbirlikçi hainlerin
binbir yalanıyla nasıl başa çıkabilirsin?”, diye.
Bunlar böyle işte. Aslında acınacak haldeler de insan olarak, farkında değiller. Mevlana’nın dediği gibi; İnsanlıklarını dünyalıkla değişmişler. Makamla, ünle, pozla, koltukla, malla, mülkle, küp doldurmayla
değişmişler. Acırız biz böylelerine.
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Nedir bizce hayat felsefesi?
Onur yaşamdan önemlidir.
Bunların, bu pervanelerin yaşam felsefesi nedir?
Mal, mülk, ün, poz, küp doldurma her şeydir, gerisi boş şeydir.
Ne diyebiliriz ki başka...
Allah ıslah etsin, diyelim yine de...
En sonunda bu pervanelerin, bu Amerika’nın sadık hizmetkârlarının
elinden kurtaracağız halklarımızı. Efendileriyle birlikte bunlar da yok
olup gidecekler, Tarihin lanetli sayfaları arasındaki yerlerine...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
31 Temmuz 2016
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Yıkıldı Pensilvanyalı İmam’ın Ordusu
Kuruluyor Kaçak Saraylı İmam’ın Ordusu
Başkomutanı Mustafa Kemal olan
Türk Ordusu’ysa Tarih olmak üzere

Tıpkı Sovyet Kızıl Ordusu’nun Tarih oluşu gibi. Aynen öyle yıkılıp,
yok edilip, Tarihe gömülmek üzere.
Hatırlarız çoğumuz; 1917 Ekim Devrimi’nin zaferi üzerine kurulan
Lenin önderliğindeki Kızıl Ordu, çok büyük işler yaptı Tarihte. Kıta
Avrupası’nı ve Kuzey Afrika’yı neredeyse birkaç günlük harekatla avcunun içine alıveren ve Stalingrad önlerine kadar Sovyet topraklarını
işgal ederek ilerleyen Hitler’in Nazi Ordularını önce durdurdu. Sonra
geri çekilmeye zorladı Stalingrad’dan. Bunun ardından da kapsamlı genel bir saldırı başlattı, Nazi Ordusu’na karşı. Tarihe Kursk Muharebeleri diye geçen, 1943 Temmuz ve Ağustos aylarındaki muharebe sonucunda Almanları kesin bir mağlubiyete uğratarak sadece savaş güçlerini
değil; mücadele azim ve kararlılıklarını da yok ederek geri çekilmeye
mecbur bıraktı.
Yine Savaş Tarihçilerinin hatırlayacağı gibi; Dünya Savaş Tarihinin en büyük tank muharebesi de burada verildi, 12 Temmuz 1943’te.
Bu muharebe sonunda Kızıl Ordu, daha hafif ama hareket ve manevra
kabiliyeti yüksek, yeni ürettiği tanklarıyla Almanların ünlü ağır tanklarına karşı kesin bir zafer kazandı. Almanlar artık savaş makinelerinin
de teknolojik açıdan Sovyetler’in gerisine düştüğünü görerek derin bir
özgüven yitimine uğradılar.
Uzatmayalım; bu Kızıl Ordu, ABD-AB Emperyalistlerinin karşısında 1991’e kadar sadece Sovyetler ülkesini değil, tüm Sosyalist Kamp’ı
ve hatta tüm dünya mazlum halklarının ülkelerini korudu, Batı Emperyalistlerinin şerrinden.
Sovyetler’de ilk çürüme Partide başladı. Parti bürokratlaştı, dondu,
katılaştı, tüm duyarlılığını yitirdi. Kitlelerle bağı kalmadı. Bu çürüme,
beraberinde devletin bürokratlaşmasını ve çürümesini getirdi. Ve sonunda bildiğimiz trajedi yaşandı, 1991’de. İskambilden şato gibi çöküverdi koca Sovyet Devleti. Tabiî Ordusu da...
Son vuruşu, Soros’un çocukları olan bir avuç satılmış yaptı.
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1945’ten bu yana şeyhler, dervişler, müritler
memleketin dört bir yanını örümcek ağları gibi sardı
Ne acı ki Türk Ordusu’nun kaderi de aynen benzedi Kızıl Ordu’nunkine. Tavşan kadar yürek taşımayan, Amerikancı burjuva parti liderleri
ve cemaatler, adım adım çürüttüler Laik Cumhuriyet’i ve Ordusunu.
Aydınlık bir siyasi bilince sahip olmadıkları için 1945 sonrası ABD
Emperyalistlerinin dayattığı demokrasicilik oyununa fena kandı, Kuvayimilliye Geleneğini savunan, Mustafa Kemalci subaylar ve aydınlar.
Zahir demokrasinin gereği buymuş, diyerek her seçimde ABD’nin bire
bir belirlediği işbirlikçi hainleri sandıklardan çıkardılar, Meclise doldurdular ve hükümetler kurdurdular onlara. Tabiî bir taraftan da İmam
Hatip Okulları, Kur’an Kursları, tarikatlar, cemaatler, bizzat CIA’nın
yönetiminde olan “İlim Yayma Cemiyeti”, “Komünizmle Mücadele
Derneği” vb. dernekler aracılığıyla Türkiye gençliğini ve insanlarını;
aklını özgürce düşünmekten, kullanmaktan, toplumu ve dünyayı görüp
kavramaktan alıkoyarak onları birer Ortaçağ insanı haline getirdiler.
Giderek de toplumun çok önemli bir bölümü bu hale geldi. Böyle olunca da toplumun bu kesimi, Antiemperyalist Birinci Kuvayimilliye’ye
ve Mustafa Kemalci, Tam Bağımsızlıkçı, Yurtsever Geleneğe düşman
edildi. Tüm ulusal değerlerini reddetti. Ortaçağ’ın bir ümmet toplumuna dönüştü.
Mustafa Kemal, “Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, mensuplar memleketi
olamaz.”, demişti 1927’de.
Heyhat; tam da böyle oldu. Şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar sardılar memleketin dört bir yanını: Meclisini, Ordusunu, polisini,
okullarını, üniversitelerini, mahallelerini, köylerini, kasabalarını, meydanlarını, sokaklarını.
Pensilvanyalı İmam’ın ordusuyla son kapışmayı 15 Temmuz
2016’da yaptılar, bildiğimiz gibi. Kazandıkları zaferle de; “artık tüm
Türkiye elimize geçti, bizim oldu” kanaatine vardı AKP’giller. Zaferlerini kutlamaktalar 15 günden beri. Son vuruşu o gün yapmışlardı, bildiğimiz gibi. Laik Cumhuriyet’in son kalıntıları da yerle bir edildi artık.
Onun kutlamasını yapıyorlar. Zikir çekerek, tekbir naraları atarak ve
Mustafa Kemal’e küfürler savurarak. Laikliğe küfürler savurarak...
Türk Ordusu parça parça edildi. Zaten 40 yıl öncesinden başlamak
üzere Pensilvanyalı İmam’ın Şeytani planlarıyla girmeye başlamıştı tarikat mensupları Orduya. İşte 15 Temmuz’da bütünüyle ortaya çıkınca
görüldü ki neredeyse komuta yani general kesiminin yarısını ellerine
geçirmişler.
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Tabiî Pensilvanyalı İmam’ın tüm devlet kurumlarında olduğu gibi
Ordu içinde de asıl geliştiği yıllar, büyük mevziler elde ettiği altın yıllar, 2002’de başlayan AKP’giller’in iktidar yılları olmuştur. Bu iki Ortaçağcı güç, bu iki Amerikan yapımı, halk ve vatan millet düşmanı güç,
tencere kapak gibi uyuşarak orduyu ve devletin tüm kurumlarını benzer
duruma getirmişlerdir.

Şu anda yürütülen tam tekmil bir
AKP’giller Ordusu ve Devleti oluşturma çalışmasıdır
Ne zaman ki, 2013’ün 17-25 Aralığında, artık canını aldıklarına
hükmettikleri Laik Cumhuriyet’in mirasını paylaşmada anlaşmazlığa,
kavgaya ve giderek savaşa giriştiler; düşman kardeşler haline geldiler.
Hani duyarız, medyaya yansır, baba mirasını paylaşma kavgasında birbirlerini vurup, öldürüp yaralar ya bazı kardeşler; işte öyle bir şey bunlarınki de. 15 Temmuz’daki kapışmada da Pensilvanyalı’nın askerlerinin hezimete uğraması, AKP’giller’in Büyük Reisi’nin meydanda tek
başına kalması sonucunu doğurdu. Ve artık “Alem buysa kral benim!”,
demesine yol açtı. Evet, kral, sultan, başkumandan ya da sevdikleri ünvanla Reis odur artık: Tayyip...
Zaten enkaza döndürülmüş Türk Ordusu’nun işini hızla bitirmeye
girişti AKP’giller, o günden sonra. Enkazı bütünüyle yerle bir edip, kürüyüp atmak istiyorlardı. Atıyorlar da...
Önce parça parça böldü, ortada ne kalmışsa artık, Türk Ordusu’nun
kalan enkazını. Jandarmayı ve Sahil Güvenlik’in tüm statüsünü polisle
eşdeğer hale getirerek kendilerine bağladılar.
Ardından Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nin komutasını doğrudan
Reis’in Başbakanına, dolayısıyla da Reis’e bağladılar. Böylece, Genelkurmay boş düştü artık. Kurumuş bir ağaç gibi cismi var ama canlılığı
yok oldu. Zaten Genelkurmayın kendisi de doğrudan Reis’e bağlandı.
Bütün askeri okulları kapattılar. Açacakları yeni askeri okullarına
İmam Hatip mezunlarını ve onlarla benzer eğitimlerden geçerek aynı
kafa yapısına sahip olmuş AKP’giller’in sadık yandaşı öğrencileri dolduracaklar artık. Yani, yeni askeri okullar, yani Harbiye, askeri üniformalı öğrencilerin okuduğu İlahiyat Fakültesi ya da Yüksek İslam Enstitüsü benzeri kurumlar olacaktır. Hem asker hem din adamı yetiştirilecektir o okullarda.
Harp Akademilerini de kaldırıyor AKP’giller. Onun yerine de benzer nitelikte Milli Savunma Üniversitesi kuruyor, hatta kurdu bile Kanun Kuvvetinde Kararnameyle.
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Bu okullara ve bu yapıya sahip bir ordu artık Türkiye Cumhuriyeti
Ordusu olmayacaktır. Suudi Arabistan ve Ortaçağcı Arap devletçiklerinin orduları benzeri, AKP’giller’in Reisi’ne bağlı, parti ve kişi ordusu
olacaktır. Her türlü milli değerden yoksun, bir ümmet toplumunun Sultanına ya da Reisi’ne bağlı bir ordu olacaktır.
Apaçık bilindiği gibi; bu orduların ne kadar modern harp silahlarıyla donatılmış olurlarsa olsunlar, savaş kabiliyeti olmaz. Al sana örnek:
Suudi Ordusu. Petrodolarlarının çok önemli bir kısmını Amerika’dan
modern harp araç gereçleri almaya yatırır. Böyle olmasına karşın bu
ordunun hiçbir savaş gücü yoktur. İşte Yemen’de bile bu kadar güçlü
silahlara sahip olmasına rağmen hiçbir başarı gösteremedi.
AKP’giller’in hızla kurmaya giriştikleri kendi orduları da aynen
böyle olur; savaş gücüne sahip olmaz.
Ne için savaşacaktır bu ordu?
AKP’giller’in, miktarı trilyon dolarları bulan kamu malı hırsızlıklarını, ayakkabı kutularını ve para sayma makinalarını, “sıfırlayamadım
babacığım”larını savunmak ve korumak için mi?
Söyleyin, hangi ordu böyle ahlâk dışı amaçlar için savaşmayı ve
canlar vermeyi göze alır?
Savaş kuramcılarının altın değerindeki şöyle bir deyişi vardır:
“En güçlü savaş silahı, kutsal bildiği dava uğruna gözünü kırpmadan ölümü göze almış insandır.”
AKP’giller, hiçbir kutsal dava bırakmadılar bugünkü egemen düzende, yani burjuva düzeninde.
Ulusal değerleri çürüttüler, reddettiler, yok ettiler. Dini çürüttüler,
ahlâkı çürüttüler, bütün insani değerleri, erdemleri çürüttüler. Hukuku,
yargıyı çürüttüler, eğitimi, bilimi çürüttüler. Medyayı çürüttüler. Toplumu etnik ve dini temelde parça parça böldüler. Halkları birbirine düşman edip kırdırmaya giriştiler. Devlet bütünüyle çatırdıyor. Şu anda var
olan, artık klasik bir Ortaçağ Sultanlığıdır. Bir din devletidir Ortaçağ’a
mensup.
Bütün kanunları, yönetmelikleri, tek bir kişi kararlaştırıyor. Ve hemen o yapılıyor, uygulanıyor. Bu da AKP’giller’in Reisi’dir, bilindiği
gibi. Diğer tüm devlet kurumları artık göstermeliktir, işlevsizdir. Çalışıyorlarmış gibi görünmeleri bizi yanıltmamalıdır. Reis’in emrettiği
şekilde işletiliyor onlar.
İşte Reis günbegün bu durumunu yasal zırhlarla donatıyor ve oluşturacağı yeni kurumlarla pekiştirmeye çalışıyor. Yani tam tekmil bir
AKP’giller Ordusu ve Devleti yapım çalışmasındadır şu anda. Ya da
182

kurum çalışmasındadır, diyelim.
Ne demişti, zaferinin hemen akabininde, videokonferans yoluyla
yaptığı konuşmada Konyalı taraftarlarına?
“Türkiye yeni ve daha öncekilere hiç benzemeyecek bir kuruluş
dönemine girmiştir.”
İşte bu kuruluş dönemi, Tayyip’in ve AKP’giller’in Ortaçağcı Faşist
Din Devletlerinin kuruluş dönemidir. Çok hızlı bir şekilde bu kuruluşla
uğraşıyorlar şimdi.
Gerçek Bilimin tanımına göre “devlet; silahlı adamlar, mahkemeler
ve cezaevleri” demektir. Devletin asli kurumları bunlardır.
Dikkat edersek; Tayyipgiller de Orduyu ve Yargıyı bütünüyle avuçlarının içine almak ve kendilerine sımsıkı bağlamak istiyorlar. Tüm çalışmaları o amaca yöneliktir.
AKP’giller’in kışla önlerini beton bloklar, iş makineleri ve çöp arabalarıyla kapatmasının ve sarıklı, cübbeli, kara çarşaflı, zikirli, tekbirli,
Ortaçağ’dan fırlamış gelmiş ya da bütünüyle birer Ortaçağ insanına dönüştürülmüş taraftarlarını meydanlarda, caddelerde günlerden bu yana
sürekli tutarak bir yönüyle zafer kutlamaları yaptırmasının, bir yönüyle
de onlara nöbet tutturmasının sebebi budur. Yani, sürekli bir biçimde
toplumun geri kalan kesiminin, laik yüzde ellinin sesini çıkarmasını,
herhangi bir tepkide bulunmasını engellemek için uygulanan bir kara
terördür bu. Estirilen Ortaçağcı, faşist terör rüzgarıdır.
Ne diyor Tayyip?
“Diyorum ki; bu yürüyüşünüz inşallah sizlere son duyuruyu yapacağımız ana kadar devam etmeli.”
Bilindiği gibi Tayyip, 7 Ağustos 2016 gününü bu eylemlerin taçlandırılacağı gün olarak ilan etti.
Tabiî kendisinin sultan olduğu faşist din devletini tüm kurumlarıyla
kurma tarihi daha uzak bir tarih olacaktır. Elini çok çabuk tutuyor. Hızla
oraya varmak istiyor bir an önce. Bakalım ne zaman, nasıl varacak?
Tayyip’in son duyuruyu yapacağı an, artık Ortaçağcı Faşist Din
Devletine gidişin ya da onun kuruluşunu yapışının kritik aşamasını geçtiğine kanaat getirdiği an olacaktır.
Artık bundan sonra bizim düşmanımız olan o yüzde elli bize hiçbir
şey yapamaz, kanaatine vardığı an olacaktır. Sonrasında da tüm Türkiye, babasından kendisine miras kalmış gibi, istediği şekilde oynayacaktır artık.
Tarihteki bütün diktatörler de aynı ruhiyata sahiptiler ve hep aynı
işleri yaptılar, aynı yollardan geçtiler. Ama tümü de kendilerini bek183

leyen hazin sondan kurtulmayı başaramadılar. Yıkıldılar, çöktüler ve
Tarihin ibretli ve lanetli sayfalarındaki yerlerini aldılar. Bunlar da öyle
olacaktır.
Bugün tüm insani değerleri, erdemleri, başka türlü dersek; insancıl
olan her şeyi, hiç gözümüzü kırpmadan, hiç duraksamadan, apaçık bir
şekilde savunan biziz. Onun savaşını veren biziz.
Hep dedik ya; hiçbir güç, bizi namus bellediğimiz yoldan döndüremez, diye. Öyledir...
Sonunda yeneceğiz bunları. Yenilmiş olmakla kalmayacaklar tabiî.
Yaptıkları tüm zulümlerin, vurgunların, kamu malı hırsızlıklarının, yolsuzluklarının, hukuksuzluklarının ve de ihanetlerinin, ABD Emperyalistlerine ettikleri hainane hizmetlerin hepsinin hesabını soracağız. Hiç
akıllarından çıkarmasınlar bunu. Bugünün hukukuna göre ve tabiî de
hukuka ve vicdana sahip bağımsız mahkemeler önüne çıkarılarak sorulacaktır bu hesap...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Ağustos 2016
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Kutlamayın 30 Ağustos’u!
19 Mayıs’ı da, 23 Nisan’ı da, 29 Ekim’i de...
Siz 31 Mart’ı kutlayın! Menemen İsyanı’nı kutlayın!

Eğer böyle yaparsanız, daha dürüst davranmış olursunuz. Çünkü siz,
Mustafa Kemal’e, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza, Laik Cumhuriyet’e, tüm ulusal değerlere düşmansınız.
Demedin mi sen, Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’e
ve İsmet İnönü’ye “İki Ayyaş”, diye?
Dedin. Ve Tarih kaydetti bunu.
Senin içtenlikli düşüncendi bu. Ve ne yazık ki sadece senin değil.
AKP’giller’in tamamının ve de Pensilvanyalı İmam’ın tarikatının tamamının ortak düşüncesidir bu.
Daha bir ay kadar önce kadim dostun ve Meclis Başkanınız İsmail
Kahraman demedi mi, “Cumhuriyeti kuranlar dinsizdi.”, diye?
Ve sen demedin mi bu Kuvayimilliyeciler için, “Camileri ahır yaptılar!”, diye?
Dedin, dedin.
Daha pek çok böyle Şeytanın bile aklına gelmeyecek yakıştırmalarda, iftiralarda bulundunuz, bu kahramanlar hakkında.

Siz, emperyalistlerin ve onların kuklası
hain Sultan Vahdeddin’in safındasınız
Siz, bu Kurtuluş Savaşçılarına düşmansınız. Bunu binlerce kez ortaya koydunuz.
Siz, Milli Kurtuluş’a düşman; tıpkı sizin gibi, İngiliz Emperyalistlerinin kuklası, Amerikan, İtalyan, Fransız Emperyalistlerinin kuklası
olan Vahdeddin, Damat Ferit ve İstanbul Hükümetlerine ise dostsunuz.
Saltanatçısınız, Hilafetçisiniz.
Siz, Batılı Emperyalistlerin maşası ve onların savaş gemileriyle İzmir’e çıkartılıp kan dökerek, ırza geçerek Batı Anadolu’yu işgale girişen İşgalci Yunan Ordusu’nun ve onun arkasındaki emperyalistlerin
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dostusunuz.
“Ulu Hakan Vahididdün Han”, diyerek ululadığınız, başta İngilizler
gelmek üzere tüm Batılı Emperyalistlerin ve işgal güçlerinin kuklası
hain Sultan Vahdeddin’in ve İstanbul Hükümetlerinin yanındasınız, safındasınız.
Ne diyordu yayımladığı fetvada Vahdeddin, işgalci Yunan Ordusu
için:
“Sakın karşı çıkmayın. Bu gelen Halife Ordusu’dur. Onun size
bir zararı olmaz.”
Böylece o hain, bu işgal ordusuna karşı ölüm kalım savaşı veren
Kuvayimilliye Savaşçılarını caydırmak istiyordu kutsal davalarından.
Ve ne yazık ki kısmen de başarılı oldu. Vahdeddinci, Saltanatçı, Kuvayimilliye düşmanı, satılmış çeteler türedi. Onlara karşı da savaşmak
zorunda kaldı Kuvayimilliye Savaşçıları.
Yani Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği gibi “iki hain ve zalim güç”e karşı savaştı:
1- Emperyalist Batı’nın işgal ordularına karşı savaştı. Onları Misak-ı Milli ile sınırları belirlenen vatan topraklarından atmak için.
2- Bu Emperyalist Batı’yla işbirliği eden hain güçlere karşı savaştı.
Yani, Çökkün Saltanata, onun sembolü Vahdeddin’e ve İstanbul Hükümetlerine, onların beslemesi satılmış çetelere ve feodalizme karmış
Tefeci-Bezirgân Sermayeye karşı savaştı.
İşte bu iki hain gücü yenerek elde ettik biz Birinci Milli Kurtuluşumuzu. Ve onun zaferi üzerine kurduk Laik Cumhuriyet’i.
Sen de geçmişteki benzerlerin gibi, aynen ABD ve AB Emperyalistlerinin işbirlikçisisin, dostusun, yandaşısın.
Birinci Kuvayimilliye’nin, onun kahramanlarının, Laik Cumhuriyeti’nin, tam bağımsızlıkçılığının, yurseverliğinin ve zaferlerinin düşmanısın.
Geçmişte ata bellediğin bu İngiliz muhiplerinin (dostlarının) aynen
izinden gidiyorsun.
Vahdeddin ve onun hain Şeyhülislamı Dürrizade, idam fetvaları
yazıp imzalamışlardı, Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve Birinci Kuvayimilliyeciler için.
İşte sen de onların hainane işlerini sürdürerek Mustafa Kemal’in,
Birinci Kuvayimilliyecilerin ve onların halkımıza armağan ettiği tüm
değerlerin ve bayramların düşmanısın.
Bu sebeple, açık oyna artık. Münafıklık etme. Takiyye yapma. Parti
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binanıza, düşmanı olduğunu ilan ettiğin “Laik Yüzde Elli”yi kandırarak, şimdilik durumunu kurtarmak amacıyla, tarihinde ilk defa görülen
Mustafa Kemal posteri asma.
Tam tersine, Sultan Vahdeddin’in resmini as!
31 Mart’ın Önderi Derviş Vahdeti’nin resmini as!
Onlardan yanasın ya; 31 Mart İrtica Ayaklanması’nın kışlası olan
Topçu Kışlası’nı Taksim Gezi Parkı’na yeniden yapmak için durup dinlenmeden uğraşmıyor musun?
Menemen İsyanı’nızda namuslu, yurtsever, Mustafa Kemalci genç
asteğmen Kubilay’ın kafasını keserek bir sırığın ucuna takıp şehrin sokaklarını zafer naraları ve tekbir sesleriyle dolaşan Derviş Mehmet’in
resmini as!
Size bu yakışır.
Hem korkmayın artık. Biraz cesaretli olun. Nasıl olsa Türk Ordusu’nun işini bitirdiniz artık. Gördüğünüz gibi, o, kışlalarında hapis. Çöp
kamyonlarıyla, iş araçlarıyla çıkamaz ettiniz kışlalarından.
2013 öncesi, bir ömür ortaklık ettiğiniz, yandaşlık ettiğiniz Pensilvanyalı İmam’ın tarikatıyla el ele vererek başardınız bu işi. Aslında ikinizin ortak zaferi bu.
İkinizin de ortak düşmanı değil miydi Türk Ordusu?
Öyleydi, değil mi?
Hadi, inkar etmeyin. Azıcık da olsa dürüst olun. İşte sonuç hasıl
oldu sizin için. Türk Ordusu şu an bir enkaz yığını halinde. Ve ikinizin
elbirliği ederek vurduğunuz bu darbenin yol açtığı yarasını onaramayacak durumdadır.
O bakımdan, siz istediğiniz gibi atınızı oynatın. Ne Mustafa Kemal’i, ne İsmet Paşa’sı deyin, ne Kurtuluş Savaşı deyin... Bitti bu işler.
Biz, Saltanatçıyız, Hilafetçiyiz, Vahdeddinciyiz, Amerikancıyız, Avrupa Birlikçisiyiz, deyin.

Türk Ordusu’nu artık hiçbir caydırıcı gücü olmayan
bir sömürge ordusu durumuna düşürdüler
Ne diyor sizin geçen dönemki Diyarbakır Milletvekiliniz Abdurrahman Kurt?
Bakın videosu da var internette. İsterseniz izlersiniz. Şöyle:
“AKP’li Kurt, ‘O dönem cemaatle görüşmeler yaptık. Bir sürü
eşimiz, dostumuz, akrabamız var bu konuda çevremizde. Burada
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yadırganacak bir şey de yok. Bu da ülkenin bir gerçeğiydi. Ve biz
askeri vesayete karşı mücadele verirken, onlar yanımızdaydı. Biz
bir şeyi karıştırdık. Onların bizim yanımızda olması, askeri vesayetin ilk defa Rusya’nın yanında yer alması nedeniyle görevlendirilmelerindenmiş. Amerika ile beraber, cemaat de bizim yanımızda
yer aldı. Bunun sebebi, askeri vesayetin darbeyi Rusya’ya yaslanarak yapmaya çalışması.’ diyerek yapılan işbirliğini açıkça itiraf
etmişti. (http://www.abcgazetesi.com/akpli-eski-vekil-itiraf-etmisti-tskya-karsi-abd-ve-cemaatle-isbirligi-yaptik-22868h.htm)

Apaçık bir şekilde görüldüğü gibi, AKP milletvekili Abdurrahman
Kurt, “ABD, Cemaat, biz; üçümüz el ele vererek Türkiye’de askeri vesayeti bitirmek için Ergenekon Operasyonu’nu yaptık.”, diyor.
Zaten bu, ay ve güneş kadar kesin bir gerçek. Binlerce kanıt ortaya
konur buna. Zaten pek çoğu da ortaya çıkmıştır ve namuslu her aydın
tarafından bilinmektedir.
“Askeri vesayet” dediğiniz, Türk Ordusu’nun işini bitirmekti. Bitirdiniz de işte. Ve yine elbirliği halinde. 15 Temmuz’da da ABD çatıştırdı
sizi ve olan da Türk Ordusu’yla Türkiye’ye oldu.
Zaten hep söylediğimiz gibi; sizi de, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatını da projelendirip ortaya çıkaran ve her yaptığınız işi size geri planda emreden, yani sizi birer kukla olarak oynatan o emperyalist haydut
devlet ABD’dir.
Onlar böylece Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın öcünü
almış oldular, Türk Ordusu’ndan ve Türkiye’den.
Türk Ordusu’nu, artık hiçbir caydırıcı gücü olmayan lalettayin sömürge orduları durumuna düşürdüler. Onurunu ayaklar altına aldırttılar
size.
İşte ondan diyoruz biz, korkmayın, açık olun artık. İşte, 100 yıldan
bu yana karnınızda bir günah çocuğu gibi sakladığınız kininizi, nefretinizi saçın ortaya artık. Serbestsiniz. Bugünün kazananı sizsiniz.
Fakat, uyaralım sizi: Erken bayram etmeyin!
Bakın 2013’e kadarki kadim dostunuz, müttefikiniz Pensilvanyalı
İmam’ın savcı ve hakimleri de, polisleri de, medyanın köşe başlarını
tutmuş satılık aydınları da bayram ediyorlardı bir zamanlar. Pervasızca
Türk Ordusu’nun namuslu, yurtsever, laik, Mustafa Kemalci subaylarını en iblisçe iftiralarla gece baskınları yapıp topluyorlardı zindanlarda. Fethullah’ın polis şefleri, babaları hatta dedeleri yaşındaki generalleri kafalarından bastırarak bindiriyorlardı polis arabalarına. Sıradan
gaspçılar, kapkaççılar gibi koltukluyorlardı generalleri, amiralleri aşağılamak için.
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Fethullah’ın gözde savcısı Zekeriya Öz, senin methiyeler düzerek
kahraman payesiyle birlikte altına zırhlı Mercedes’ini verdiğin günlerde, küçük dağları ben yarattım havasında dolaşıyordu ortalıkta. Kendisine soru sormak için yaklaşan gazetecileri bile; “şunları uzaklaştırın.”,
diyerek sokmuyordu yanına. Kapkara ajan gözlükleriyle boy veriyordu
ekranlara, kameralara. Bakın şimdi ne hallere düştüler...
Lağım fareleri gibi kaçıp gizlenecek delik arıyorlar.
Bir teki olsun dik duramadı. Savunamadı o güne dek kavgasını verdiği sözde davasını. Hepsi pervaneler gibi döndü.
Siz de aynı yolun yolcususunuz. Yani sizin de derdiniz Türkiye’yi
Ortaçağ karanlıklarına götürmek. ABD’nin elinize verip uygulamanızı
istediği BOP Haritası’nı-Yeni Sevr’i hayata geçirmek. Göreviniz bir.
Patronunuz bir. Yolunuz, her şeyiniz bir. Kaliteniz de bir. Aynı toptan
kesmesiniz siz de. Aynı okullardan geçip aynı Muaviye-Yezid-CIA-Pentagon İslamı’yla dinlendiniz. İkinizin de Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’yla zerre ilginiz yok.
Sonunuz da aynı olacak. Hiç tereddüt yok bunda. Muhakkak ki aynı
olacak.
Biz soracağız sizlerden gerçek hesabı.
Biz farklıyız tabiî ki sizlerden. Biz başka bir dünyanın insanlarıyız.
O bakımdan bizde yalan, hile, iftira, zalimlik asla olmaz. Biz sizi gerçek suçlarınızla yargılayacağız. Siz en az bizim kadar, hatta bizden çok
daha fazlasıyla bilirsiniz suçlarınızın ne olduğunu. İşte onlardan hesaba
çekileceksiniz. Ve mahkemeler de sizinkiler gibi göstermelik, yandaş,
bağımlı olmayacak. Hukuka ve insan vicdanına bağlı savcılardan, yargıçlardan oluşacak bizim mahkemelerimiz. Onların önünde mutlaka
boy göstereceksiniz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
02 Ağustos 2016
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Ayrım
On Altı

Memleket elden gidiyor,
namuslu görünen generallerin, kallavi aydınların
bir kısmı Tayyip’e yandan çarklı destek atmakla,
bir kısmı da geyik çevirmekle meşgul

Günlerdir Türkiye’nin bağrına dayanan o kara saplı hançeri teşhir
etmeye; Mustafa Kemal’in 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktığı günlerden çok
daha ağır durumu göstermeye çalışıyoruz, bütün gücümüzle.
Fakat ne yazık ki, pek de başarılı olabilmiş değiliz. Karşıdevrim
cephesinin yani emperyalizm cephesinin, ABD ve AB ihanet cephesinin temsilcileri, mensupları şenlik ediyorlar, meydanlarda, kürsülerde,
ekranlarda ve Mecliste. Ve Kaçak Saray’da.
İşte 1995 yılından bu yana beklediğimiz günler nihayet geldi. Birinci Kuvayimilliyeciler’in, Mustafa Kemal’in ve Laik Cumhuriyet’in
işini bitirdik artık, diyorlar. Bu durumun azgınlığı ve coşkusu içinde
saldırıyorlar tüm namuslu insanlara, örgütlere...

Batılı uzmanların Türkiye tahlilleri
Enteresandır; bizim yaptığımız bu tespitin aynısını bir başka kişi de
yapıyor. Bu kişi ne asker, ne de gazeteci. Ergenekon tutsağı, Birinci
Ordu Eski Komutanı Çetin Doğan’ın damadı Dani Rodrik. Bir ekonomist, akademisyen.
İnanın; kavrayışına hayran oldum. Tabiî Batılı bir akademisyen olduğu için bu felaketin asıl planlayıcılarının ve sorumlularının ABD ve
AB Emperyalistleri olduğunu görmüyor ya da göremiyor. Tabiî bütünlüklü bir kavrayış beklemeyeceksiniz, namuslu olmakla birlikte burjuva dünya görüşüne sahip böyle akademisyenlerden. Yani Türkiye’nin
içinde bulunduğu ve sürükleneceği felaketi görüyor da bunun müsebbiplerini, aktörlerini görmüyor. Ya da belki söylemeye cesareti yetmiyor. Ama, Türkiye’nin nasıl bir felakete sürüklenmekte olduğunu netçe
görüyor. İşte Rodrik’in Alman Welt am Sonntag Gazetesi’ne yaptığı
değerlendirme:
“Balyoz Davası’nda yargılanan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın damadı Harvard kökenli ekonomist Dani Rodrik, darbe
girişiminin ardından Türkiye’nin durumunu Alman Welt am Son-
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ntag gazetesine değerlendirdi.
“Gazetenin internet sayfasında yer alan haberde Türkiye’nin
darbe girişiminin ardından demokratik temel düzene dönmesinin
artık zor olduğunu savunan Rodrik, “Benim Türkiye için gerçekleşebilecek en iyi senaryom Malezya gibi olabileceği: Ekonomik yönden refah, ancak kültürel yönden muhafazakar, Batı standartlarında bir demokrasi değil, azınlıklar ve muhaliflerin kötü durumda
olacağı bir ülke” ifadelerini kullandı.
“Kötü senaryo Afganistan gibi olması
“Türkiye’de durumun çok daha kötüye de gidebileceğini kaydeden Dani Rodrik’in öngördüğü gerçekleşme ihtimali olan kötü
senaryoya göre Türkiye Afganistan gibi olabilir. Türkiye’de Sünniler, Aleviler, Kürtler arasında çıkabilecek bir iç çatışma, kelimenin
tam anlamıyla ülkeyi parçalayabilir. Terörizm günlük korku haline gelebilir ve Türkiye ikinci bir Afganistan’a dönüşebilir.” (http://
www.dha.com.tr/iyi-ihtimal-malezya-gibi-olur_1294818.html)

Söylenenler net, değil mi?
“İyi Senaryo”, dediği Rodrik’in “Malezya gibi olmak.”. Yani şeriatla yönetilen bir din devletine dönüşmek. Tabiî böyle bir devlette ne
bilim kalır, ne düşünce özgürlüğü, ne de örgütlenme özgürlüğü. Ve ne
de hak arama özgürlüğü. Tam bir Ortaçağ Sultanlığı, Şahlığı, Krallığı
haline getirilir Türkiye.
Bizce bu olasılık çok zayıftır. Çünkü bütün bu felaketleri başımıza
saran ABD ve AB Emperyalistlerinin Türkiye’ye biçtikleri rol çok açıktır: “Yeni Sevr” ya da modernize edilmiş adıyla “BOP”.
Zaten ABD ve AB Emperyalistleri de bu amaçlarına ulaşmak için
Pensilvanyalı İmam’la Reis’in AKP’giller’ini kullandılar. 11 yıl birlikte
koşum atları gibi bu ihanet yolunu yürüttüler onlara. Sonra da bunları
kapıştırdılar, kavgaya tutuşturdular, savaştırdılar. İşte bütün bu süreç
sonucunda da Yeni Sevr’e karşı direnç noktası, barikat, aşılmaz set
oluşturabilecek olan Laik, Mustafa Kemal Gelenekli Türk Ordusu’nun,
üniversitelerinin, medyasının unsurları önce Ergenekon Operasyonu’yla saf dışı edildi. Geriye kalanı da Pensilvanyalı’yla Reis’in 15 Temmuz
kapışması sonrasında safdışı edildi, çökertildi, diz çöktürüldü.
Ne diyor Reuters’te yayımlanan yazıda emperyalist devletlerin Türkiye uzmanları bu konuda?
Şunları:
“Reuters’e konuşan Washington merkezli düşünce kuruluşu
Atlantik Konseyi’nin Türkiye uzmanlarından Aaron Stein, “Türk
Ordusu artık kırık dökük bir güç ve düzelmesi yıllar alacak” dedi.
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Stein, “Darbeciler haydut bir fraksiyonun çok ötesinde. Huduti’nin
kaybedilmesinin ötesinde, tüm güvenlik aygıtı artık PKK ve IŞİD’in
yanı sıra bir başka tehdide daha odaklanmak zorunda” diye konuştu. Huduti’nin ifadesinde darbeye katıldığını reddettiğini aktaran
Reuters, suçlu olsun olmasın, binlerce askerin gözaltına alınmasının, ordunun kendisini laik demokrasinin nihai koruyucusu addettiği bir ülkede Silahlı Kuvvetleri derinden sarstığını belirtti. TSK
hakkında yazıları bulunan Gareth Jenkins, “15 Temmuz’dan beri
gördüklerimiz Türkiye ve TSK üzerinde gelecek 20-30 yıl etkide
bulunacak bir sürecin başlangıcı. Devasa bir etkisi olacak” dedi.
Jenkins “Son derece siyasileşen bir ordu göreceğiz. Kaçınılmaz
olan güven kaybının operasyonel kabiliyetler üzerinde olumsuz etkisi büyük olacak” öngörüsünde bulundu. (http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/dunya/574720/_TSK_kirik_dokuk_bir_guc_oldu_.html)

Hem felaketi yaratıyorlar hem de kendilerinin bu işte hiç dahli yokmuş gibi oturup durum tahlili yapıyorlar. Tahlilleri, eksik olmakla birlikte doğru, ne yazık ki.
Biz de hep dedik ya; 15 Temmuz’da ve sonrasında yaşananlar Türk
Ordusu’nun saygınlığını, özgüvenini, örgütlülüğünü yerle bir etti, diye.
Onu sıradan bir sömürge ülke ordusuna dönüştürdü, diye.
Ne diyor uzmanlar?
“Ordudaki bu moral ve güç kaybı 20-30 yıl etkide bulunacak.”
Bizce bu felaketin iki yerli aktöründen biri olan, şu anın galibi
AKP’giller ve Meclisteki diğer üç Amerikan işbirlikçisi burjuva partisi orada durdukça, bu felaket çok daha hızlı bir şekilde boyutlanarak
sürecek ve nihai sonucuna yani ABD’nin Türkiye’yi götürmek istediği
bataklığa varıp sonlanacak.
Şu anda bile çok açık şekilde görüldüğü gibi Kürt illeri artık bütünüyle PKK’nin elinde ve denetimindedir. Oralarda ordu, kışlasında zaten hapistir, polis de karakolundan dışarıya çıkamamaktadır. Şu andaki
fiili durum budur. Bunun da geriye dönüşü olmaz. ABD de izin vermez
buna.
ABD’nin karşısında durabilecek, burjuva anlamda siyasi parti mi
kalmıştır, ordu mu kalmıştır?..
Medya ve üniversiteler bile hemen hemen bütünüyle ABD Emperyalistlerinin hegamonyası altındadır artık.
Yani Türkiye, çökertilmek üzeredir.
Yine Batı basınından bir örnek:
“Yayın hayatına dijital ortamda devam eden İngiliz The Inde-
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pendent gazetesinin deneyimli Ortadoğu Muhabiri Patrick Cockburn, utanç gecesinin ardından İstanbul’da bir hafta geçirdi ve
gözlemlerini aktardı.
“The Independent’ın birinci sayfasından tam sayfa duyurduğu
analizin başlığı şöyle: “5 yıl önce Suriye’nin Türkiye gibi olacağını düşünürdüm. Şimdi Türkiye Suriye gibi oluyor.” Gazete, başlık
altında İrlandalı usta gazetecinin bir hafta İstanbul’da kaldığını
vurgularken, “Patrick Cockburn, sevgili ülkesi için hayıflanıyor”
ifadesini kullandı.
“İşte Patrick Cocburn’ün kapsamlı Türkiye analizinden satırbaşları…
“— Bir zamanlar Ortadoğu için büyük umut olan Türkiye, güçsüzleşti ve istikrarsızlaştı.
“— Darbe girişimi ve tasfiyeler, Türkiye’yi sarsıyor. Uzun yıllar devletin belkemiği olan Türk Silahlı Kuvvetleri, kargaşa hali
içerisinde. General ve amirallerin yaklaşık yüzde 40’ı, aralarında
üst düzey ordu komutanları da var, gözaltına alındı ya da görevden
alındı.
“— 5 yıl önce Türkiye Ortadoğu’daki en istikrarlı ve başarılı
-komşularına örnek olabilecek- bir ülke gibi görünüyordu. Fakat
Irak ve Suriye Türkiye gibi olacağına, Türkiye politik, etnik ve
mezhep ayrılığı bakımından onlar gibi oluyor.
“— Hem IŞİD hem El Nusra Cephesi gibi El Kaide tipi diğer
hareketler, darbe girişimini ABD’nin desteklediğine inanan birçok
insanın bulunduğu Türkiye’deki Amerikan karşıtı havadan faydalanacak.
“— Birçok Türk’ün yaşananlarının ciddiyetini fark etmeleri
için zaman geçti. Fakat darbe girişiminin silahlı kuvvetler içindeki
hoşnutsuz küçük bir kliğin işi olmadığı; daha çok Türk devletini
devirmek için on yıllardır hazırlanan ve başarılı olabilecek büyük
bir komplonun ürünü olduğu netleşiyor.
“(...)
“— Gülenciler silahlı kuvvetler kurumuna çok kolaylıkla girdi, çünkü 2002-2013 yılları arasında Erdoğan ve onun AKP’siyle
sekülerlere karşı birleştiler.” (http://www.sozcu.com.tr/2016/dunya/
usta-gazeteci-patrick-cockburn-darbe-girisimi-sonrasi-bir-hafta-turkiyede-kaldi-ve-izlenimlerini-the-independenta-yazdi-1334016/)

Gördüğümüz gibi; yabancı gazeteciler bile bizim namuslu cephede
gördüğümüz fakat ne yazık ki NATO’nun zihinlerini, 8 yıl süren “Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonunun da cesaretlerini boşalttığı
generallerden, subaylardan ve köşelerinde, kitaplarında, ekranlarda,
attılar mı mangalda kül bırakmayan kallavi aydınlardan çok daha de198

rinlikli görüyorlar, kavrıyorlar Türkiye’nin içinde bulunduğu bu felaket
günlerinin muhtevasını.
Bizimkiler hâlâ; “Biz, FETÖ’cülerin Orduyu adım adım ele geçirmekte olduğunu hep söyledik ama anlatamadık. Ve Türkiye’de şu anda
seçilmiş bir hükümet var, Parlamento var; o, işleri yoluna koyar. Ama
burada muhaliflerin de dediğini göz ardı etmesinler.”, muhabbeti yapmakla meşgul.
Ne kadar körleşmişler, zavallılaşmışlar, düşkünleşmişler...
Bunların bir kısmı da kimseleri beğenmez. “Menem diger nist.” (Bir
ben varım, benden başka kimse yok.), havasında...
Independent yazarı, Türkiye’nin 5 yıl önce çok güçlü göründüğünü
söylüyor, yukarıda. Burada yanılıyor tabiî. O dönemde mikrop kuluçka
devresindeydi. O bakımdan dışarıdan görülüp anlaşılamıyordu, hastalığın nasıl derinlerde kök salmakta olduğu.

1991’den bu yana söylüyoruz:
ABD-AB Emperyalistleri
Türkiye’yi en az üç parçaya bölecek
Fakat biz, bu felaketi tâ ilk başından bu yana kesin bir biçimde gördük. 1991’de Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle birlikte ABD ve AB Emperyalistlerinin Sevr’i, Tarihin tozlu sayfalarından
çıkarıp yeniden ele aldıklarını ve Türkiye’nin önüne koymak için uygun zamanın gelmesini gözlediklerini netçe gördük. Literatürümüzde
kayıtlıdır, bu görüşün belgeleri. Dedik ki; “ABD-AB Emperyalistleri
Türkiye’yi en az üç parçaya bölecekler.”
Yugoslavya’dan, Irak’tan, Libya’dan ve Suriye’den sonra parçalanma ve cehenneme dönüştürülme sırasının Türkiye’ye geleceğini feryat
ederek anlattık. Kitabımıza ad koyduk “Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye... Sıra Sende Tükiye”, diye. Bu kitabımız Kasım 2014 tarihini
taşır.
2015 Seçimleriyle ilgili yaptığımız TRT Konuşmalarında çığlık çığlığa anlattık, gelmekte olan bu felaketi.
Ve Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çetenin Türkiye’yi götürebilecekleri bir tek yerin Suriyeleşmek olduğunu feryat figan söyledik. ABDAB Emperyalistleri, Türkiye’yi Suriyeleştirecekler, sonunda da parçalayıp çökerteceklerdir, dedik. Yani Yeni Sevr’i, bugünkü versiyonuyla
BOP’u hayata geçireceklerdir, dedik.
İşte onun sınırındayız artık. Yani uçurumun kenarındayız.
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İşte Türk Ordusu çökertilmiş durumda. Yediği bu darbenin yol açtığı
yarayı asla onaramaz o ordu. Onu ancak biz, Demokratik Halk Devrimi Kavgamızın zaferi sonrası yeniden, eskiden olduğundan çok daha
güçlü bir şekilde kuracağız. Dünyadaki hiçbir emperyalist gücün boy
ölçüşemeyeceği bir güce ulaştıracağız. “Devrimci Halk Ordusu” olacak, böyle bir orduya en uygun düşen ad. Ve halkımızın bir parçası olan
bu orduyla birlikte Edirne’den Çin sınırına kadar uzanan geniş coğrafyamızda, vatan topraklarımızda Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni
kuracağız.
Hatırlayacağımız gibi, Türkiye Türkleriyle Asya Türklerinin birleştirilmesi ve tek bir ülke, devlet haline getirilmesi Mustafa Kemal’in de
idealiydi, Türk Milletine bıraktığı ülküsüydü.
Biz, böylece Mustafa Kemal’in milletimize emanet ettiği bu ülküyü
de gerçekleştirmiş olacağız. Tabiî bu arada Kürt Sorunu’nu da gerçek
anlamda eşitlik, kardeşlik ve özgürlük temelinde çözüme ulaştıracağız.
Bu bizim devrimci idealimizdir, ülkümüzdür. Bu hedefimize ulaşıp Devrimci Devletimizi kurduktan sonra insan soyunun başdüşmanı
ABD Emperyalistlerini de, AB Emperyalistlerini de bölgemizden ve
Asya’dan defedeceğiz.
Aslında bizim bu idealimizden İngiliz Emperyalistleri de, ABD Emperyalistleri de ölümlerini görmüşçesine korkmaktadırlar. Bunun kanıtlarını önceki yazılarımızda koyduk ortaya. Bunlardan bir tekini olsun
gösterelim burada.

Edirne sınırından Doğu Türkistan’a dek
Türk Ulusu’nun birliği üzerine
Partimizin 2007 tarihindeki Birinci Olağan Kongresi sonrası yaptığımız durum değerlendirmesinde-yargılamasında söylediklerimizden
konuyla ilgili şu bölümü aktaralım:
“ABD Emperyalizmi 6 parçaya bölünmüş Türk Ulusu’nun birleşmemesi için her şeyi yapıyor
“Şimdi arkadaşlar, İngiliz Emperyalizminin o zamanki tezini
gördük. Bir de günümüzde dünyanın başhaydudu Amerikan Emperyalizminin aynı konudaki tezine bakalım:
“Batının Türkiye ve Türk Dünyasına uyguladığı politikanın
özünü, içyüzünü ve bu politikanın ne kadar yıkıcı olduğunu anlamak için en gizli, Vagram dereceli bir NATO belgesine bakmak
yeterlidir. 1961 yılında, günümüzden 45 yıl önce, Washington’daki
NATO karargâhında, yüksek rütbeli bir Türk subayının ele geçir-
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diği en gizliden (Cosmic Top Secret) daha yüksek gizlilik derecesine
sahip (Vagram) bir dosyada, Sovyetler Birliği’nin dağılacağı, Orta
Asya’da 5 ya da 6 Türk Cumhuriyeti kurulacağı, 30 yıl öncesinden
görülerek, kurulacak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’yle ilgili politika şu şekilde belirlenmiştir.”
“Bunu Ali Tayyar Önder söylüyor, “Türkiye’nin Etnik Yapısı”
adlı kitabında, arkadaşlar. Şimdi o belgeyi aktarıyor, NATO belgesini, o çok gizli NATO belgesini. Şöyle deniyor:
“Türk devletlerinin işgal edecekleri coğrafya, stratejik yönden çok
değerli. (E, tabiî kaynaklar bakımında çok zengindir. – N. Ankut) Bu
devletler batıdaki Türkiye Cumhuriyetiyle birleşirse o zaman ortaya
Hitler Almanyası veya Stalin Rusyası’ndan daha tehlikeli bir kuvvet
Batılıların karşısına çıkar. Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Türklerini birleştirmemek için elden gelen yapılmalı, Türkiye ile bu devletler
arasında tampon devletler kurulmalı, Türkiye’nin lider devlet olmasını engellemek için, siyasi ve ekonomik bütün tedbirler alınmalıdır.”
“Ne kadar net, açık değil mi NATO belgesi, arkadaşlar?
“İşte buna uygun hareket eden emperyalistler, Sovyetler ve Sosyalist Kamp yıkılır yıkılmaz ne yaptılar?
“Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtarak, 14.400 küsur km2
Azerbaycan toprağını işgal ettirerek, Ermenistan’ın topraklarını
genişlettiler. Ve Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki bağı
güçleştirecek tampon bir devlet haline dönüştürdüler.
“Ve bunu biz ne zaman söyledik?
“Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi yıllar önce defalarca söyledik. Anma Konuşmaları’mızda, yıllar önce bizim bu
tespitimiz kayda geçti. “Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve Türkiye” adlı kitaplarımızda bu sözümüz kayıtlı,
arkadaşlar. Daha o saldırılar olduğu anda, bunu ideolojimizin ışığıyla gördük ve gösterdik. Bu sebepten Ermenistan’a bu saldırı ve
bu işgal yaptırıldı, diye. İşte belgeleri ortada, arkadaşlar.
“Şimdi biz devrimciler olarak bu olayı, bu belgeleri, bu gerçekleri görmeyecek miyiz? Bunları değerlendirmeyecek miyiz? Bunları değerlendirerek yeni ideolojiler belirlemeyecek miyiz?
“Öyle şey olur mu, arkadaşlar?
“Elbette belirleyeceğiz. Bundan kaçınamayız. Bundan kaçınırsak, devrimci öngörümüz, devrimci ideolojimizin gücü nerede kalır?” (Nurullah Ankut, Fatih, Che, Kıvılcımlı Olmak, Derleniş Yayınları, Kasım 2007, s. 53-54)

Bazılarına belki bizim bu ideolojimiz uçuk gelecektir. Onlar zaten
hiçbir zaman, hiçbir meselenin özünü kavrayamayacak denli mantıktan ve bilimden, bilinçten yoksun olanlardır sadece. Onlar ömürlerini,
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Mevlana’nın deyişiyle, “kabuk kemirmekle” geçireceklerdir. Hiçbir zaman öze, içeriğe ulaşamayacaklardır.
Hep söylediğimiz gibi, biz Gerçek Devrimcileriz. Biricik sosyal bilim olan Marksizmi-Leninizmi Türkiye’de sadece biz temsil ediyoruz.
Lenin sonrasının Marksizmini-Leninizmini temsil eden, onu geliştiren
Önderimiz Kıvılcımlı’dan aldığımız mirası ve bayrağı, ona layık biçimde savunuyoruz, dalgalandırıyoruz.
Bilimin düşürdüğü ışık altında şartların tahlili önümüze yukarıda
belirttiğimiz devrimci görevi çıkarıyor, koyuyor. Bu görev, devrimci
sorumluluğumuz ve namusumuzdur.
Böylesi kara günlerde bile ne ideolojimizden, ne inancımızdan, ne
kararlılığımızdan ve ne de cesaretimizden zerre miktarda da olsa taviz
veririz biz...
Zindanlarla karşılaşabiliriz, işkencelerle karşılaşabiliriz, ölümle karşılaşabiliriz; bunlar vız geldi ve de gelecektir bize.
Davamız mutlaka zafer kazanacaktır.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
03 Ağustos 2016
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Ayrım
On Yedi

Ne istedilerse verdin!
Orduyu, Yargıyı, Polisi, MİT’i, Eğitimi, Medyayı;
velhasıl devletin tamamını paylaştın
Pensilvanyalı İmam’ın tarikatıyla.
Peki; hangi kanuna dayanarak yaptın bunları?

Tıpkı Pensilvanyalı İmam gibi, ağzınızdan çıkan her söz ve yaptığınız her iş hukuksuz, kanunsuz ve bu milletin ve vatanın aleyhine.
Bir tek şeyde başarılısınız ikiniz de. Hem de olağanüstü başarılısınız:
“Halkı Allah’la Aldatmak”ta.
Bütün yolsuzluklarınızda, vurgunlarınızda, talanlarınızda ve ihanetlerinizde, ne acıdır ki, hep Allah’ı kullanıyorsunuz, Kur’an’ı kullanıyorsunuz, İslam’ı kullanıyorsunuz, bir araç olarak.
Hz. Muhammed, sizin gibilerin sınıfsal karakterini ve oradan kaynaklanan ruhiyatını çok iyi okuduğu için uyarmıştı Müslümanları
Kur’an’da şöyle diyerek:
“Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah’ın va’di haktır, öyleyse dünya
hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah’ın
adını kullanarak) aldatmasın.” (Fatır Suresi, 5’inci Ayet, Mevdudi
Meali)
“Ey insanlar, Allah’ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı
sizi sakın aldatmasın! O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın
Allah ile aldatmasın.” (Fatır Suresi, 5’inci Ayet, Yaşar Nuri Öztürk
Meali)

Ne çare ki, Dört Halife sonrası o yaman aldatıcı hep aldattı Müslümanları. Emevi Saltanatıyla birlikte, doruklara tırmandırıldı o aldatılış.
Halife geçinen aldatıcılar saraylara yerleştiler, senin gibi.
Oysa nesi vardı Hz. Muhammed’in?
Hurma liflerinden dokunmuş bir hasır yatağı, yastığı, su kırbası ve
bir hırkası. Başka da hiçbir şeyi yoktu, mal mülk denecek. Ehlibeyti de
öyleydi. Günlerini hep yarı aç yarı tok geçirdiler.
Ama, işte Emevilerle birlikte tersyüz edildi İslam. Muaviye-Yezid
İslamı çıktı ortaya, bugünkü adıyla CIA-Pentagon İslamı...
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Pensilvanyalı İmam gibi, sen de işte bu İslam’ın yani CIA İslamı’nın
müminlerindensin. Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’nın değil.
Şu an senin safında bulunan ve Pensilvanyalı İmam’dan boşalan
devlet kadrolarını paylaşmak için birbirleriyle yarış halinde olan diğer
tüm tarikatlar da öyle...
Bunların tamamı birer “yılan yuvası”dır. Ali Kalkancı’nın, Müslüm Gündüz’ün tarikatlarının bire bir benzerleridir bunlar.
Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı da öyle, Cübbeli Ahmed’in tarikatı da öyle, Mustafa İslamoğlu’nun tarikatı da öyle, Mehmet Kırkıncı’nın tarikatı da öyle; tamamı öyle.
Senin AKP’giller de aslında böyle bir tarikattır, bir yönüyle. Onun
şeyhi de sensin.
Pensilvanyalı İmam ve adamları ne istedilerse verdin; öyle mi?
Evet, öyle. Kendi itirafın bu.
Peki, Anayasanın ve ondan kaynaklanan tüm yasaların hangi birinde
var, devleti bir tarikatla paylaşmak?
Bu apaçık hem Anayasa’ya, hem Ceza Yasasına, hem İdare Hukukuna, velhasıl hukuk ve yasalara karşı çıkmaktır. Onları yok saymaktır.
Ben kanun manun, Anayasa, bilmem ne tanımam, demektir. Zaten hep
dedin ya; “bize ayak bağı oluyor bu yasalar”, diye. Kaçak Saray’ın yapılırken onun kanunsuz olduğunu bildiren yargı kararını ben tanımıyorum, o sarayı yapacağım, içine de girip oturacağım; siz ne yaparsanız
yapın, demedin mi?
Yine ben bu Anayasa Mahkemesi kararına “uymuyorum, saygı da
duymuyorum”, demedin mi?
Dedin.
1994’te İstanbul Belediye Başkanı olduğun günden bu yana durup
dinlenmeden kanun çiğniyorsun, görevini kötüye kullanıyorsun, her
türlü kanunsuzluğu, vurgunu, kamu malı aşırıcılığını hiç ara vermeksizin yapıyorsun.
İşte tüm bu bakımlardan tıpkı Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı gibi
senin AKP’giller de tümüyle Anayasa ve kanunlar dışına düşmüş mücrimler topluluğudur. Hiçbir meşruiyetiniz yok.

Hukuku, ahlâkı, erdemi, dini çürüttüler
Sadece din alıp satıyorsunuz, din kisvesi altında dünya menfaati
sağlıyorsunuz, insanlarımızın temiz din duygularını sömürerek onları
Allah’la aldatıyorsunuz.
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Bak şu sözleri daha yeni söyledin Kaçak Saray’da?
“Rabbimden af milletimden özür diliyorum dedim. Çünkü burada hata yapmışız. Olaya biz tabiî samimiyetle baktık ama ne yazık ki karşımızdakilerden bunu görmedik.” (http://odatv.com/erdogan-ozur-diledi-0408161200.html)

Şu kandırmacaya bakın!
Burada bile insanları Allah’la aldatmaktan hiç geri durmuyor. “Hata
yapmışız.”, diyor. Ama ardından hemen hatasına öyle bir mazeret getiriyor ki yapılan işbirliği hata olmaktan çıkıyor. Tersine, çok iyi bir iş
yapmış gibi bir anlam veriyor, söylediği sözler.
Ne diyor?
“Olaya biz tabiî samimiyetle baktık.”
Yani kardeş kardeş paylaşalım devleti, dedin değil mi, Pensilvanyalı’nın tarikatına?
Ama bu paylaşımın nihayetinde filmin esas oğlanı ben olmaya devam edeceğim. Sen bugün olduğu gibi yardımcı aktör olacaksın. Aklından böyle geçirdin. Pensilvanyalı’nın bunu peşin peşin kabul etmesini
umdun, bekledin. Söylediğin bu.
Cümlenin devamında ne diyor Tayyip?
“Ama ne yazık ki karşımızdakilerden bunu görmedik.”
Yani senin beklentini kabul etmediler, değil mi?
Pensilvanyalı da ne dedi?
“Sen şimdilik başroldesin. Benim yanımda senin esamen okunmaz.
Başrol oyunculuğu, başka deyişle Halifelik, şeyhlik benim hakkımdır.”
Tabiî kendine göre Muaviye-Yezid İslamı’nın din bilgisi konu olduğunda senin gibileri cebinden çıkarır, Pensilvanyalı İmam. Senin gibi
bin imam bir araya gelse bu konuda Pensilvanyalı’nın sahip olduğu
Yezid din kültürüne sahip olamazsınız. O da bu durumundan hareketle
Halifeliğini hiç tartıştırmadı. O benim hakkımdır, dedi.
İşte aranız bundan bozuldu. Kavganız, savaşınız bu sebepten kaynaklandı.
Peki, varsayalım ki Pensilvanyalı senin esas oğlan oyuncusu kalmanı kabul etti.
Ne yapacaktınız o zaman?
Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni çekirge sürülerinin ekin tarlasına saldırısı gibi kemirip bitirecektiniz elbirliğiyle, sonra da Ortaçağcı Faşist,
Yezid Din Devletini kuracaktınız, değil mi?
Birbirinize övgüler düzmeye devam edecektiniz, eskiden olduğu
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gibi hep.
Kur’an’ın hep uyardığı gibi, dünya malı böyle eder işte ona tamah eden
insanları. Kanun, hak hukuk tanımaz hale getirir. Vicdanını ve tüm hakkaniyet ölçülerini yok eder. Kardeşi kardeşe düşman eder. Öyle oldunuz.
Hukuku, ahlâkı, erdemi, dini çürüttünüz...

Paylaşım kavgasında, “kim halife olacak” savaşında
olan Türkiye’ye oldu
İşte, elbirliğiyle çökertip yerlere yıktığınız Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin mirasını paylaşma hırsı sizi böyle birbirinize düşman etti.
Arada olansa, halk yığınlarımıza oldu, Türk Ordusu’na oldu ve Türkiye’ye oldu. Hep söylediğimiz gibi; Türk Ordusu savaş gücünün onda
dokuzunu yitirdi artık. Onuru, özgüveni yok edildi. Kışlalarına hapsedildi, kışla kapılarına beton bloklar, iş makineleri ve çöp kamyonları
dizilerek. Aç susuz bırakıldı oralarda. Elektrikleri kesildi. Üniforması
yerlerde sürüklendi, ayaklar altında çiğnendi.
Böylece de Yeni Sevr’in, yani BOP’un ihanet yolunun önündeki
tüm engeller kaldırılmış, ABD Emperyalistleri için yol temizliği yapılmış oldu. Türkiye hızla o cehenneme sürükleniyor, çekiliyor şimdi.
PKK zaten şu anda bile Kürt illerinde hakimiyetini kurmuş durumda. Oraların yönetimi ondan sorulmakta artık. Bu gidiş daha da hızlanacak günbegün.
Senin ve AKP’giller’in umurunda değil Türkiye’nin nerelere götürüldüğü, ne duruma düşürüldüğü. Sen Kaçak Saray’ında oturuyorsun
ya; her gün de kürsülerde, ekranlardasın. Sanıyorsun ki işlem tamam.
Sıkıntı yok...
Türkiye parçalanacak yarın, üç parçaya, ABD’nin BOP Haritası çerçevesinde.
Hiç aklından çıkarma; bu parçalanış, eğer o güne kadar kalabilirsen,
oturabilirsen Kaçak Saray’ında, seni de devirecek paldır küldür.
Belki olsun, diyorsun. Ben, Obama’nınkinin benzeri özel uçağıma
ailemle biner, çeker giderim. Evet, gidersin.
Gidersin de bakalım gidecek yer bulabilir misin?...
Pensilvanyalı İmam’ın tarikat mensuplarından da, senin AKP’giller’inden de Türk Ordusu’na ve Türkiye’ye yaptığınız bu kötülüklerin,
verdiğiniz bu vahim zararın ve ihanetlerinizin hesabını, tabiî gerçek hesabını biz soracağız...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
04 Ağustos 2016
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Ayrım
On Sekiz

İstanbul Ümraniye’de bir öğretmeni zulümle alıp
gözaltında öldürüyorsunuz da
kırk yıldır Pensilvanyalı İmam’la düşüp kalkan
Bakanlarınıza, Milletvekillerinize
niye tık demiyorsunuz?

Ümraniye’de bir öğretmen, Fethullahçı avı kapsamında gözaltına
alınıyor ve ölüyor orada. Şeker hastası bu öğretmen. İki kez fenalaşıyor,
her ikisinde de Haseki Hastanesi güya tedavisini yapıp “Nezarethanede
kalmasında tıbben bir sakınca yoktur.”, raporu vererek gönderiyor nezarethaneye. Üçüncüsünde ise yine Haseki’ye getiriliyor ama iş işten
geçmiştir artık. Hayatını yitiriyor öğretmen. Trajediyi babasından dinleyelim isterseniz:
“Ümraniye Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin tarih
öğretmeni Gökhan Açıkkolu’nun cenazesi otopsi işlemi için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
“Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen Açıkkolu’nun babası Ayhan Açıkkol, oğlunun suçsuz olduğunu savundu. Gözyaşı döken baba, oğlu Gökhan Açıkkolu’nun şeker hastası
olduğunu vurgulayarak, “O gururlu birisiydi. Herhalde gururuna
yediremedi, kalp krizi geçirdi” dedi. Acılı baba zaman zaman gözyaşı dökerek şunları söyledi
“EMNİYETE GİTTİK GÖRÜŞELİM DİYE. MAALESEF GÖRÜŞTÜRMEDİLER.”
“Garip karşılanacak bir durum. Ayın 23 Temmuz tarihinde gözaltına alıyorlar ve telefon açıyorlar eşine. Emniyete gittik görüşelim diye. Maalesef görüştürmediler. Sağlıklı bir haber alamadık.
Bizimkiler bu sabah telefon açıyor görüşmek için, rahatsızlandığını
ve hastaneye kaldırıldığını söylüyorlar. Hastane yetkilileri de öldüğünü, morga gönderdiğini söyledi.
“HAİNLER MEZARLIĞINI GÖSTERİYORLAR”
“Cenazeyi İstanbul’da defnetmeye müsaade etmiyorlar. Hainler mezarlığını gösteriyorlar. Hiçbir işe karışmadığı, hiçbir şey
yapmadığı halde vatan haini oluyor. FETÖ nedir, kimdir tanımayız
etmeyiz. Zamanında olmuştur, Müslüman adam, hoca adam diye.
Ne bilelim zamanında böyle yapmış. Bizim çocuğumuzun ne suçu
var. Zamanında Cumhurbaşkanımızın kendisi de kandırılmış, biz
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de kandırıldık eğer bir şey varsa... Zannetmiyorum bir şey olduğunu da olmuşsa biz de kandırıldık. Benim çocuğum da kandırıldı.
Götürdünüz orada ne muamele yaptınız... Sapa sağlamdı çocuğum
benim, cenazesini alıyorum. Cenazesini almaya çalışıyorum, yok
vermiyorlar... Hainler mezarlığına gömülecek. Ne cenazesi yıkanacak, ne kefinlenecek, ne cenaze namazı kılınacak... Sanki vatan
haini olarak tespit edilmiş. Halbuki öyle bir şey yok. Daha gözaltında, ifadesi bile alınmamış. Herhangi bir hüküm yok. O gururlu
birisiydi. Herhalde gururuna yediremedi, kalp krizi geçirdi. Şeker
hastalığı da vardı. Sanki burası muz cumhuriyeti. Hiç hakkımızı
arayamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Çocuğumuza hiç yoktan vatan
haini damgası vuruldu. Kimseye zararımız olmadı. Ne Cumhurbaşkanına, ne Başbakana hiç kimseye bir şey söylemedik. Onlar
için uğraştık. Bu ne zamana kadar böyle gidecek.”
“Öte yandan anne Asya Açıkkolu da oğlunun suçsuz olduğunu
söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.” (http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/turkiye/580062/Gozaltinda_olen_ogretmenin_babasi_gozyaslari_icinde_anlatti.html)

Daha böyle yığınla örnek var, bizim öğrendiğimiz.
Bu yapılanlar, apaçık bir zulümdür. Ne insan hakkı var burada, ne
adalet, ne hukuk, ne de insani değerler.
Hep diyoruz ya; 15 Temmuz’dan bu yana tanık olduğumuz iki Yezid
gücün çarpışmasıdır. O bakımdan, onların bu savaşında her türlü insani
ve vicdani değer bir tarafa itilir.
Arada da olan, böylesi yoksul ana baba kuzusu, kandırılmış, zavallı
masum kurbanlara olur.
Öğretmen öldü, kurtuldu. Ama ya eş, anne baba?.. Amca, teyze,
hala, kardeş?..
Onlar da bir ömür taşıyacaklar bu acıyı yüreklerinde. Artık hayatları
normal bir hayat olmayacak. Acılar denizinde yaşayacak onlar. Yaşadıklarına ne kadar yaşama denirse artık...
Gelelim olayın öbür yönüne:
Bu Pensilvanyalı İmam, Orduda, Yargıda, MİT’te, Poliste, Milli
Eğitimde; velhasıl devletin bütün kurumlarında örgütlendi de AKP içinde ve de diğer siyasi partiler içinde örgütlenmedi mi?
Bal gibi, hatta zehir gibi örgütlendi. Onların tümünün Genel Başkanları, hatta en muhalif geçinenin İmralı’daki Patronu ve HDP’sinin
eşbaşkanı bile Pensilvanyalı İmam’a övgüler düzmüştü, geçen gösterdiğimiz gibi.
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CHP içinden de Pensilvanyalı’ya açıktan methiye düzen vekiller olmuştu. Mesela, Faik Tunay:
“CHP’li vekilden Fethullah Gülen okullarına övgü
“CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Faik
Tunay, Kosova’da Fethullah Gülen cemaatinin okullarına gitti.
“CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Faik
Tunay, Kosova’daki Türk okullarının mezuniyet törenine gittiklerini belirterek, “En önemli bakanlar çocuklarını bizim okullarımızda okutuyor. Bizimle birlikte okulları gezenler diyorlar ki;
yanlış düşünmüşüz, haksızlık etmişiz.” diye konuştu.” (http://www.
timeturk.com/tr/2013/08/03/chp-li-vekilden-fethullah-gulen-okullarina-ovgu.html)
“Cemaatlerin ülkeye faydalı olduğunu söyleyen Tunay, “Fetullah Gülen’in başarılarına şahit olup takdir etmemek, haklarını teslim etmemek vicdansızlık olur,” dedi.
“Gülen Cemaatinin yurtdışında açtığı Türk Okulları’nı yerinde görüp incelediğini belirten Tunay, bu okulların, bulundukları
ülkelerdeki gelecek nesilleri yetiştirmesi açısından büyük önem taşıdığını da ifade etti.
“Ayrıca Tunay, okulların faydalı olduğunu da iddia etti. “Bu
okullardaki çocukların, çocuklarımızdan daha iyi Türkçe konuştuğunu görmek göğsümüzü kabartıyor.” dedi.
“Fetullah’a övgüler düzen Faik Tunay partisini eleştirmekten
de geri kalmadı. CHP’nin, tavandaki değişim isteğinin tabana sirayet etmediği için bocaladığını söyledi.
“CHP’den önce ANAP saflarında siyaset yapan Tunay, Suriye konusunda da, Esad rejiminin meşruiyetini yitirdiğini söyledi.” (http://www.ilk-kursun.com/haber/119623/chp-vekili-gulene-ovgu-yagdirdi/)

Yine eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü şöyle der aynen:
“CHP’nin içerisinde Fethullah Gülen’e methiye düzen milletvekilleri var. Bu milletvekillerini ben getirmedim Sayın Kılıçdaroğlu
getirdi. Bunu kendisi de biliyor.” (http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1249632-chpde-fethullah-gulen-hayrani-vekiller-var)

Ne diyor yukarıda Faik Tunay?
“CHP’nin tepesindeki değişim tabana sirayet etmediği için bocalıyor Parti.”
Yani Sorosçu Kemal dahil Fethullah’la da diğer cemaatlerle de dosttur CHP’nin yönetimi, diyor. Ama tabanı daha dönüştürüp bu hale getiremedik, diyor.
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Zaten Sorosçu Kemal de; “Ben tarikatlara, cemaatlere karşı değilim,
tersine onları faydalı buluyorum. Yeter ki siyasete karışmasınlar.”, dememiş miydi, sanki siyasete karışmamaları mümkün olabilirmiş gibi.
Bütün tarikatların amacı nedir?
Toplumda Ortaçağ’ın şeriat düzeni kurmak. Bu sebeple de kendilerini destekleyen ve toplumu ben oraya götüreceğim, diyen her partiyle
bunlar hemen ittifaka girerler, iç içe olurlar. İşte 2013 Aralığına kadar
da Tayyip’in AKP’gilleri’yle bu denli kaynaşmış olmaları, böyle bir ortak amaç gütmelerinden kaynaklanmıştı. Ayrışmalarını sağlayan biricik
sebepse, elbirliğiyle yıktıkları Laik Cumhuriyet’in mirasını paylaşma
kavgasına girmiş olmalarıydı.

Gülen’le işbirliği halindeki
AKP’li bakan ve milletvekilleri
Şimdi gelelim AKP içindeki Fethullah Gülen’le ittifak halindeki
Bakan ve Milletvekillerine. Bunu da Fethullah’ın 30 yıl yanı başında, en güvenilir ve en önemli kişi olarak bulunmuş olan Nurettin Veren’den dinleyelim:
“Bir dönem Fethullah Gülen’in sağ kolu olan Nurettin Veren,
“Cemaat ile birlikte çalışan” milletvekillerini açıkladı.
“Didem Arslan Yılmaz’ın TBMM’deki Cemaatçileri sorması
üzerine Nurettin Veren, AKP’li eski Bakanlar Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Bülent Arınç ve Vecdi Gönül’ün Cemaat’e çalıştığını
açıkladı. Didem Arslan Yılmaz’ın “Bu isimler programa bağlanabilir, çünkü bu çok ciddi bir iddia” demesi üzerine ise Nurettin
Veren, “Ben gerçek neyse onu söylüyorum. Şimdi çıkıp yanılmışız diyebilirler tabiî ama 2008-2009 döneminde gidip bunlarla yüz
yüze konuştum ben, dinlemediler” diye konuştu.” (http://odatv.com/
cemil-cicek-abdulkadir-aksu-bulent-arinc-ve-vecdi-gonul-cemaate-calisiyor-0608161200.html)

Eee, bunlara niye kimse tık demiyor?
Böyle yoksul halk çocuklarını alıp gözaltında öldürtüyorsun, peki
bu, ömrünün 40 yılını Pensilvanyalı İmam’ın koltuğunun altında geçiren kaşar Ortaçağcılara niye kimse tık demiyor?
“Dereyi geçerken at değiştirilmez.”, değil mi?
Hele sabırlı olalım, diyorsun. Şu Faşist Din Devletimizi bir kuralım
iyice, ondan sonra bunların da icabına bakarız...
E, hani hak, adalet, hukuk?
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Hiçbirisi yok değil mi?
Zaten çoktan çürüttün onları. Dini, ahlâkı, tüm insani erdemleri,
velhasıl toplumu çürüttün bütünüyle. Bir yalakalar, yanaşmalar ordusu
yarattın. Asalaklar, vurguncular ordusu yarattın. Cahil ve aç bırakılmış,
alışveriş çeklerine, makarna, bulgur kolilerine ve kömür çuvallarına
meftun, onlar için her şeyi yapmaya teşne, içler acısı insanlar sürüsü
yarattın. İşte bunlar üzerine kurdun saltanatını. Ve bunlara güvenerek
Anayasayı, yasayı, hukuku, adaleti ayaklar altına aldın.
Belediyelere de yerleştirmişsiniz Pensilvanyalı’nın adamlarını, Nurettin Veren’in anlatımına göre.
Öyle mi?
Öyle...
20 küsur yıldan bu yana Ankara Belediye Başkanın Melih Gökçek
ve oğlu da aynı. Onlar da Fethullahçıydı, 2013’teki paylaşım kavganıza
kadar. Bakın nasıl pir aşkına savunuyorlardı Fethullah’ı:
“Hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi, değerli büyüğümüz,
bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen Hocamıza da sonsuz teşekkür ediyoruz.” (https://www.youtube.com/watch?v=jhwWev0jYMc)
“Terbiyeni takın. Fettullah Gülen’e Feto diyemezsin. Ben sana
lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile. @Defne_JoyFoster” (https://twitter.com/06melihgokcek/status/39827814752456704?lang=tr)

Bakın bu da Osman Gökçek’e ait sözlerdir:
“Ben Samanyolu Kolejinden mezun oldum. Fethullah Gülen
Hocamız çok saygı ve sevgi duyduğum değerli bir büyüğümdür.”
(http://odatv.com/ulan--2607161200.html)

Burada anımsadık, çağrışımla; Damat Berat Albayrak da Pensilvanyalı İmam’ın “Fatih Koleji”nden mezundu, değil mi?
Burada namuslu araştırmacı gazetecilere bir görev düşüyor.
AKP’giller’in evlatlarının acaba kaçta kaçı bu Fethullah’ın kolejlerinden mezun?
Sanırız enteresan durumlarla karşılaşırız.
Odatv yazarlarından Asiye Güldoğan anlatıyor, aşağıdaki gerçeği:
“Ama cemaat 2013’te aslında kırgındı Erdoğan’a. Kendi öz çevreleri, ağabeyler-ablalar ise 2011’de yollarını AKP’den ayırmışlardı. Zira cemaat 12 Eylül referandumunda verdikleri “olağanüstü”
destekle, Balyoz-Ergenekon-Odatv vs. gibi operasyonlar sayesinde
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“Kemalistlerden ve darbeci ordunun vesayetinden kurtarmakla”,
“büyük bir ödülü” hak ettiklerini düşünerek Erdoğan’dan “120
milletvekili” talep etmişlerdi. Birlikte ülkeyi tamamen “soldan,
Kemalizmden, tüm vesayetlerden” kurtaracaklardı. O dönemde
cemaat yazarlarının, AKP’li yazarlardan daha çok bu konular
hakkında yazdıklarını çizdiklerini hatırlarsınız. Yine o dönemlerde
sol kesimin, Kemalist çevrenin “FETÖ yapılanması” için nasıl hükümeti uyarmaya çalıştığını, CHP milletvekillerinin bu konuyla ilgili Meclis’te konuşmalar yaptığını, hatta AKP’yi cemaat hakkında
defalarca ikaz ettiğini de hatırlarsınız. Tabiî ki AKP milletvekilleri
ve yazarları o dönem gülüp geçiyordu.
“2011 seçimleri için istenen 120 milletvekili talebini Erdoğan
başta kabul etti ama sonradan vazgeçti, Hakan Şükür, İlhan İşbilen, İdris Bal gibi isimlerin olduğu 12-15 arası kontenjan ayırdı.
120 milletvekili olunca “artık filli iktidar olabileceklerini düşünen”
cemaatin üst yönetimi, sayı çok düşünce büyük bir yıkıma uğradı.
Zaman çok dardı, tabana her şeyi anlatamıyorlardı ama Gülen ve
yakın mesai arkadaşları artık Erdoğan için iyi şeyler söylemiyorlardı. O günlerde “bazı ağabeylerin ve ablaların”, Erdoğan hakkında “kibirli”, “çok değişti” gibi sözler söylemesi, sıradan cemaat
mensuplarına garip geliyordu. Ali Ünal o sıralarda Erdoğan’ın kibirli olduğuna dair bir yazı yazmıştı Zaman Gazetesi’nde. Durup
dururken yazılan bu yazı, hiçbir neden yokken ağabeylerin ablaların o sözleri, “iyice Tayyipleşmiş” cemaat mensupları tarafından
“şimdi nerden çıktı bu ya”, “Erdoğan’dan daha iyisi mi var” sözleriyle karşılandı ve pek ciddiye alınmadı.” (http://odatv.com/cemaat-kimlerin-yuzunden-basarisiz-oldu-0108161200.html)

Yazar hanımın anlattıkları apaçık bir şekilde olayı ortaya koyuyor,
değil mi?

Bu iki Ortaçağcı gücün
birbirinden zerre kadar farkı yoktur
Ortak hedefe sahip bu iki gayrimeşru Ortaçağcı güç, beraberce yıktıkları Laik Cumhuriyet’ten arta kalan enkaz devleti paylaşmaya gelince sıra, birbirlerine düşüyorlar. Her iki tarafın tarikat şeyhi de kendisini
dev aynasında görüyor, öbür tarafın tabi olmasını istiyor. Öyle olunca
da, iş kavgaya ve savaşa dökülüyor. Yoksa bunların birbirinden zerre
farkı yok. Her ikisi de gayrimeşru, her ikisi de Mustafa Kemal ve Laik
Cumhuriyet düşmanı, her ikisi de vatan millet düşmanı. Her ikisi de
Yezid, CIA, Pentagon İslamı’nın mensubu.
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Bu iki haksız, hukuksuz, kanunsuz, gayrimeşru, ABD yapımı gücün
çarpışmasının ceremesiniyse yoksul halkımızın evlatları ödüyor, canlarıyla, kanlarıyla. Halkımız ödüyor, acılarla, yaşatılan felaketlerle
Başkomutanı Mustafa Kemal olan, Kuvayimilliye yadigârı Türk Ordusu ve Laik Cumhuriyet ödüyor. Ve Türkiye ödüyor. Bunları planlayıp projelendirip Türkiye’nin üzerine süren, insan soyunun başdüşmanı
ABD Emperyalistleriyse bayram ediyorlar içten içe, amacımıza ulaştık,
diye. Birinci Kuvayimilliye’nin öcünü aldık, diye...
Türkiye fiili olarak parçalanmış durumdadır. Kürt illeri tamamen
PKK’nin denetimi ve kontrolü altındadır artık. Enkaz durumuna düşürülmüş Ordunun geriye kalmış kırık dökük unsurlarıysa kışlalarında
hapistir, polislerse karakollarında...
Tayyip ve AKP’giller de zafer kutlaması coşkusu içindeler. Kendilerini bekleyen, kendi elleriyle hazırladıkları acı sondan bihaberdirler
şu an. Onların kandırıp meczuplaştırdığı, cahil ve aç bırakılmış, dilenci
durumuna düşürülmüş, oylarını makarna, bulgur, mercimek kolilerine, kömür çuvallarına, alışveriş çeklerine değişmiş yığınlar da bayram
havasındalar. Sokaklarda tekbirler eşliğinde Mustafa Kemal ve Laik
Cumhuriyet’e küfürler savurarak tur atmaktadırlar, işgal edilmiş ülkedeki galip ordunun askerleri gibi. Onların da umurlarında değil, Türkiye’nin ne hale getirildiği. Zaten onlar felaketin farkında da değil. Tüm
medya artık AKP’giller’in propaganda şirketine dönüşmüş durumda. O
yüzden bu ortam devam ettiği sürece bu kitlelerin bir şey görmesi, bir
şey öğrenmesi imkânsız.
Bütün hainler ve zalimler gibi, bunların da sonu felaket olacaktır.
Hiç kaçışları, kurtuluşları yok bu sondan...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
07 Ağustos 2016
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Ayrım
On Dokuz

Milleti de bu kadar ahmak yerine koymayın be!
Pensilvanyalı İmam’ın ülkedeki
en büyük yardım ve yatakçısı kim?
Sensin, AKP’giller’dir!
Kimi kandırmaya çalışıyorsun?..

Akıl ve vicdan sahibi her kişi, yukarıdaki sorumuza aynen böyle
cevap verir.
Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı bir gayrimeşru, vatan millet düşmanı
suç örgütü müdür?
Evet. Kesinlikle öyledir.
Peki, ona bugüne dek en büyük desteği kim vermiştir?
Yardım ve yataklığı kim yapmıştır?
Sen. Sen ve avanen. Siz de aynen öyle vatan, millet, laiklik ve Mustafa Kemal düşmanı bir suç örgütüsünüz. İşte bu sebepten, yıllar boyu
iç içe oldunuz, yandaş oldunuz, kardeş oldunuz. İş 2013’te ganimetin
paylaşımına gelince birbirinize düştünüz. Olay budur.
Peki, bu durum seni meşru kılar mı?
Hayır, zinhar... Sen de onun kadar gayrimeşrusun ve suçlusun.
Sağda solda bazı işadamlarını, öğretmenleri, memurları gece baskınlarıyla toplatıp dolduruyorsun nezarethanelere.
Peki sen?.. Avanen?..
O toplattıklarının en az bir milyon katı desteği, yardımı siz verdiniz
Pensilvanyalı İmam’ın tarikatına.
Siz ne olacaksınız?
Darbeyi defetmiş, muzaffer komutan olarak meydanlarda, ekranlarda poz keseceksiniz, nutuk atacaksınız, öyle mi? Millet de bunu yiyecek.
Bu yaşananların, hadi diyelim ki bir numaralı sorumlusu ve suçlusu
Fethullah Gülen’dir. İki numaralısı ise, hiç tartışmasız sensin, senin tarikatındır, AKP’giller’dir.
Pensilvanyalı İmam’a herhangi bir zamanda şöyle ya da böyle, şu
ya da bu biçimde kanmış, ona inanmış ve ona yardımda bulunmuş herkesi derdest edip toplayacaksın, işinden gücünden edeceksin, yargılatıp
mahkumiyetler vereceksin,
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Sen ve avanen ise saraylarda, Meclislerde, konaklarda, köşklerde
oturacaksınız, yaşayacaksınız; özel uçaklarla, zırhlı Mercedeslerle, dolaşacaksınız. Kamu mallarını vurmaya, küplerinizi doldurmaya devam
edeceksiniz.
Ardından da kendi kendine sevineceksin, değil mi, oh bee, ne de
kolay kandırıyoruz bu milleti, diye.
Yok öyle! Burası Türkiye.
Tıpkı Pensilvanyalı İmam’ın kandırdığı gibi kurbanlarını, sen de bir
süre kandırabilirsin milleti. Kandırıyorsun da... Ama bu sürgit böyle
olacak sanma. Eğer böyle bir sanıya kapılırsan yanılırsın, hem de fena
halde yanılırsın. Sen de aynen o ve adamları gibi hesaba çekileceksin.
Haa, farkınız şu olacak:

Kanıtlarıyla AKP’giller ve Gülen işbirliği
Sen ve AKP’giller, emri hukuktan ve vicdanından alan bağımsız
yargıç ve savcılardan oluşan bağımsız mahkemelerde hesaba çekileceksiniz.
Bak, hatırlatalım yaptığınız yardım ve yataklığı:
“Kardeşlerim, gurbet hasrettir. Hasret, bedeli çok ağırdır, faturası çok ağırdır. Biz, gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti
içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Gurbet aynı zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamını yükleniyor. Onun için de biz
garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz.
“Doğrusu ben şu andaki tavrınızla, evet, hep birlikte bu hasretin bitmesini istiyorum. Öyleyse, bitsin bu hasret! (...) Gurbeti bir
kenara, hasreti bir kenara bırakalım, diyorum.” (Tayyip Erdoğan’ın
10. Türkçe Olimpiyatları Kapanış Töreninde yaptığı konuşma, 14 Haziran 2012, https://www.youtube.com/watch?v=ZioVJ65g4J0)
“Dünyanın dört bir yanından, okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi kutluyorum.
“Buradan okyanus ötesine mesajlar olduğuna göre, bizim de bu
mesajı verenlere bir mesajımızın olması lazım.” (Tayyip Erdoğan’ın
2010 yılındaki Anayasa Referandumu sonrası Fethullah Gülen’e teşekkürü, 12 Eylül 2010, http://t24.com.tr/haber/erdogan-okyanus-otesinden-surece-destek-verenleri-kutluyorum,97974)
“Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki tele-
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fon görüşmesinin ayrıntılarını yazdı. Kendisine geçmiş olsun telefonu açan Erdoğan ile görüşen Gülen, Başbakan Erdoğan’a övgü
dolu sözler söylemiş.
“İşte Dumanlı’nın yazısından bir kısım:
“İnsanın içi burkuluyor, boğazı düğümleniyor böyle durumlarda. (...) Neyse ki hastaneden müspet haberler geliyor, “Durumu
kontrol altında” deniyor. Kaygıları gidermek mümkün değil yine
de. Arayan arayana. Merak, endişe, ıstırap...
“İLK ARAYANLARDAN BİRİ ERDOĞAN
“İlk arayanlardan biri Başbakan Tayyip Erdoğan’dı. Zarif bir
ses tonuyla ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Hocaefendi de
aynı zarafetle Sayın Başbakan’ın hatırını sordu, “Zahmet buyurdunuz...” dedi. Söz sırası dualaşmaya gelmişti. İkisi de hem dua
istedi birbirinden, hem dua ettiler birbirlerine. Görülmeye, duyulmaya, düşünmeye değer bir tabloydu. Uzaktan bu manzarayı
izleyebilseydiniz, eminim, “Yahu işgüzarlar! Artık aradan çekilin
ki fitne ateşi sönsün!” diyecektiniz. Öyle samimi, öyle halisane bir
iletişim vardı ortada...
“SESİ ÇOK GÜZEL GELİYORDU”
“Görüşme bitince Hocaefendi, “Sesi çok güzel geliyordu...”
dedi. O sesteki duruluk ve içtenliği birkaç kez anlattı arkadaşlarına. Sonra dua etti bol bol...” (http://www.haber7.com/guncel/haber/1088889-gulenden-erdogana-ovgu-dolu-sozler)
“Erdoğan ve Gül, AKP kurulurken Pensilvanya’yı ziyaret etti
“Gülen’in konuşmalarının yayınlandığı Herkul.org sitesinin
editörü Osman Şimşek, 2000’li yılların başında AKP’nin kuruluş
aşamasında, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Pensilvanya’ya gelerek Fethullah Gülen’i ziyaret
ettiğini söyledi. “Erdoğan yaşadığımız yeri görmüş; kahvemizi içmişti” diyen Şimşek, “Hatta o gün musluklarımız bozuktu; bizimle
beraber bahçedeki hortumdan abdest almıştı. Yine aynı dönemde
Abdullah Gül de teşrif etmiş; hâlâ bizi bağrına basan evimizde,
yaşantımıza şahit olmuş ve bizimle aynı safta namaza durmuştu”
ifadelerini kullandı.” (http://t24.com.tr/haber/fethullah-gulen-erdogani-2006da-ikaz-etmis,253462)
“Başbakan Erdoğan: Bahçeli’nin Hocaefendi’ye saldırısı ihanet
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Fethullah Gülen Hoca ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.
Bahçeli’nin sözlerini ahlâki bulmayan Erdoğan, bunu ihanet derecesinde kınadığını söyledi.
“(...)
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“Başbakan Erdoğan’a yönelttiğimiz,
“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kasetlerle ilgili Fethullah
Gülen Hoca’yı suçladı. Gülen’in böyle suçlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna cevabı bir hayli sertti: “MHP’nin bir defa
Fethullah Hocaefendi’ye saldırısı gerçekten bana göre ihanet derecesindedir. Bu hiç ahlâki değil. Çok çok çirkin bir şey... Yani Hocaefendi, işi gücü bırakmış da Bahçeli’yle mi uğraşıyor? Bir defa onun
bulunduğu makam böyle bir şeye müsaade etmez. Onun meşgalesi
böyle bir şeye müsaade etmez. Bu çok çirkin, çok ayıp bir şey...
Ben bunu ihanet derecesinde kınıyorum. Burada kendini bir defa
çek etmesi lazım, kendiyle uğraşması lazım. Ben inanıyorum ki,
aklıselim sahibi ülkücü kardeşlerim de bunun bu yaptıklarından
ciddi manada rahatsızlar. Böyle bir yaklaşım olmaz. Zannediyor ki
bunu siyaset malzemesi olarak kullanırsa bundan bir şey elde edecek sanıyor ama çok büyük yanlış yapıyor farkında değil.” (http://
www.sabah.com.tr/yazarlar/ovur/2011/05/14/basbakan-erdogan-bahcelinin-hocaefendiye-saldirisi-ihanet)

Fethullah Gülen’e ve tarikatına yönelik yaptığın bu övgüleri sen de
çok iyi hatırlarsın, değil mi?
Hatırlarsın. Bunları söylemekle kalmadın; Ordu, Yargı, Polis, MİT,
Milli Eğitim ve bilumum devlet dairelerine bu cemaatin mensuplarının
dolmasının yardımcısı oldun. Onların önündeki bütün engelleri kaldırdın. İstedikleri gibi girdiler, yerleştiler devletin her kurumuna. Çünkü
o zamanlar yukarıda anlatıldığı gibi, birbirinize karşılıklı övgüler düzüyordunuz, dualar ediyordunuz. İyi gidiyoruz şöyle, diyordun değil
mi? Bu gidişin sonunda Laik, Mustafa Kemalci TC’nin işini tümden
bitirip yıkacağız onu, mirasına da konacağız. Tabiî aslan payı da benim
olacak, hesabını yapıyordun.
Bugün tutuklatıp içeri attıklarının hangi biri senin yaptığın yardım
ve yataklığın binde birini yapmış olabilir?
Olamaz. Seninkilerin yanında onlarınki küçücük kalır.
Sadece sen değildin böyle övgüler düzen. Senin tüm avanen de övgüler düzüyordu. İşte birkaç örnek de onlardan verelim.

Kaset operasyonlarında AKP’giller’in tutumu
Hatırlanacağı gibi, bu cemaat, CIA ve MOSSAD’la işbirliği halinde
kaset operasyonlarına girişmişti, Türkiye’de burjuva siyasetini yeniden şekillendirmek için. Bunlardan biriyle Deniz Baykal alaşağı edilerek yerine Sorosçu Kemal’in getirilmesi sağlanmıştı. Bir diğeriyle
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çiliği ciddiye aldıkları için siyasetten ayrılmak zorunda bırakılmışlar,
siyasi hayatları bitirilmişti. Bunun sonrasında da MHP’nin Amerikan
çizgisinden milim sapmayan Bahçelisi’nin ve avanesinin parti içindeki
iktidarı garantiye alınmıştı. Fakat partideki milletvekili ve yöneticilerine yönelik bu kaset operasyonları konusunda başkan olarak kendisinin
göstermelik de olsa bir tepkide bulunması mecburiyeti hasıl olmuştu. O
da Pensilvanyalı’ya cemaatinin faaliyetlerini bir süreliğine de olsa durdur çağrısında bulunmuştu. İşte bu çağrı üzerine AKP’giller’in verdiği
tepki de şöyle olmuştu:
Numan Kurtulmuş:
“Bu faaliyetlerin daha fazla arttırılmasını, daha yaygın hale getirilmesini istemek gerçekten Türkiye’de vatanseverlik görevi olarak görülmesi gerekirken ‘efendim bu faaliyet kapatılsın ya da bir
süre için durdurulsun’, demeyi gerçekten anlamak, herhangi bir
mantıklı açıklamasını yapmak mümkün değildir. Son derece talihsizdir. Keşke böyle bir açıklama yapılmasaydı.”

Süleyman Soylu:
“İpe sapa gelmez ama bir merkezden yönetildiği apaçık olan
açıklamalarda bulunuyor. Bunun tesadüf olduğunu kimse bana
söylemesin. Türkiye’yi yönetenleri uyarıyorum. Bu aynen 28 Şubat gibi, bu aynen 12 Eylül öncesi gibi bir senaryodur. Derin devlet
bütün ama bütün her şeyiyle beraber harekete geçmiştir. Bu saldırının sebebi, aslında Türkiye’de ilk defa mazlum insanlar iktidara
gelmektedir. Bu ülkede halk ilk defa iktidara gelmektedir. Cemaat
dövülerek ve cemaat üzerinden başka bir algı oluşturularak Türkiye’de 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimlerde iktidarın
rengini ve Türkiye’nin değişim yönünü bir şekilde etkilemeye çalışmaktadırlar.”

Faruk Çelik:
“İnsan merkezli bir hizmeti esas alan insana ve insanlara ‘siz
görevinizi ve hizmetlerinizi durdurun’, denir mi? Hizmet insan
merkezliyse teşvik edilir, desteklenir, elden ne geliyorsa o katkı sunulur.
“Bu, bu kadar vahim bir durumdur. Bir siyasi parti genel başkanının bu kadar hassas ve aleni konuyu görememesi, böyle bir
ferasetsizlik örneğini ortaya koyması, doğrusu çok üzüntü verici
bir durumdur.”

Recep Akdağ:
“Bunu şu şekilde, şiddetle kınıyorum. Daha ağır bir kelime
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kullanmamak için de kendimi tutuyorum. Devlet Bahçeli’yi de biz
hep ağır bir siyasetçi olarak biliriz ama konuştukça bilinçaltında
sıkıntıların olduğu ortaya çıkıyor. Az konuşuyordu ve biz bunları
görmezdik. Konuştukça bunlar ortaya çıkıyor. İnsan biraz da mantığını kullanır. Hayatı millete, hatta insanlığa hizmetle geçmiş bir
büyük zat için böyle şeyleri düşünmek, böyle bir suçlamada bulunmak son derece çirkindir. Onun için değerli hemşehrimize yapılan
bu saldırı Türk siyaset tarihinde kara bir leke olarak...”

Suat Kılıç:
“Bana ilk telefonda okunduğunda inanamadım. İnanıyorum ki
sayın Bahçeli kendi arkasına dönüp baksa, kendi parti camiası bile
yapmış olduğu bu açıklamaların arkasında dırmayacak. Türk insanı böylesine beyanları önemsemeyecektir, ciddiye almayacaktır.
Dolayısıyla unutulmaya mahkum bir taleptir.” (http://www.abcgazetesi.com/erdogan-bahcelinin-hocaefendiye-saldirisi-ihanet-24395h.
htm)

Ahmet Gündoğdu:
“Ama vicdanlı bir sendika başkanı olarak diyorum ki; dünyayı geziyorum, bir ülkenin devlet yöneticilerinin çocukları Türk
okullarında okuduğunu görüyorum. Ülkemizin dilini, kültürünü,
değerlerini anlatan muhteşem hizmetler yürütülüyor. Geçen yıl 83
ülkeydi, bu sene 100 ülke çocuklarının katılımıyla Türkçe Olimpiyatları gerçekleşecek. Biz İngilizce öğrenmek için can atarken,
onlar Türkçeyi dünyaya öğretiyorlar. Türkülerimizi, şarkılarımızı
ve folklorumuzu yabancı ülke çocuklarının ağzından dünyaya tanıtıyorlar. Bu hizmetler ancak alkışlanır. Sayın yavru parti muhalefet
partisi genel başkanına çağrımız; ‘bu hizmetlerin durdurulmasını
istemek yerine, gölge etme başka ihsan istemeyiz’ diyoruz.” (http://
beyazgazete.com/haber/2011/4/2/gundogdu-gulen-in-hizmetleri-ancak-alkislanir-512106.html)

Sadece bunlar değil, Pensilvanyalı’ya övgüler düzen. Bak, şu anki
Adalet Bakanın Bekir Bozdağ ne diyor:
“Bu aşkın peşinde koşanlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum.
Ama daha da önemlisi yıllar önce Olimpiyatlar için “gün gelecek
bu olimpiyatları yaptığınız yerler kapalı salonlar veya stadyumlar
olabilir ama stadyumlar da kapalı açık salonlar da bu olimpiyatlar
için dar gelecek” diyerek ufuk çizen, vizyon ortaya koyan Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nindir.
“O zaman belki belki olur mu böyle işler deniyordu. İşte ilk başladığında 17 ülkedeydi, yurt dışında okullar açılmak istendiğinde
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neler oldu neler, herkes bilir. Türkiye’de neler yapılmak istendi?
Herkes görür, bilir. Onun için ben bu okullara husumet beslemeyi
ibadet sayanlara bir kez daha diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun,
şu tabloya, şu esere bir bakın, bu eseri yaratanlara husumet beslemeye sizin vicdanınız izin verir mi? Eğer kara vicdan değilse izin
vermez. Sadece dua etmek, alkış vurmak, destek olmak ister insan.
Ben onu görüyorum, onun için de değerli dostlarım bu ateşi yakan,
bu yolu açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan
her türlü katkıyı sunan Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’ye
de Antalya’dan gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum.
Kendisine teşekkür ediyorum.
“Türkçemizi dünyaya tanıtan kadrolar, insanlar yetiştirdiği
için. Yüzyıllar önce Karamanoğlu Mehmet Bey, bundan sonra hiç
kimse sarayda, divanda, mecliste, çarşıda, pazarda Türkçeden başka bir dil konuşulmayacak diye Karamanoğlu beyliği için konuşuyordu. Ama bugün bakın, yüzyıllar sonra Karamanoğlu Mehmet
Bey’in bu devlet fermanını onun torunları, Karamanoğlu’nun beyliğinin sınırlarında değil, dünyanın her yerinde Türkiye’yi, Türkçeyi konuşur hâle getirdiler, öğrettiler. Ve bugün dünya Türkçe
konuşuyor. Onun fermanı yüzyıllar sonra sınırların ötesine taştı,
o yüzden ben bu emeği veren herkesi bir kez daha kutluyorum,
bir kez daha tebrik ediyorum. Ve diyorum ki yurt dışındaki Türk
okulları; Türkiye’nin şanıdır, Türkiye’nin gururudur, bizim gönüllü dil elçilerimizdir. Onlar bizim dil bayrağımızın, bu milletin
kültürünün ve medeniyetinin şaha kalkmış örnekleridir.” (https://
www.youtube.com/watch?v=nu1ZIjxvXk8)

Melih Gökçek’ten Fethullah Gülen’e
“kucak dolusu selamlar”
Seni yetiştiren ama sonradan onu da sırtından vurarak sattığın “Erbakan Hoca”nın ve senin neredeyse çeyrek yüzyıldır Ankara Belediye
Başkanlığınızı yapan Melih Gökçek de bakın ne diyor, o zamanki yerlere göklere sığdıramadığınız “Fethullah Gülen Hocaefendiniz” hakkında:
“Sayın Bakanım, sevgili Ankaralılar hoş geldiniz.
“Biliyorsunuz, Türkçe Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmak
bir ayrıcalık, biz Ankara olarak bu ayrıcalığı yaşıyoruz bize bu ayrıcalığı yaşatan bütün arkadaşlarıma Ankaralılar adına teşekkür
ediyorum. Biraz önce sevgili gençleri gerçekten kıvançla seyrettik.
Bütün dünyada artık Türkçe konuşuluyor, ne mutlu. Ümit ederim
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ki bir sene sonra dünyadaki İngilizceden sonra konuşulan lisan
haline gelir. Kim yapıyor bunu? Bu gençler yapıyor. Kim yapıyor
bunu? Bu gençlere emek veren öğretmenler yapıyor. Teşekkür ediyoruz onlara, sağ olsunlar, var olsunlar.
“Bu gençlerin birçoğu büyüdü, üniversiteleri bitirdi. Şu anda
herkes kendi ülkesinde devlet dairelerin de güzel yerlere geliyor.
İnşallah kendi ülkelerinin yarın yöneticisi olacaklar ve bu yöneticilerin hepsi Türk dostu olacaklar inşallah. Ne güzel, ne kadar
mükemmel bir olay. Gerçekten bu proje müthiş bir proje, dostluğun projesi, barışın projesi ve özellikle Türkiye’nin tanıtılması
projesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ve özellikle ve özellikle
Muhterem büyüğümüz Fethullah Gülen Hocama şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun. Gurbetteki Değerli Hocama
Ankara’dan gönül dolusu, kucak dolusu selamlar gönderiyoruz.
Evet değerli kardeşlerim çok güzel bir proje, mükemmel bir proje.
Emeği geçen herkese, herkese bir sefer daha şükranlarımı sunuyorum. Ankaralılar adına, tekrar Ankara’ya bütün bu gençler hoş
geldiler diyorum, sağ olun, var olun.” (https://www.youtube.com/
watch?v=QCDddn_kXyk)

Melih Gökçek’iniz sadece methiye düzmekle kalmıyor. Ankara’nın
kamu arazilerini de Pensilvanyalı İmam’ın tarikatının emrine sunuyor.
Peşkeş çekiyor onları, Hocaefendisine. Tıpkı senin şu an yaptığın gibi.
Yani sen de yıllardır aynı şekilde Türkiye’nin hemen her büyük şehrindeki kamu arazilerini ve kamu binalarını peşkeş çekiyorsun ya oğlun
Bilal’in başında bulunduğu TÜRGEV’e. Yolunuz, yordamınız da aynı.
Kamu malını aşırmak, iç etmek, kitabına uydurarak. Muaviye ve Yezid’den bu yana hiç değişmedi ruhiyatınızın bu temel özelliği. Gerisi
laf-ı güzaf. Bütün söyleminiz bu hırsızlığınızı gizlemeye ve halkı kandırmaya yönelik din iman edebiyatı, din alıp satmak. Yani zavallı, cahil
insanlarımızı “Allah’la aldatmak.”

Gökçek’ten
Gülen Cemaatine peşkeş çekilen kamu arsaları
Bak gösterelim, Melih Gökçek Efendi hangi kamu arsalarını yeyim
ettirmiş Pensilvanyalı’nın tarikatına:
“Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi, Fethullah Gülen “Cemaat”ine ait okullara peşkeş çekilen yerleri açıklamaya başladı.
“(...)
“1- Yenimahalle İlçesi’ne ait Varlık Mahallesi 8409.00 m2 alana
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sahip 7564 ada 1 parseldeki cemaate bağlı Özel Hasan Tanık Ortaokulu’nun arazisi, “Güncel tapu kayıtları”nda “Maliye hazinesine
ait” bir “tarla” olarak gözükmektedir. Bu taşınmaz, Mayıs 2012
yılına kadar mahallelinin top oynadığı “ortak kullanım alanı” iken
bugün cemaatin hizmetinde faaliyet yürüten bir özel okula “tahsis”
edildiği görülmektedir.
“MEB tarafından gerçekleştirilen bu tahsis sorgulanmalı ve
soruşturulmalıdır. “Darbe girişimi” sonrası mühürlenen bu okula, dolayısıyla Cemaat yapılanmasına izin veren yetkililerin ifadesi
alınmalı deliller ışığında gerekli idari ve hukuki işlemlere ivedilikle
başlanmalıdır.
“2- Yine Yenimahalle İlçesi’ne ait Varlık Mahallesi 2011 yılında
inşaatına başlanan 5798 ada 1 parseldeki Turgut Özal Üniversitesi
Öğrenci Yurdu yine Maliye Hazinesine ait bir parsel üzerindedir.
Güncel tapu kayıtlarına göre 2157.00 m2 alana sahip 5798 ada 1
parseldeki yurt, darbe girişiminin hemen ardından mühürlenmiştir.
“15 Temmuz 2016 tarihinde yüzlerce yurttaşımızın hayatını
kaybettiği darbe girişiminin sorumluları olan bu örgüte nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde bu parseller tahsis edilebilmiştir?
“Gerek 2011 yılında devletin ilgili organları tarafından tahsis
edilen ve yapılaşması gerçekleştirilen bu parsel ile ilgili gerekse de
bu yasadışı FETÖ’ye bugüne kadar merkezi ve yerel yönetimlerin
yaptığı arazi, arsa ve bina tahsisleri ile buralara yasal olmayan süreçlerle yapılan binalara ilişkin açıklama yapılmalı, tahsis süreçleri
sorgulanmalı, soruşturulmalı, idari ve hukuki işlemlere ivedilikle
başlanılmalıdır.
“Genellikle aynı yıllarda başladığı görülen bu “tahsis”lerin ancak merkezi bir politika ile yapılabileceğini düşünüyoruz. Parsel
parsel açıklamalarımızın devam edeceğini belirtir, kamuoyuna
saygı ile duyururuz.
“TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
“Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu” (http://odatv.com/
bu-haberden-sonra-melih-gokcekin-cani-cok-sikilacak-0808161200.
html)

Şimdi soralım bakalım:
Ne olacak bu peşkeşler?
Ve Gökçek’le birlikte daha kimler aracılık etti bu peşkeşlere? Onlara
bir şey olmayacak mı?
Bak, Meclis Anayasa Komisyonlarına başkanlık ettirdiğin, kaç dönemden beridir milletvekilin olan Prof. Burhan Kuzu, Pensilvanyalı
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İmam’ın cemaatiyle yaptığınız bu hainane, vatan millet düşmanı işbirliğinizin esbabı mucibesini, yani sebeplerini nasıl açıklıyor, hem de
şimdi:
“Burhan Kuzu: 2013’e kadar verilen önergeler var. CHP’nin
verdiği iki tane önerge var; 2005-2010. “F-Tipi Yapılanmanın devletteki yerinin araştırılması. Düzgün önergeler bugüne göre.
“Spiker Balçiçek Pamir: AK Parti neden reddetti o zaman o
önergeleri?
“Burhan Kuzu: O zaman netice itibarıyla dedik ya;
“Ne diyor memleketin Cumhurbaşkanı?
“Ne istediler de vermedik, diyor. Netice itibarıyla siz gelmişsiniz, demin gayet güzel söyledi. Efendim bu tarafta sıkışmış bir hükümet, her an partinin kapanma riskinin altındasın, burun burunasın. Efendim bir bürokrat ekip lazım, bürokrat ekip bunlardan
oluşmuş.
“Kimi kullanacağım ben hükümet olarak, ne yapacağım?” (Habertürk’te 7 Ağustos’ta yayımlanan ‘Söz Sende’ Programında Burhan
Kuzu’nun yaptığı açıklama, http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video_haber/581011/Burhan_Kuzu_farkinda_olmadan_her_seyi_itiraf_
etti__Bilerek_reddettik.html)

Biz hep diyoruz ya; siz aslında normal, meşru bir siyasi parti filan
değilsiniz, çıkar amaçlı bir suç örgütüsünüz, diye. Yani tıpkı Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı gibi. Bu sebeple çıkarınız gerektirdiği anda ve
durumda İblis’le bile ittifaka girmekte asla tereddüt etmezsiniz. Sizin
tapındığınız bir tek Tanrı var: Para Tanrısı. Malum; bu Tanrı inananlarının asla başka bir Tanrıya da bağlanmalarına izin vermez. Busunuz
siz... Ne yazık ki halkımızı da Allah’la aldatarak kandırıyorsunuz on
yıllar boyu. Mahvettiniz memleketimizi, Laik Cumhuriyet’imizi. Mustafa Kemal’in kurduğu Türk Ordusu’nu bir enkaz yığınına döndürdünüz.
Fakat sanmayın ki elde ettiğiniz bu ganimetin sefasını uzun süre sürebileceksiniz. Hayır! Yıktığınız bu enkazın altında kalacaksınız siz de.
Tıpkı Pensilvanyalı İmam’ın tarikat mensupları gibi. Kaçışınız, kurtuluşunuz mümkün olmayacak. Hesap günü er geç gelip çatacak sizin
için de.

Bugün Şeytan ilan edilen Fethullah Gülen’in
eski destekçileri ve övgü düzenleri
Biz ne demişiz AKP’giller’in, Pensilvanyalı İmam’a ve onun okullarına koro halinde, birbirleriyle yarış içinde övgüler düzdüğü o yıllar230

da, bir de bunu görelim. Pensilvanyalı İmam’ı nasıl ruhunun bütün kiri,
pasıyla görüp tanıdığımızı ve onun ABD işbirlikçisi bir hain olduğunu
nasıl aktarmışız, göstermişiz, bir de bunu görelim.
Tabiî biz hep diyoruz ya; Pensilvanyalı İmam, onun tarikatı ve
AKP’giller 2013 Aralığına kadar ayrılmaz bir ikili olarak, onların yapımcısı ve Türkiye’de görevlendiricisi ABD Emperyalistlerine pir aşkına hizmet ederler. Bunu nasıl ortaya koymuşuz, bir de bunu görelim.
Aşağıda okuyacağınız satırlar 2012 Aralığında, Önderimiz Hikmet
Kıvılcımlı’yı Anma Konuşmamızda geçen bir bölümdür. O Anma Konuşmalarında zamanımız sınırlıdır, doğal olarak. Çünkü o konuşmalarda bir yıl içinde geçmiş olan Dünyada ve Türkiye’deki tüm ekonomik,
sosyal, siyasi olayları değerlendiriyoruz. Ama buna rağmen bakın, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatının taşıdığı potansiyel tehlikeyi göstermek
için nasıl bir zaman harcama fedakârlığında bulunmuşuz...
Tabiî bununla birlikte aynı oranda Türkiye’ye, halkımıza, vatana ve
millete karşı büyük bir tehlike oluşturan AKP’giller’e değinmeyi de ihmal etmemişiz. Bunu görelim, arkadaşlar:
“Bir Ortaçağcının deneyimleriyle cemaat okullarının misyonu
“Yoldaşlar; Kadir Mısıroğlu diye bir Ortaçağcı var. Mustafa
Kemal’e hakaretten mahkûm olmuş, hapis yatmış, yurtdışına kaçmış, hâlâ da Mustafa Kemal’e televizyonda saldırmayı sürdüren
bir Ortaçağcı. Ama Fethullah’a göre bir ölçüde namuslu bir tarafı
var. “Gurbet İçinde Gurbet” diye öz yaşam öyküsünü anlatır. Bu
kişi, tanıdığı Yusuf Cevahir diye bir yakın dostu varmış, ondan Fethullah’la ilgili şunu naklediyor:
“(…) Şu sözleri benden defaatle dinlemiş olan Yusuf Cevahir,
benden 5-10 sene evvel Sudan’da iş yapıyordu. Orada Fethullahçılar’ın bir mektep açtığını duyunca, “gurbette millî tesânüt nâmına
onları tebrike gitmiş. (Bunların okulları var ya hani geçenlerde de topladılar falan. Medyada günlerce övgüsü yapıldı değil mi? Bütün devlet
erkânı gitti alkışladı, kutladı; yazarçizerler övdüler, Türkçe Olimpiyatları yapıyor vb. diye. - N. Ankut) Kendisini o anda makamında
bulunmayan müdürün odasına oturtmuşlar ve biraz beklemesini,
müdürün hemen geleceğini söylemişler.
“Müdür gelene kadar O’nun masası üzerindeki yığınla evrakın
en üstünde duran bir kâğıt alakasını çekmiş ve gayr-i ihtiyarî onu
okumuş. Bu UNESCO’dan geliyor. Ve Hartum’da açılmış bulunan
bu mektebin masraflarının kendileri tarafından karşılandığını, paranın ne suretle ve hangi bankaya intikal ettiği hususundaki bilgiyi
ihtiva ediyormuş.”
“Yani parayı CIA, UNESCO’ya ödetiyor. Dikkat ediyor musu-
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nuz?
“O, bu yazıyı gayr-i ihtiyarî okuduktan sonra müdür, odasına
gelmiş ve O’nunla selam- kelam, tebrikleşmeden sonra aralarında
şöyle bir konuşma geçmiş.”
“Burada dikkatinizi çekerim. Soruyor Yusuf Cevahir:
“-Siz burada ne yapıyorsunuz? Arapça öğretiyoruz desen, bunların anadili Arapça!.. Şeriat öğretiyoruz desen, resmi nizamları şeriat! Allah için burada ne yapmak istiyorsunuz?!.. (Bakın cevaba,
arkadaşlar)
“-Bunların hiçbiri değil! Biz burada Sudan’ın müstakbel idarecileri olacak süper zeki çocukları bulup, Amerika’ya göndermek
için bulunuyoruz. Orada bir üniversitemiz var. Onları yetiştirip
tekrar buraya göndereceğiz!..” (Kadir Mısıroğlu, Gurbet İçinde
Gurbet, s.188)
“Gördünüz mü okulların amacı neymiş? İblis’in dünya çapında
ABD’ye nasıl hizmet ettiğini görüyor musunuz?
“Tabiî Türkiye’deki okullarda da aynı hizmeti yapıyor.
“Mahmut Yoldaş: Türkî Devletlerde de aynısını yapıyor, Hoca’m.
“Nurullah Ankut Yoldaş: Her yerde, pek çok ülkede.
“Bir Dinleyici: İsrail’de okulu yok.
“Nurullah Ankut Yoldaş: İsrail’de okulu yok. Rusya da kovdu
sonradan.
“O zaman Yusuf Cevahir masa üzerindeki muhtevasına muttali
olduğu mektubun bir suretini istemiş. Müdür; hayır, hayır asla diyerek o mektubu kaptığı gibi çekmecesinin gözüne koymuş.”
“Dünden bugüne Fethullah’ın ABD’yle ilişkisi
“Burada daha bir sürü Fethullah hakkında anlatımı var. Yani
12 Eylül, 12 Mart dönemlerinde bile faşist darbecilerle nasıl içli
dışlı olduğunu; göstermelik olarak, sıkıyönetimin halkı kandırmak
için bazen onu nasıl arıyormuş gibi davranışlara girdiğini anlatıyor. Arananların resimleri yapıştırılıyordu ya o zaman duvarlara,
Fethullah’ın da yapıştırılıyor. İşte eski bakanlardan biri, sıkıyönetim askeri yetkilisine soruyor: Yahu Hoca’nın fotoğrafını da niye
koydunuz?.. Cevap: Yahu sen ona inanma, öylesine yaptık, öyle
gerekiyordu. Hoca’yla bizim aramız iyi, görüşüyoruz; Hoca’mla
aramda problem yok, diyor. Yani onları da anlatıyor. CIA çok önceden Fethullah’ı da devşirmiş, arkadaşlar. O yüzden işte bu operasyonda kullanıyor. Başka amaçlar için de kullanıyor. Şu anda
üniversiteler, ordu, yargı, polis bunların denetiminde.
“Bir Dinleyici: Ustası Saidi Nursi’nin çırağı…
“Nurullah Ankut Yoldaş: Ustasıyla da, onunla ilgili de bir sürü
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şey var, ama zaman yok. Bu aynı zamanda öylesine namussuz bir
düzenbaz ki, insanları kandırmak için her şeyi yapıyor.
“Ergün Poyraz, “Amerika’daki İmam” kitabının yazarı; şu anda
Silivri’de yatma rekoru onda. Altıncı yılını yatıyor, arkadaşlar ve
dimdik. Hiç eğilip bükülmedi hâlâ cepheden saldırıyor Tayyipgiller’e, o bakımdan takdire değer. Kitaptan bir bölüm aktarayım:
“Rüyalar ve Fethullah
“Fethullah Gülen’in anlatımlarına bakıldığında, yaşamında
rüyaların önemli bir yer tuttuğu anlaşılıyordu? Kendince önemli,
önemsiz birçok kararını bazen kendi gördüğü, bazen de başkalarının kendisi hakkında gördüğü rüyalara dayandırarak anlatıyordu.
“Evlenmeme kararını nasıl aldığını ‘Küçük Dünyam’ adlı kitabında şöyle anlatıyordu.”
“Bu kitabı aradım, arkadaşlar. Cağaloğlu’nda yok, kendilerinin
kitapçılarına vardım, üç senedir baskısı yapılmıyor, dediler. Çünkü
çok açık zırvalamalar olduğu için artık toplatmışlar, piyasada da
bulunmuyor, baskısı da yapılmıyor. Ergün Poyraz bulmuş aktarıyor. Şöyle anlatıyor: “Bir ara içimden ‘acaba evlense miydim’ diye
geçti. Katiyyen düşünmek şeklinde değil, şimşek süratinde gelip
geçen bir fikir.”
“İlahi hikmete(!) bakın ki, evlenme fikri aklından şimşek gibi
geçmesine rağmen ertesi gün bir arkadaşı geliyor ve Fethullah Gülen’e akşam gördüğü rüyayı şöyle naklediyordu: (Ergün Poyraz, diyor. İlahi hikmetten sonrada parantezli ünlem var. Şimdi Fethullah’tan
aktarıyor Küçük Dünyam adlı kitabından. - N. Ankut)
“Rüyamda Efendimizi gördüm. (Bir arkadaşının anlatımı bu Fethullah’a. Fethullah da kitabında bunları aktarıyor. - N. Ankut) Size selam söyledi ve ‘evlendiği gün ölür ve cenazesine de gelmem’ buyurdu. Bu bir rüyaydı, rüyayla amel edilemeyeceğini biliyordum, ama
şahsım adına bu işarete saygılı olmaya çalıştım.”
“Yani böylesine namussuzca, yalanlarla, demagojilerle, insanları kandırıyor. Tavlıyor insanları.
“Şimdi size bir kitap göstereceğim: Ders kitabı boyutundaki bu
kitap 312 sayfadır. Ayrıca arkada da kuşe kâğıda renkli basılmış 14
sayfa resim var, bu Fethullah’ın okullarıyla ilgili. Bu fotoğraflar,
Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Hüseyin Çelik, Süleyman Demirel,
Mesut Yılmaz, Bülent Arınç, Tansu Çiller, Bülent-Rahşan Ecevit,
Turgut Özal, İsmail Hakkı Karadayı’nın bu okulları ziyaretlerini görüntülemektedir. Demek ki, devletin son yirmi yılında etkin
görevlerde hatta tepesinde bulunmuş tüm devletlular bu okulları
ziyaretleriyle kutsuyorlar. Tabiî övgüler de düzüyorlar.
“Sadece devletin tepesini tutmuş siyasiler değil, bu okullara öv-

233

güler düzen. Sözde bilim insanları da… Kitabın adını söylemeyi
unuttuk: “Barış Köprüleri”. Alt başlığıysa: “Dünyaya Açılan Türk
Okulları”.
“Kitabın editörleriyse: Toktamış Ateş, Eser Karakaş ve İlber Ortaylı’dır. Kitabın sağ alt tarafında, kırmızı fonlu daire içinde “ilk
500 bin” ibaresi yer almaktadır. Yine kitabın başlığı altında “1”
rakamı yer almaktadır. Bu da kitabın birinci cilt olduğunu gösterir. Kitabı, Üsküdar’da bir kitapçının dükkânı önüne koyduğu
serginin “Kitaplar 1 lira” yazan bölümünden aldım. Kitap ikinci el
değil, yeni. Kitap bu okullara methiye düzenlerin söylediklerinden
oluşmaktadır.
“Kimler mi bunlar?
“Bülent Ecevit, Niyazi Öktem, Mehmet Sağlam, Mümtaz’er
Türköne, Gündüz Aktan, Ümit Meriç, İlber Ortaylı, Naci Bostancı, Kemal Karpat, Ali Bulaç, M. Ali Kılıçbay, Eser Karakaş , Halit
Refiğ, Ali Rıza Sarıbay, Mehmet Altan, Yılmaz Öztuna, Süleyman
Seyfi Öğün, Gülay Göktürk, Cengiz Aytmatov, Nevzat Kösoğlu, M.
Niyazi Özdemir, Büşra Ersanlı, Şerif Ali Tekalan, Faruk Tuncer,
Ali Fuat Bilkan, Yasin Aktay, Şahin Alpay.
“Bu şahıslardan sadece Büşra Ersanlı, AB-D Emperyalistleri
tarafından devşirilmiş olmakla birlikte feminist de olduğu için;
bu okulların çok iyi fen eğitimi verdiğini ancak erkek-egemen bir
anlayışın da bunlarla birlikte verildiğini belirtir. Diğer şahısların
tümü sadece övgü düzer, İblis’in bu okullarına.
“İşte yukarıda deve dişi gibi devlet adamı ve bilim insanı geçinen bu sürüyle zevatın, bu okulların içyüzünü ve gerçek amacını
Ortaçağcı Kadir Mısıroğlu kadar olsun göremediklerini ya da görenlerin de itiraf edemediklerini görmekteyiz. Bu zevatın bir kısmı
da tıpkı Fethullah gibi devşirilmiştir. Yani ABD’nin, CIA’nın buyruğundadır, hizmetindedir. Bir kısmı da gafildir, zavallıdır. Şimdi
biz bunlara bilim insanları mı diyeceğiz? Devlet adamları, siyasetçiler mi diyeceğiz?
“Hayır. Asla… Bunlar ya haindir ya da gafil, diyeceğiz.
“Geçende Samsun’dan bir haber vardı, izlemişsinizdir. Bir mermerci, apartmanın, üç katlı bir apartmanın damına mermerden
mezar yapıyor. İzlediniz değil mi, arkadaşlar? Bir süre sonra insanlar gelip dua etmeye, nesneler bağlamaya başlıyorlar; apartmanın
damına çıkıp. Türbe oldu, diyor yapan kişi. İnsanlar bir evliya yatıyor sanıyor gelip burada dua ediyorlar, diyor. Yani insanlarımız o
hale gelince artık bu İblis de kandırır, Tayyipgiller de kandırır, din
alıp satan herkes kandırır. Çünkü öylesine bir zemin oluşmuş artık.
Hani Usta’mız der ya: “Bilinç olmayınca hayvandan geriye düşer
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insan” diye. Ne yazık ki insanlarımız o hale getirildi.
“Yine Küçük Dünyam’dan naklediyor Ergün Poyraz:
“Bir gün bu arkadaşlardan biri rüya görüyor. Hatice Validemiz
kapının dışında, Efendimiz de içerde oturuyor. Ders yaptığımız bu
dört-beş kişiyi kastederek, (kendisi bazı öğrencilerle ders yapıyormuş
bunları kastederek. - N. Ankut) Hatice Validemiz Efendimize: ‘Ya
Resulallah’ bunlar ‘bizden hoşnut musun Ya Resulallah’ diye soruyorlar’ diyor. Ve efendimizden cevap geliyor: ‘evet hoşnutum hele
birisi, hele birisi!..’ diyor.”
“(Gülüşmeler…)
“Şunlara bakın… Daha burada çok böyle adice, namussuzca,
mide bulandırıcı olaylar anlatıyor. Bu kadarı yeter sanıyorum. Zaten son yarım saatimiz kaldı demişti arkadaşlar; şu anda da bitti
diyecekler ama…
“(Gülüşmeler…)
“Birkaç cümleyle de olsa bunun hocası, üstadı, şeyhi Said Nursi’den de söz edelim:
“Said Nursi de bunun gibi din sapkını bir düzenbazdır. O da
insanları Allah’la aldatmayı meslek edinmiştir. Kitaplarında, kendisine bu kitapların dolaylı bir anlatımla, Allah tarafından vahiy
yoluyla yazdırıldığını ve Hz. Ali’nin de kitaplarını büyük bir ilgiyle
okuduğunu ileri sürmektedir. “Birden bir ihtar-ı gaybî gibi kalbime denildi:
“İmam-ı Ali (radıyallahu anh), Risale-i Nur ile çok meşguldür.”
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sekizinci Şuâ)
“Aziz, sıddık kardeşlerim, size dört meseleyi beyan etmek kalbime ihtar edildi:” (Emirdağ Lâhikası - 1 | ( 52 )
“Birden bir ihtar-ı gaybîyle kat’î kanaat verecek bir surette kalbime geldi. Denildi ki: “Ciddî bir alâkayla senin eskiden beri tekrar ettiğin ‘Bir ışık var, bir nur göreceğiz’ diye müjdelerin tevili ve
tefsiri ve tâbiri, sizin hakkınızda belki iman cihetiyle, âlem-i İslâm
hakkında dahi en ehemmiyetlisi Risale-i Nur’dur. Bu ışıktır, seni
şiddetle alâkadar etmişti.” (Kastamonu Lâhikası | ( 19 )
“Sapkınlığın düzeyini düşünebiliyor musunuz?..
“Hz. Muhammed’in “Konuşan Kur’an” diye nitelediği Hz. Ali
bile Said Nursi’nin “Risale-i Nur” diye adlandırdığı zırvalamalarını okuyormuş. Hem de o saçmalamalarla “çok meşgul”müş. Öyle
ya Kur’an artık demode. “Çağdaş Kur’an”la “çok meşgul” olmak
gerekir artık. Yine bir Ortaçağcı olan İsmail Nacar’ın şu sözünü
insan takdir edememezlik edemiyor: “Bütün tarikatlar birer yılan
yuvasıdır.” Gerçekten de bunlar, hepsinin başında birer İblis’in bulunduğu “insanları Allah’la aldatma” merkezidir.
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“Bir tanığın anlatımıyla Tayyip’in Başbakanlığa hazırlatılışı
“Sabahattin Önkibar ve Aslan Bulut, bugünlerde takip ettiğim
yazarlardandır. Bunlar geçmişte hep sağda yer almışlardır. Fakat
o yer alışları hep bilinçsizliklerinden kaynaklanmıştır. Yani aldatılmışlardır. Yoksa ikisi de samimi, namuslu yazarlardır. Şu anda
geldikleri nokta itibarıyla da net bir biçimde antiemperyalisttirler,
antifeodaldirler. AB-D Emperyalistlerinin, Fethullah’ın ve Tayyipgiller’in bölgemize ve ülkemize yönelik alçaklıklarını, ihanetlerini
görmekte ve açıkça yazmaktadırlar.
“Çok önemli bilgilere ulaşıp yazıyorlar. Biz de bu sayede bunlardan haberdar oluyoruz. Yoksa bizim bu bilgilere ulaşmamız başka türlü mümkün değil. Bunların o ilişkileri olduğu için, eskiden
hep sağa oynamış insanlar oldukları için ve o çevreyle ilişkilere
hâlâ sahip oldukları için hayati önemde değer taşıyan bilgileri öğrenip naklediyorlar. İşte bir örnek; Arslan Bulut naklediyor:
“2000’li yılların başbakanını nasıl hazırladılar?
“Türk-Amerikan dostluk derneklerinden birinde görev yapmış
bir Türk ile tanıştım. Bir anısını anlattı: “ADL (Anti Defamation
League), (Bu ADL yani Anti Defamation League, neye karşı, ayrımcılığa ve… İngilizce bilen arkadaşlar, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı
Lig-Birlik değil mi, arkadaşlar? Evet, arkadaşlar. ABD’deki en önemli
Yahudi derneği, Siyonist dernektir. Bildiğimiz gibi bu dernek, 11 Haziran 2005 tarihinde Tayyip’e “Önemsemeyi Cesaretlendirme Ödülü”
vermiştir. Bu ödül, Yahudi Soykırımı ve Yahudilere karşı önyargı ve
karalamalarla mücadele etmiş kişilere verilen bir ödüldür. - N. Ankut)
İstanbul’dan Tayyip Erdoğan adlı bir siyasetçiyi davet etti. Amerikan Türk Dernekleri, karşılamada bulunmak için çeşitli eyalet
ve şehirlerdeki dernek başkanlarına bildiri geçerek karşılamada
bulunmak isteyenleri çağırdı. Biz hafta içi olduğundan gelemeyeceğimizi bildirdik. Geliş tarihini hafta sonuna aldılar ve biz de
katıldık. O zamanki başkan, ‘Bir misafir gelecek, ADL’de dokuz
günlük bir beyin fırtınası yapılacak ve geleceğe yönelik kararlar
alınacak. Bu yüzden, misafiri çok düzenli bir biçimde havaalanından alıp ADL’ye teslim edeceğiz sonra da yurda dönerken havaalanına götüreceğiz’ dedi. Başkana misafirin adını sordum… ‘Tayyip
Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı’ dedi. (Yıl 1994, arkadaşlar. - N.
Ankut) ‘Peki, Yahudi örgütüyle işi ne?’ diye sorunca, ‘2000’li yılların başbakanını hazırlıyorlar’ cevabını verdi… Kanım dondu…
“O toplantıya Egemen Bağış’ın da katıldığını hatırlıyorum..” (Arslan Bulut, Yeniçağ, 22 Kasım 2012)
“Bu Amerikan Türk Derneği’ndeki kişi; “kanım dondu”, diyor. ADL, 2000’li yılların Türk başbakanını hazırlıyoruz, diyor. Yıl
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1994... Daha ayrıntılı olarak anlatıyor, devam ediyor da, İsrail’e
asla karşı olamaz, göstermelik “one minute”, vb. diyor, zamanımız
doldu. Yani Tayyip ve Tayyipgiller de bu, yoldaşlar. CIA ve MOSSAD yetiştirmesi. Ama ne yazık ki doğup büyüdüğüm Konya’mdan % 69 küsur oy alabiliyor. İnsana nasıl dokunuyor, değil mi?
CIA diniyle uyuttukları için halkımızı…” (Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve Türkiye Cilt: 4, Derleniş Yayınları,
Mayıs 2014, s. 202-208)

Mesele netçe ortaya konmuş, değil mi arkadaşlar?
İşte bilim, bilinç, halkımıza ve ülkemize karşı olması gereken sevgi
ve sorumluluk budur. Namus budur, insanlık budur. Böyle yapmazsak,
görevimizi, Önderimize ve halkımıza layık bir şekilde yerine getirmemiş oluruz.
Yarım yüzyıla yaklaşan siyasi-devrimci hayatımız boyunca hep bu
tutum içinde olduk, son soluğumuzu verene dek de böyle olacağız.
Tabiî bizden sonra bayrağı devralacak genç yoldaşlarımız da hep
bu ahlâk, anlayış ve kararlılıkla sürdürecekler davamızı. Ve sonunda
mutlaka zafer kazanacak davamız. Biz kazanacağız, halklarımız kazanacak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
08 Ağustos 2016
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Ayrım
Yirmi

Ey namuslu cephede oynayan Şark Aydınları!
Tamam, Cemaati ABD, CIA, MİT kurdu da
AKP’yi melekler mi kurdu?
AKP’giller de, Pensilvanyalı’nın Cemaatinin
ruh ikizi değil mi?

15 Temmuz Kapışmasından bu yana 25 gün geçti. Siz hâlâ Feto’nun
devlete nasıl sızdığından, Orduda, Yargıda, Poliste bir numaranın ya da
İmam’ın kim olduğundan ve bilmem neden bahsetmekle meşgulsünüz.
Ayıptır ya! Birazcık cesaretli olun, dik durmaya çabalayın.
Nedir bu ekranlardaki, medya köşelerindeki sözüm ona muhalifi oynayarak, solcuyu, demokratı oynayarak Tayyip’e ve Avanesine selam
sarkıtmalarınız?..
Onların koltuğu altına sığınarak ya da en azından onların sempatisini, hoşgörüsünü kazanmaya çalışarak geyik çevirmeleriniz?..
Unutmayın; bu günler de geçecek. Tıpkı 12 Mart, 12 Eylül Faşist
Diktatörlüklerinin yıkılıp gittiği gibi. Bugünün muktedirleri de yıkılıp
gidecek. Onlar hangi dille anılıyorsa, bunlar da aynı dille anılacak.
Biz, bu faşist diktatörlüklerin işkence tezgâhlarından geçtik. 146’ya
1’den yani idam istemiyle yargılandık. O zamanlarda da yüreğimizde
ve gözlerimizde korkunun ve şaşkınlığın zerresini göremedi düşmanlarımız. O zamanlarda da hep “Onur yaşamdan önemlidir!”, diye emreden temel ahlâk ilkemize uygun davrandık. “İşkencede direnmeyi
ömrüm boyunca en büyük erdem belledim.”, diye bize mirasta bulunan Önder’imiz, Usta’mız Kıvılcımlı’ya ve halkımıza layık olmayı hep
en önde tuttuk.
Hepiniz olmasa da çoğunuz adınız gibi bilmektesiniz, AKP’giller’in
de bir ABD projesi olduğunu. Bunların babasının, dünyanın Başhaydut
Devleti-İnsan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalistlerinin Yeşil Kuşak
Projesi’nin bölgemizdeki CIA Şefi-CIA’nın Ankara İstasyon Şefi-Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller, anasınınsa, yine ABD’nin Ankara
Büyükelçisi ve CIA yöneticisi Morton Abramowitz olduğunu. M. Abramovitz’in Tayyip Erdoğan’ı tâ 1992’de, Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanıyken MOSSAD’la birlikte keşfederek ele alıp yetiştirmeye başladığını ve önündeki engelleri bir bir bertaraf ederek onu başarıdan başarıya
koşturduğunu, sonunda da milletin başına sarıp bugünlere getirdiğini.
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Muktedir’in kanatları altına sığınarak
kendini güvenceye alan şark aydınları
Bugüne dek, siyasi meselelere girdiğine pek tanık olmadığımız; derin edebi mevzulardan başını kaldırıp başka sosyal meselelerle ilgilendiğini görmediğimiz ünlü edebiyatçımız Enis Batur bile dayanamayıp
sessizliğini bozuyor, bir paragraflık-birkaç cümlelik bir yer de tutsa,
ağır bir siyasi eleştiride bulunuyor, günümüzün yakıcı siyasi gerçeğine
dair. Shakespeare’in ünlü tragedyası Hamlet’i değerlendirirken şöyle
der, Türkiye’nin bu en önde gelen edebiyat tarihçisi ve eleştirmenlerinden biri olan Enis Batur:
“Shakespeare, nasıl olmuştu da 2016 Türkiyesi’nde yaşanacakları, ülkeyi kasıp kavuran muktedir portresini, etrafı işgal eden yalaka ordusunu, medyaya doluşan yeteneksiz soytarıları, cehaletin
ve sofuluğun tırmanışını, değer bunalımını, para tapıncını, soysuzlaşmayı anlatmıştı?” (Cumhuriyet Kitap Eki, 4 Ağustos 2016)

Demek ki şu anda Türkiye’yi kasıp kavuran Ortaçağcı, Laik Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanı, ABD işbirlikçisi bir muktedir ve
onun AKP’giller’i var. Onların yarattığı içler acısı bir sosyal tahribat
var ülkemizde. Bir toplumsal çürüme, soysuzlaşma var. Para tapıncı
var. Din adına varlıklıların ve bunların peşine takılan cahil ve aç bırakılmış yoksulların tapındıkları biricik Tanrı olan “Para Tanrısı” var.
Toplumda tüm ahlâki, insani ve vicdani değerlerin çürütülüp ayaklar
altına alınışı var. Ve bu gidişin sonunda ülkemizi, vatanımızı bekleyen
bir çöküş ve parçalanma var. “Yeni Sevr” var, modern adlandırılışıyla
“BOP”un hayata geçirilmesi var.
Kendisine “ben devrimciyim, solcuyum, demokratım, ilericiyim,
namuslu aydınım”, diyen herkesin öncelikle bu hainane gidişe dur demek için elindeki tüm imkânlarla kavgaya girmesi gerekirken, yukarıda
sözünü ettiğimiz Şark Aydınları ikili oynuyorlar. Münafıklık ediyorlar.
“FETÖ Heyulası”nın ardına ya da gölgesine saklanarak, sığınarak
Enis Batur’un sözünü ettiği muktedire ve onun liderliğindeki Sevr sürecine destek atıyorlar, en hafif sözcüğüyle göz kapıyorlar. Görmezlikten,
bilmezlikten geliyorlar, önümüzde bizi bekleyen bu felaketi.
Bunlardan kimisi Tayyip Erdoğan ve AKP’giller hakkında kitaplar
yazdı. Çok satanlar listesinde haftalarca kaldı bu kitaplar. Ve çuvalla
para kazandılar. Şimdiyse, ne acıdır ki, orada yazdıklarını bile unutmuş
görünüyorlar. Sırtlarını dönüyorlar kitaplarına. Yani bir anlamda terk
ediyorlar o düşünce ürünlerini; ihanet ediyorlar o düşünce ürünlerine.
Önder’imiz Kıvılcımlı, “Şark Aydını”, der bunlara. Şöyle tanımlar
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bunları:
“Sosyalist ahlâk’, yahut ‘insancıl namus’ mu?
“Kısa vade ‘Gerçeklik’ önünde yenilenlerin ahlâkı ve namusu
aranır. ‘Küçükburjuva’ alışkanlıklarını bırak. Gömülenler tanıklık
edemezler. Düşman, enayi değil gizli dosyasını yaysın. Tarihi dosyalar ele geçse ‘BEYAZIT MEYDANI’ ne güne duruyor?
“Buna karşılık, ŞARK aydını demişler ona. ‘LALE’yi, isterse
bir soylu çiçek, dilerse boyuna takılmış kızgın demir anlamına çekiverir. Sen Edebiyata, Şiire, Müziğe, Tiyatroya, Romana davula
zurnaya bak. Babasını satmaya ‘Evrensel deha’ ihanete ‘TAKTİK
inceliği’ denilir. Kâğıt bu: Üzerine yazılanı ‘almam’ diyebilir mi?”
(Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve Politika, Derleniş Yayınları,
Mayıs 1993, s. 38)

Yukarıda sözünü ettiğimiz aydınlar işte tam da bu kapsam içinde
davranıyorlar. Kimisi, Tayyip Erdoğan ve Ortaçağcı taraftarlarının
“Hain FETÖ Darbesi”ni ezip demokrasiyi kurtardığından dem vuruyor;
kimisi, Tayyip Erdoğan’ın “Bu yaşananlardan ders çıkarıp artık tüm
toplumu kucaklayacak politikalar üretmesi”nden dem vuruyor. Kimisi
de TESEV’ci, Sorosçu Kemal’in, TR 705’in, Çarşafçı Gürsel’in, Gök
İsa’nın Tayyip’in Yenikapı Mitingine icabet ederek toplumsal birliğin
ve barışın sağlanmasına ne büyük katkıda bulunduğundan dem vuruyor.
Bu zerzevatın tümü köşelerini, koltuklarını, tatlı canlarını korumanın derdindeler aslında. Böylece de Muktedir’in kanatları altına sığınarak kendilerini güvenceye alabilmenin çabası-gayreti içindeler. Ama bir
yandan da demokratı, solcuyu, vatanseveri oynamayı elden bırakmıyorlar. Eee, ihanete, yamulmaya kılıf lazım tabiî. Ya da onları gölgelemek,
maskelemek lazım.
Oysa nedir gerçek?
Apaçık ortada aslında. Onlarca kez tekrarladık da üstelik. Bir kez
daha tekrarlayalım:
Meclisteki Dört Amerikancı Parti asla kendi akıllarıyla, iradeleriyle
düşünüp davranamazlar. Bunlar, Amerika’nın oralara atadığı, getirdiği, doldurduğu sadık memurlarıdır. Demokrasi memokrasi yok Türkiye’de. Hepsi bir kandırmaca, hile, düzen... Bunlardan halka ve vatana
faydalı iş beklemek, ölü gözünden yaş beklemekten farksızdır.
AKP’giller’se, Türkiye’deki Emperyalizm Cephesinin baş aktörüdür. İşte Türkiye’yi Suriyeleştirdi ve parçaladı fiilen. Kürt illeri fiili anlamda artık PKK’nin kontrolündedir. Dolayısıyla da o bölgenin idari
yönetimi ABD’ye geçmiştir gayrı.
243

Türk Ordusu parçalanmıştır bugün. Üstelik de, üniforması, onuru,
özgüveni aşağılanmış, yaralanmış, bitirilmiştir. Dikkat edelim, şu apaçık görünen gerçekliğe; AKP’giller’in 15 Temmuz gecesinden bu yana
sokaklara, meydanlara döktükleri her türden ve soydan cemaatten, tarikattan Ortaçağcının gözünde, Şeytandır Türk Ordusu. Tabiî Mustafa
Kemal de, Laik Cumhuriyet de... Tümünün ortak anlayışıdır bu. Sakın
onlardaki bu karakteristiği bilmiyormuş gibi davranmayın. Tayyip onları boşuna meydanlarda tutmuyor. Bizden olmayana hayat hakkı yok,
özgürlük yok bu memlekette, mesajı vermek istiyor aslında. O güruhla terörize ediyor, düşman saydığı, karşısında yer alan “Yüzde Elli”yi.
Sokaklar da, meydanlar da bizim artık, diyor. İstediğimizi yaparız; kanunmuş, Anayasaymış, mahkemeymiş hepsini bozarız, darma duman
ederiz, kendi gönlümüze göre yeniden yaparız, diyor. Kimse de bize
karşı çıkamaz, gelemez; çıksa da güç yetiremez, diyor.
Adam ne yaptı?
Türk Ordusu’nu parça parça etti. Komuta merkezi olan “Genelkurmay Başkanlığı”nı kartondan kuleye dönüştürdü. Tüm Kuvvet Komutanlıklarını, Genelkurmay Başkanlığından kopararak doğrudan Milli
Savunma Bakanlığına, dolayısıyla da doğrudan Başbakanına ve kendisine bağladı. Tabiî onların “Personel Daire Başkanlık”larını da, “İstihbarat Başkanlık”larını da, “Adli Müşavirlik”lerini de, kıdem ve terfi
mekanizmalarını da... Yani Türk Ordusu şu anda aynen Polis statüsüne
düşürülmüş durumdadır. Zerrece farkı kalmamıştır Polisten. Polis nasıl
kendilerine bağlıysa doğrudan, Ordu da o haldedir artık.
Üstelik adam bununla yetinmiyor. Askeri Liseleri kapattı. Hatta bununla yetinmiyor İmam Hatip mezunlarını ve o zihniyetle yetiştirilmiş
diğer okul mezunlarını Harp Okullarına doldurarak kendisine bağlı bir
“İmamlar Ordusu” yaratma işine girmiş durumda. Yani 15 Temmuz gecesi sokaklara, meydanlara döktüğü ve o günden bu yana da oralarda
tuttuğu Ortaçağcı güruhun; üniformalı, asker kisvesine bürünmüş şeklini oluşturma peşinde.
Başka türlü dersek; Birinci Kurtuluş Savaşı’nın ürünü olan, Başkomutanı da Mustafa Kemal olan Ordunun yerinde yeller esmektedir
artık. O, enkaza döndürülmüştür. Pensilvanyalı İmam’ın cemaatiyle
Tayyip’in AKP’giller’i el ele vererek bazen kardeş kardeş, bazen de
düşman kardeşler biçiminde paylaşım savaşına girerek bu hale getirmişlerdir, düşürmüşlerdir Türk Ordusu’nu. Ve Laik Cumhuriyeti de...
Milli Eğitim artık bütünüyle İmam Hatipleştirilmiştir. Laik eğitimin
son kaleleri de bir bir düşürülüp yok edilmiştir.
Hiçbir şeyi göremeyecek kadar bilgiden ve bilinçten yoksun zaval244

lılara diyoruz ki; hiç değilse geçen Pazar günkü Tayyip’in ve AKP’giller’in Yenikapı Şovuna bakın. Orada yaşananların tümü, Suudi Arabistan benzeri, Afganistan benzeri bir din devletinde yaşanabilir ancak.
Tüm gösteriler, ritüeller, din devleti kapsamı içinde yer almıştır orada.
Tabiî bu gidişin sonu hüsrandır. Yıkılıştır, çöküştür, Yeni Sevr’dir.
Bu ihanet yolunda öncülüğü AKP yapmıştır. Sorosçu Kemal’in CHP’si
de, geçen Pazar Yenikapı’da olduğu gibi, dolgu malzemesi olarak yer
almıştır bu gidişte. 1965’te CIA’nın kendisine bağlı, paramiliter bir
Özel Kontrgerilla Örgütü olarak kurduğu, Bahçeli’nin MHP’si ise, Tayyip’in ayrılmaz ikizidir yıllardan bu yana. Amerikancı Kürt Hareketi
PKK’nin siyasi plandaki kolu HDP de aynı yolun yolcusudur. Ve üstelik o, Lozan’a açıktan karşı çıkar ve Sevr’i savunur yıllardan bu yana.
Hiç gizleyip saklamaya gerek duymadan...
İşte böyle bir AKP’den ve Meclisteki diğer Amerikancı Üçlü Burjuva Partisinden halk adına, demokrasi ve laiklik adına medet ummak,
onlara bel bağlamak ihanet değilse, gafilliktir. Başka da hiçbir şey değildir.

Bir ABD-İsrail Projesi olan AKP’den
demokrasi beklemenin adı nedir?
Çok tekrarladık bunu; haydi bir kez daha tekrarlayalım:
AKP nasıl, hangi görevle ve kimler tarafından kuruldu? Sahibi kim
ve hangi görevleri yapmakla yükümlü kıldı? Onu görelim:
“AK PARTİ BİR PROJE PARTİSİDİR”
“Abdurrahim Karslı: Yok yineleyeyim. Bir grup gazeteci arkadaş, bizim de kurucu arkadaşlarımız ile birlikte benim evimi ziyarete geldiler. Yemek yedik, sohbet ettik. Sohbet esnasında, bizim
Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Şeyda
Açıkkol, bir soru sordu. Dedi ki gazeteci ve hazırda olan arkadaşlara;
“1- Ak Parti ile ilgili düşünceniz nedir bu gelinen noktada?
“2. Biz yeni bir parti kurduk Merkez Parti ile ilgili ne düşünüyorsunuz”
“Orada muhtelif arkadaşlar vardı, demin yukarıda ismini söylediğim Ak Parti’ye çok hizmet eden, fikir babası, halen içinde olan,
çok müdafaa eden gazeteci yazar, benim de eskiden beri tanıdığım,
düşünce insanı olarak bildiğim Abdurrahman Dilipak da vardı.
Hatta benden yaşça büyük olduğu için ben ona ağabey diye hitap
ederim. O da orada vardı. Bu soruya mukabil işte insanlar fikrini
söylerken o da fikrini söyledi. Dedi ki “Ak Parti ben de bunu çok
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da yazdım” dedi, “saklamaya gerek yok her yerde de bu mevcut”
dedi. “Ak Parti bir proje partisidir” dedi. “Ne projesi?” dediler.
“Bir tarihte, 90’lı yıllarının başından sonra küresel güçler, emperyalist güçler bunun içinde ABD, İngiltere, İsrail falan Türkiye’ye
gidip gelmeye başladı. Bizlerle de görüşmeye başladı. ‘Niye gelip
gidiyorlardı?’ dediler. Bundan sonra Türkiye’de siyasal İslamcılar
ile birlikte çalışmak istiyoruz. Çünkü yükselen trend siyasal İslam.
Çünkü, Erbakan hoca ve ekibi gittikçe yükselen trendde puan almaya başlamış. Biz sizinle çalışmak istiyoruz biz anlaşma yapalım”
yani kendi anlattı.
“Cem Özer: Neden Erbakan Hoca madem yükseliyor onunla
anlaşma yapmıyorlar?
“Abdurrahim Karslı: Erbakan hocaya teklif etmişler. Hatta
bunu da söyledi. “O kabul etmedi” dedi. Yani nasıl bir anlaşma?
“Anlaşma şu:
“1. Biz sizi iktidara taşıyalım.
“2. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim.
“3. Size gerekli finansal destekleri getirelim.
“Cem Özer: Yani o zaman kabul ediyor ameliyatı. Memleketi
üzerinde kendine yana olursa ameliyatı kabul ediyor…
“Abdurrahim Karslı: Tabiî.
“Cem Özer: Ben memleketin üzerinde ameliyat yaptırmam
derken, o zaman yaptırıyor.
“ERBAKAN’A TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİ
“Abdurrahim Karslı: Demiyor tabiî. Yani Erbakan hoca bunları kabul etmiyor. Ama Erbakan hocanın ekibi şimdi Ak Parti’yi kuranlar bunu kabul ediyor. Bunun içinde de Tayyip Bey ve Abdullah
Bey var. “Ben de vardım” dedi o müzakere ekibinin içinde. Hatta
insanlar orada garip garip bakınca orada huzurda olan Ali Bulaç
Bey de vardı gazeteci yazar. “Ali Bey’in de haberi var o da biliyor
bu ekibi.” dedi. Sonra biz bunları yapalım sizden de istediğimiz şu:
“1. İsrail’in güvenliğini arttıracaksınız, önündeki engelleri kaldıracaksınız.
“2. Büyük Ortadoğu projesi yani sınırların değişmesi.
“3. İslam’ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacaksınız.
“Hatta orada DSP’li bir Bakanımız vardı Aydın Tümen onun
da ismini söyleyeyim kızmaz inşallah. Aydın Tümen dönüp bakınca
ters ters dedi ki; “Kızmanıza gerek yok. Sosyal demokratlardan da
bu projenin içinde olanlar vardı. O zaman CHP’nin başında olan
Deniz Baykal, ona da çünkü Cumhurbaşkanlığını verecektik” dedi.
“Ama o sıra dedi anlaşma gereği hiç çalışmadı gitti sırt üstü yattı.
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‘Nasıl olduysa anlaştık’ diye, proje bozuldu Abdullah Bey’e teklif
ettik” dedi.
“Cem Özer: Zaten Deniz Baykal, eğer evet demeseydi siyasi hayatımızda Recep Tayyip Erdoğan daha sonra olacaktı.
“Abdurrahim Karslı: Tam olarak değil aslında. Daha değişiği,
bu iktidar bir proje iktidarı olduğu için muhalefette bu proje gereği
iktidarın destekçisi. Dediğiniz gibi meclise girmesi Tayyip Bey’in
Deniz Bey sebeptir. Ama erken seçimi teklif eden de Devlet Bahçeli’dir.
“Cem Özer: Yani bozalım iktidarı…
“BU PROJE TÜRKİYE’Yİ BÖLER
“Abdurrahim Karslı: Bozalım ve yani o ekonomik bunalımdan
siyasi bir bunalım çıkardılar. Ak Parti iktidarı gerçekten projedir.
“Cem Özer: Tam da çözülmüştü ekonomi…
“Abdurrahim Karslı: Tam da çözülmüştü ekonomi…
“Cem Özer: Kemal Derviş geldi, falan filan…
“Abdurrahim Karslı: Birden işler tersine döndü. Bunu millet
yaşadı. Yani bunu Abdurrahman Bey bunu ısrarla söyledi. “Ya
ben bunu kaç defa yazdım. Zaten Türkiye bunu yaşadı.” Beni de
göstererek dedi ki “O zaman ben bu arkadaşa gittim geldim bir
hafta anlattım böyle böyle çalışalım diye bu kabul etmedi. Reddetti
beni.” Doğru. Bana göre öyle bir teklif Türkiye’nin bölünmesi, İslam’ın tahrip edilmesiydi. Sırf Türkiye’nin değil, Büyük Ortadoğu
projesi bütün Ortadoğu’daki ülkelerin sınırlarının değiştirilmesi,
ekonomik imkânların küresel güçlere bağlanması demektir.
“Cem Özer: Peki şöyle bir şey yapmıştır iktidar tamam bunlar
bizim oyunumuza gelsin bunlar önümüzü açsınlar sonra biz bunların dediğini yapmayıveririz biter gider…
“Abdurrahim Karslı: Belki öyle düşünmüş olabilirler. Ben ne
düşündüklerini bilmiyorum ama şunu söyledi Abdurrahman Bey,
dedi ki “Bu projeyi diğerleri kabul etmedi, biz ve bu projenin içinde ‘evet’ diyen Abdullah Bey’le Tayyip Bey ‘evet’ dedi. Bu bir projedir. Merkez Partinin başarı şansını şimdilik görmüyorum. Çünkü proje henüz tamamlanmadı” dedi.
“İSRAİL’İN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ AKP KALDIRDI
“Cem Özer: Peki bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi İsrail’in
güvenliğinin önünü açmak diyorsunuz. İsrail’e en çok kafa tutan
ekip. Takır takır kafa tutuyor.
“Abdurrahim Karslı: Kafa tutuyor dediğiniz zahiren hal böyle.
Ama Numan Kurtulmuş’un da anlattığı bir şey var. Ben de hukukçuyum siz de hukukçusunuz. Biz İsrail’e kafa tuttuk. Ama bütün
uluslararası kurum ve kuruluşlarda engelleri önlerinden kaldırdık.
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Bugün kaldırdık. Bir sürü kuruluşlarda mesela ortak olamayacağı
birçok kuruluşlarda biz veto hakkımızı kullanmadık geldi ortak
oldu. İsrail’deki yasak olan silahların üretimi var mıdır yok mudur
filan diye biz tekini istemedik Türkiye olarak. Ondan da öte biz
fiilen de İsrail önündeki engelleri kaldırdık.
“AKP’NİN SAYESİNDE İSRAİL ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR
“Cem Özer: Nasıl kaldırdık
“Abdurrahim Karslı: Hamas en büyük engeldi biz tahrik ettik
İsrail Hamas’ı dümdüz etti.
“Cem Özer: Yani Hamas şimdi…
“Abdurrahim Karslı: Efendim akıllı insan ne düşünür. Şimdi
İsrail’e karşı iki tane kuvvet var. 1. Filistin Kurtuluş Örgütü 2. Hamas.
“Filistin Kurtuluş Örgütü uluslararası camiada meşru organ
kabul ediliyor. Bir de Hamas var. Bütün uluslararası camia da
bunu terör olarak kabul ediyor. Biz bunu tahrik etmek yerine madem bizim sözümüzü dinliyor biz de kuvvetliyiz ağabeyiz, ne der
insan siyaseten, siz kendinizi fesh edin nasıl olsa uluslararası illegal
bir örgüt olarak kabul ediyorsunuz, şu Filistin Kurtuluş Örgütü’ne
iştirak edin. Zaten en sonunda birleştiler. Dolayısıyla buna kuvvet
verip bununla iştirak etse biz meşru bir organı müdafaa edecektik.
Biz öyle yapmadık. Verdik gazı Hamas’a Gazze’ye gidiyoruz diye,
gidebildik mi? 3 kişi öldürdüler diye binlerce kişiyi İsrail’e öldürttük. Bunu beraber yaşadık. Yani ağaç meyvesini verdi diyorum. Biz
gidecektik oraya ambargoyu kaldıracaktık, Mavi Marmara Gemisi’ni gönderdik insanlar öldü. Ne oldu? Sonuca bakmamız lazım.
One Munite demekle bu işler hallolmuyor. Numan Kurtulmuş’un
da ifadesiyle, hukuken önlerini açtık bütün kurum ve kuruluşlarda. Önlerindeki engelleri kaldırdık.
“Hamas’ı mahvettik.
“Mısır’ı darma duman ettik.
“En çok kafa tutan Suriye’yi yerle yeksan ettik.
“Bunun dışında da Ürdün, Libya hepsi yok şu anda.
“Yani İsrail artık elini kolunu sallayarak geziyor. Güvenliğini
arttırdık. Lütfen Ak Parti’nin getirdiği neticeyi dinleyin. İçerde
PKK’yı makbul ve mübarek yaptı. Dışarıda da İsrail’in önünü açtı.
İslam adına da bir sürü terör örgütü icat etti.” (http://www.odatv.
com/n.php?n=akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200)

Anlamak isteyen, görmek isteyen herkes için ne kadar açık ve kesin
söylenenler, değil mi?
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Böyle bir partiden hâlâ demokratlık bekleyen, laiklik bekleyen,
umut uman; hain değilse bile gafil olmaz da başka ne olur?
Oysa yapılması gereken ne?
Gerçek Devrimci Görevler ne?
Halkımızı bu şer cephesinin, bu Amerikancı satılmışlar cephesinin
elinden kurtarmak...
Antiemperyalist, Antifeodal-Laik ve Antişovenist bir Halk Kurtuluş Cephesi oluşturmaktır. Bir İkinci Kuvayimilliye Cephesi kurmaktır. Biz bunun mücadelesini vermekteyiz işte, yıllardan beri. Hatta
bir anlamda 1954’ten beri. Önder’imiz Hikmet Kıvılcımlı’nın Gerçek
Vatan Partisi’ni (bugünkü sahtesiyle karıştırmayalım sakın) yoldaşlarıyla birlikte kuruşundan ve bu kavgaya girişinden beri. Tâ o günden bu
kara gidişi görmüş, ona karşı kavgaya girmiş ve Halkımızı uyandırmak,
bilinçlendirmek için çalışmaya başlamıştık. Çok yol alamadık, ne yazık
ki. Ne yapalım... Bizim bilimimizden, bilincimizden, sarsılmaz inanç
ve kararlılığımızdan, fedakârlığımızdan ve halk sevgimizden başka
yani insanlığımızdan başka hiçbir şeyimiz yok. Emperyalizm Cephesininse her türlü imkânı var. Parası var, askeri var, casus teşkilatları var,
medyası var. Ona karşı savaştık. Tabiî güçler olağanüstü eşitsiz.
Ama sonunda başaracağız. Karınca ya da kaplumbağa hızıyla da
olsa, günbegün yol alıyoruz, kurtuluşa doğru. Kitleler çok küçük azınlıklar halinde de olsa anlıyor bizi. Davamızı, içtenliğimizi, fedakârlığımızı, cesaretimizi...
Sonunda mutlaka kazanacağız ve kurtaracağız halkımızı bu zulümden, bu ihanetlerden, bu acılardan, bu katliamlardan. Bu aldatmalardan,
bu yalanlardan... Sonunda halkımız da anlayacak gerçek dostun, gerçek
düşmanın kimler olduğunu. Kararlıyız, inançlıyız, umutluyuz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
09 Ağustos 2016
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Ayrım
Yirmi Bir

Bunlar da AKP’giller’in
Muaviye-Yezid Dininin/CIA-Pentagon Dininin
Sözde Din Adamları
Bakın bunlar da siyasi benzerleri gibi
nasıl hemen dönüverirler Pervaneler misali

Tayyip’in geçen Pazarki Yenikapı Şovunun önemli figürlerinden biri
de “Cübbeli Ahmet Hoca” denen Ahmet Mahmut Ünlü’ydü. Bu da
şimdi “demokrasi nöbetleri” tutuyor, bilindiği gibi. Oralarda da fetvalar
veriyor. Tabiî bunların asıl işi bu: “Fetva” adı altında din alıp satma.
Birer din derebeyidir bunların her biri.
Geçenlerde AKP’giller’in Ortaçağcı müritlerinin “Demokrasi Nöbeti” adı altındaki tekbirli, zikirli meydan işgallerinden birine katılıyor
ve diyor ki buradaki fetvasında; “Bir gece burada Allah yolunda nöbet bekleyen cennet ehlindendir.”
Oysa, aynı Cübbeli bakın daha önce nasıl övmüş Fethullah Gülen’i,
nasıl sahiplenmiş onu:
“Fethullah Hoca Meselesi;

“Ben hapisteyken yazdığım mektup da burada okunmadı mı?
Okunmadı mı yazılar?
“Ne kadar oldu? Bir buçuk sene?..
“Ne oldu, ne değişti?
“Yazmadım mı size?
“Biz Hocaefendiye ‘Fethullah’ diye hitap edemeyiz. Biz Mahmut Efendi Hazretlerine mensubuz. Biz efendiden duyduk ki birisi
Fethullah dedi, Efendi oradan dedi ki, ikaz etti, ‘Hoca efendi’ söyle. Ehl-i sünnet alimlerden okumuştur, kendisine hüsnüzannımız
vardır.
“Biz manevi tarafları o kadar bilemeyiz. Biz Mahmut Efendi
Hazretlerine bağlıyız, ipsiz sapsız gezmiyoruz. Şeyhimiz oradadır,
o zat hakkındaki beyanları da bu yöndedir. Şimdi hal böyleyken
de terbiyesizlik yapıp ‘Fethullah filan” da dememiz caiz değildir.
Efendiden ne gördüysek biz öyle hareket ederiz. Ama bir insanın
yanlışı olur, ehl-i sünnete muhalif olur, şudur budur, efendim cevap
verilir, reddiye yapılır. Ama o ayrı bir şey, hakaret ayrı bir şey.”
(https://www.youtube.com/watch?v=lm6j1BO4scQ)
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“Cübbeli Ahmet: Fethullah Gülen’i rüyamda gördüm
“Radikal gazetesinden Ömer Şahin’e cezaevi günlerini anlatan
Cübbeli Ahmet Hoca, Fethullah Gülen ve Aziz Yıldırım’la ilgili
çarpıcı ifadeler kullandı. Fethullah Gülen’i rüyasında gördüğünü
belirten Cübbeli, “Kendisini çok iyi gördüm. Bana dua ediyordu.
Üzüldüğünü söylüyordu” dedi.
“(...)
“GÜLEN’İ RÜYAMDA GÖRDÜM
“Cüppeli Ahmet Hoca’nın Fethullah Gülen grubuyla arasının
iyi olmadığı bilinir. Cüppelinin cezaevine girişinden cemaati sorumlu tuttuğu, hatta Kamer Genç’e “Bana komplo kurdular” dediği basına yansımıştı.
“Cüppeli ile Fethullah Gülen ve camiayı da konuştuk. İşte Cüppeli Ahmet Hoca’nın Fethullah Gülen’le ilgili görüşleri: “Fethullah
Hoca grubu nezih bir cemaat. Hocaefendi’ye saygı duyarım. Mahmut Efendi de kendisini sever, sayar, laf söyletmez. Bunun şahidiyim. Hocaefendi’nin kanunsuz işlere razı olacağını düşünemem. Bu
işi onlara konduramam. Belli ki birileri bizi birbirimize düşürmek
istedi. Biz bu oyuna gelmedik. Ben ‘Cemaat bana komplo kurdu’
demedim.”
“GÜLEN BANA DUA EDİYORDU”
“Cüppeli, Fethullah Gülen’i geçtiğimiz günlerde rüyasında
görmüş. “Rüyada bana bildirilir, benim rüyam çıkar” diyen Hoca,
“Kendisini çok iyi gördüm. Bana dua ediyordu. Üzüldüğünü söylüyordu” dedi.
“(...)
“Cüppeli, “fuhuş” iddialarını “fasa fiso” olarak niteliyor. Üstüne basa basa, “Başımdan birkaç nikâh geçti ama İslam’a aykırı bir
şey yapmadım, zina yapmadım” diyor. Karagümrük çetesiyle ilgisi
olmadığını, Ergenekon’u bilmediğini de söylüyor. ‘Organize’de gözaltındayken, “Seni Türkiye’ye rezil edeceğiz” dediklerini aktaran
Cüppeli, “Bana büyük, karma bir komplo var ama anlayamadım”
diyor.
(http://www.ensonhaber.com/cuppeli-ahmet-fethullah-guleni-ruyamda-gordum-2012-07-08.html)

Cüppeli Ahmet, “Demokrasi Nöbeti” tutuyor. Ve Yenikapı’daki
“Milli İrade ve Şehitler Mitingi”ne katılıp güya “Demokrasi”yi savunmuş oluyor.
Sorosçu Kemal de CHP Avanesiyle birlikte yer alıyor o gösteride.
Cüppeli’yle yan yana. Ve de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar... Ayrıca bilumum sanatçı geçinen yalaka tayfası...
Bu Cüppeli Ahmet, bakın, Demokrasi hakkında neler diyor:
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“Bizde demokrasi yok. Allah muhafaza, ne demokrasisi. Biz
şeriatçıyız. Demokrasi, sakın ha, Allah muhafaza çok tehlikeli bir
laf. Çünkü demokrasi demek, Allah’ın işine ben karışırım, demek.
Demokrasi lafı kadar tehlikeli bir laf yok. Dikkatinizi çekerim; Ali
Haydar Hazretlerinin bu hususta bir sözü var, söylesem adam kalmaz, söylemiyorum. Çok ağır bir sözü var, ama aşırı ağır. Aman
demokrasi memokrasi... Biz şeriatçıyız: Ehl-i sünnet ve cemaat, ne
demokrasisi.” (http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/581920/
Demokrasi_mitingine_katilan_Cubbeli_Ahmet__Ne_demokrasisi_
biz_seriatciyiz.html)

Cüppeli’nin yukarıdaki cümlelerinde referans gösterdiği, sağlam dayanak olarak gösterdiği Ali Haydar Ahıskavi adlı Ortaçağcı molla ise
Demokrasi üzerine aynen şunu der:
“Demokrasinin D’sini ağıza almak küfürdür.” (http://www.turkcesi.biz/news.php?readmore=324)

Biz hep söylüyoruz ya; bu Ortçağcı Yezid Dininin taraftarlarının tamamı Demokrasi, laiklik ve Mustafa Kemal düşmanıdır, diye. Bizim bu
tespitimiz gerçeğin tâ kendisidir.
Ne acıdır ki, bu Ali Haydar Ahıskavi Molla’nın 30 dakikalık belgeselini hazırlatıp yayınlıyor, devletin TRT’si. Yani halktan topladığı
paralarla yayın faaliyeti yapan TRT, işte halkımızı bu ve buna benzer
binlerce Ortaçağcı, Laiklik, Demokrasi ve Mustafa Kemal düşmanı yayınla afyonluyor, zehirliyor, yıllardan beri hem de...
Cüppeli Ahmet, yukarıda okuduğumuz röportajında, hakkındaki fuhuş suçlamasına ise “fasa fiso”, diyor. Ayrıca da üstüne basa basa; “Başımdan birkaç nikâh geçti ama İslam’a aykırı bir şey yapmadım, fuhuş
yapmadım.”, diyor.
Hep söylüyoruz ya; bunların yiyip içtikleri yalan, düzen, hile, kandırmaca, diye. İşte burada da aynı şeyi yapıyor. Bunlarda davranış kalıbı olmuş yalancılık, düzenbazlık. Hem din adamlarında, hem siyasilerinde...
Çünkü bir fahişeyle ettiği zina videosu hâlâ şu anda bile sansürsüz
olarak internet ortamında dolaşmaktadır.
Her türlü düzenbazlığı, ahlâksızlığı, duraksamadan her an yapar
bunlar. O bakımdan, bunlardan uzak olan, insanlığa, ahlâka, erdeme
yakın olmuş olur.
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“Akabe Vakfı” adlı Ortaçağ yuvasının tecavüzcü şeyhi
Mustafa İslamoğlu’ndan Gülen’e övgüler
Şimdi gelelim; şu an AKP’giller’e ve onların Reis’ine yaranmak
için taklalar atan, “Akabe Vakfı” adlı tarikat yuvasının şeyhi Mustafa
İslamoğlu’nun Fethullah Gülen hakkındaki daha önce yapmış olduğu
övgülere:
“Herkes herkes hakkında konuşuyor. En azından alimleriniz
hakkında konuşmayın. İbn-i Abidin öyle der: “Cahilin alim hakkındaki şahadeti kabul edilmez.” Kaç kere söyledim.
“Hocaefendi hakkında, bakıyorum, ağıza alınmayacak şeyler...
Allah’tan korkar insan yahu. O bizim hocamız. O bir alim. Yetiştirin de göreyim. Hadi bakalım, hadi yetiştirin de göreyim. Bir Fethullah Hoca yetiştirin, alnınızdan öpeyim. Bir Fethullah Hoca’nın
ayakkabısını yetiştirin, alnınızdan öpeyim sizi, hadi bakalım.
“(...)
“Dostlar, ne olursunuz, birbirimiz hakkında konuşacaksak iyi
konuşalım. Yoksa susalım. Bu bir hastalık, medeni hastalığı. Ne zaman kurtulacağız bu işten?.. Onun için, Allah’ınızın aşkına... Biz
birbirimizin değerini bilmezsek kimse bilmez. Biz birbirimizin kuyusunu kazarsak, bizim kuyuya düşüşümüzü izlerken zevk alacak
birçok, birçok çevre var.
“Onun için, bir Müslümanı size kötüleyen Müslümana “Selana”, deyip geçin. “Allah ıslah etsin”, deyip geçin. Efendim, dinlemeyin. Bir Müslüman aleyhine yapılan konuşmayı dinlemeyin.
Uyarın, uyarsanız böyle olmaz.
“Kalkın gidin, konuşamazsın, bize içindeki mikrobu bulaştırma, deyin.
“Sen benim takvamın neresini arttırıyorsun böyle demekle? Bu
lafın şimdi benim neremi arttırdı, diye bir sorun yahu Allah aşkına. O da kardeşiniz, o da kurtulsun hastalıktan. Kurtulamıyorsa
mikrobunu bulaştırmasın. Kalkın ve gidin, karantinaya alın onu.
Yoksa bu işin içinden çıkamayacağız, dostlar. Bize kimse etmeyecek, bize biz edeceğiz, onu söyleyeyim. Allah’ınız aşkına, ne olur, bu
meseleyi daha titiz bir biçimde halledelim.” (http://www.islahhaber.
net/mustafa-islamoglu-ndan-iki-farkli-gulen-yorumu----video--76034.
html)

“Akabe Vakfı” adlı bu Ortaçağ yuvasının şeyhi Mustafa İslamoğlu, 1980 yılında Kayseri-Develi’de kendisine güya eğitmesi için teslim
edilen çocuklardan birine tecavüz etmesi sebebiyle aynı ilçenin Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından iki buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edil256

miştir. (http://odatv.com/vakitin-akli-neden-hep-orasinda-1404101200.
html)
AKP’giller’in Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanının “Ensar”larını
savunurken “Bir kereden bir şey olmaz.”, demesi boşuna değildir. İşte
bu şeyh de bir kere mahkûm olmuş. Önemli değil, onlara göre...

Ayakkabısını bile kutsadığı Gülen’e
bugün hakaretler yağdıran İslamoğlu
“darbe”den nemalanma peşinde
Bu şahıs, şimdi Tayyip’e ve AKP’giller’e methiyeler düzmekle,
“Fethullahçı Şeytanı” aynı heyecan ve coşkuyla taşlamakla uğraşmaktadır. Bir de şunu diyor, bu yeni konuşmasında: “Boğaziçi Köprüsünde
o gece tankın altına yatan genç, bizim 9 yıldan bu yana dergahımızda
olan bir arkadaşımızdır.”
“Gerçekten de bu ümmet, bu toplum, bu ülkenin güzel insanları yüreği öpülesi insanlar. Onlardan biri, sizin aranızdan biriydi,
biliyor musunuz?
“Adını duydunuz mu?
“Serkan Pala. Şey Erkan Pala. Erkan kardeşim buranın müdavimiydi. Derslerimin müdavimiydi. Yıllardır Kur’an derslerimin
müdavimiydi. Malta’dan beri, aynen öyle, Boyacıkapısı Sokak’tan
beri. Yani bu demektir ki Akabe’nin 20 küsur yıldan beri müdavimiydi. 92 yılından beri müdavimi 24 yıldır.
“Evvelki gün evindeydim. Babasıyla, anasıyla beraberdim. Ne
diyor biliyor musunuz abisi?
“Bize Kur’an’daki İslamı’nı Erkan öğretti, diyor. Orada bir de
dernekleri varmış. Aktif, iyi bir Müslüman. Darbenin ilk saatinde,
ilk gecesinde kalkıp çıkıyor. E-maillerini gösterdiler, twitter’daki
mesajlarını gösterdiler. Kalbur yürek bir yiğit. Ve Fatih’te, Belediyenin önündeki o ilk tarama var ya; sanırım on yedi kişiyi öldürmüşler orada. On yedi dedim zaten. Orada Erkan’ımız da canını
Allah’a şahit kılıyor. İşte orada düşen yiğitlerden.
“Onlardan biri, benim talebem, bir deli talebem var benim:
Sabri, bizim Sabri, bizim Deli Sabri. Yanımda 10 yıl çalıştı. Akabe’nin çocuklarındandır. Onu dedim ben:
“Baktım tankın altına atlamış, çıktı bir, ikinci tankın altında.
Allah Allah, efendim, kim bu deli çocuk, dedim ya. Meğer bizim
Sabri’ymiş. Duyunca “hah”, dedim. “Şimdi oldu.”
“Ya bu memlekette bu hareketi çekecek iki elin parmağı kadar
adam çıkar. E, biri de bizim Sabri çıktı. Akabe’nin Delisine selam
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olsun, dedim. Evet, dün ameliyat oldu, dua edin inşallah, dirseği
dağılmış. Yarın da gideceğim inşallah. Yani elhamdülillah, Kur’an
terbiyesi almış yiğitler, aldıkları terbiyeye göre hareket ettiler.
“(...)
“Bu darbe iradeye karşı bir darbeydi. Bunun altını çiziyorum,
bu çok önemli: İradeye karşı darbe.
“Darbeyi yapanlar da iradesi elinden alınmış insanlardır. Problem de bu.
“Bu yapı, bu haşhaşi yapı bu hep ıstırabını çektiğimiz, bu hep
bize acı çektiren yapı...
“(...)
“Etrafınızda bu yapıdan insan tanımıyorum, diyen var mı?
“Ailesinde bu yapıya mensup olmayan belki insan yok. Ama
muhtemelen, burada bu yapının okulunda çocuğunu okutmuşlar,
desem, yarısı çıkar. Fazla çıkar. Ha, o zaman eğri oturmayalım,
doğru konuşalım. Doğru oturup doğru konuşalım.
“Şimdi şunu soruyorum; bu insanları tek tek tanıdığınızda karıncayı incitmez, dersiniz değil mi?
“İtiraf edin, doğru söyleyin. Evet. Bu adam karıncayı incitmez,
eline vur ekmeğini al. Munis, uysal, barışçı, diyalog taraftarı, vs.
say gitsin... Ama nasıl oldu da böyle bir yapının içinden, eline geçirdiği uçağı bu milletin üstüne ölüm kusan, eline geçirdiği tankla
bu milletin üstüne ölüm kusan, eline geçirdiği tüfekle bu milletin
üzerine ölüm kusan, eline geçirdiği birlikle bu milletin üstüne ölüm
kusan bir ölüm makinasına, bir terminatöre dönüştü, söyler misiniz?
“Eyvallah, mesele burada: İradesi alınmış. Akletme melekesi
yok olmuş. Aklını kiraya vermiş. Mutlak olarak birine bağlanmış
ve gassal elinde meyyit olmuştur.
“Bağlandığı adam ölü yıkayıcı, kendisi de ölü. Bu, sistem bu.
“Şimdi bu sisteme giren, Mehdi’den bahsediyorsa, Mesih’ten
bahsediyorsa, rüyalar hayatının merkezine geçmişse; aletlerle
amelin yerini rüyalarla amel almışsa, cifirle hareket ediyor, ebcedle
hareket ediyorsa “Şeyhi olmayanın şeyhi Şeytandır”, diyen Şeytanlara uymuşsa, gassal elinde meyyit olmuşsa her yapı haşhaşi üretir.
Unutmayın, biri haşhaşi olur, biri eroini olur, biri başka şey olur,
öbürü başka şey olur ama mutlaka bir uyuşturucu verirler. Dini
hap yapıp, uyuşturucu yapıp içirirler ona. Dinden bir uyuşturucu
müptelası çıkar.
“(...)
“Şu anda bu yapının boşalttığı yere 9 tane yapı birbirini çiğneyerek aday, biliyor musunuz? Hiç tereddütünüz olmasın.
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“Bu insanların, karıncayı incitmeyen, tek tek baktığınızda munis, hiç kimseye zarar vermeyen bu insanların, gözlerinden din ve
kin fışkıran birer ölüm makinasına nasıl çevrildiği üzerinde herkes
lütfen derin derin düşünsün.
“(...)
“Hamaset köpürterek ancak kitleleri efsunlarsınız, uyuşturursunuz, büyülersiniz. Zaten bunlar da kitleleri uyuşturmadılar mı?
Bu işler başımıza uyuşturdukları bireyler yüzünden gelmedi mi?
“(...)
“Paralel devlet hiçbir şeydir. Paralel Din asıl beladır. Eğer mücadele edilecekse Paralel Dinle mücadele edilmelidir.
“(...)
“Rabbim, inşallah, Kur’ansız Müslümanlığın, içinde Kur’an olmayan Müslümanlığın başımıza açtığı bu belaları başımızdan alıp
içinde Kur’an olan sahih bir Müslümanlık versin.” (https://www.
youtube.com/watch?v=JIIrG994xeo)

İşte böyle arkadaşlar, bunlar. Nasıl aynı kıvraklıkla ve Şeytani bir
zekayla dönüş yaparak, dün bırakalım kendisini, ayakkabısını bile kutsadığı Fethullah Gülen’e bugün küfür ve hakaretler yağdırdığını görüyorsunuz, değil mi üzülerek?
İnsanlık adına üzülüyoruz biz. Bugün “haşhaşi”, diyor Pensilvanyalı İmam’a, tıpkı Tayyip gibi. “Kur’ansız Müslüman”, diyor. Sadece
Paralel Devlet değil bununki, “Paralel Din”dir, diyor. Ve diyor da diyor
artık.

ABD-İsrail projesi olan AKP’nin lideri ve BOP’un
Eşbaşkanı Erdoğan antiemperyalist değildir, olamaz
Burada bir çağrışım oldu; sadece böyle sözüm ona ilahiyatçılar değil
kıvrak dönüş yapan, bildiğimiz gibi. Siyasetçileri de böyle bunların,
önceki yazılarımızda gösterdiğimiz gibi.
Tüm bunlardan daha elim ve vahim olmak üzere ne yazık ki, böyle
sözde solcularımız da var, değil mi?
Dün Tayyip Erdoğan ve AKP için, bunlar bir ABD-CIA-İngiltere
ve İsrail Projesidir, diye “sicil” dosyası hazırlayan kallavi aydınımızın,
bugün aynı Erdoğan için “Washington-Brüksel çizgisine karşı AKP
bir duruş sergiliyor ise, buna gözümüzü mü kapatalım?”, diyerek,
onu antiemperyalist ilan ettiğine tanık oluyoruz.
Oysa Tayyip Erdoğan, kendisini projelendirip iktidara taşıyanların
izlemesi için ellerine verdikleri hattan sapmış değildir. Ortaçağcı Fa259

şist Din Devleti inşasına da olanca hızıyla çalışmaktadır adam. ABD’ye
karşı yaptığı yukarıdaki türden mızıldanmaları gerçek sanmak ve onlara
pirim vermek, Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’deki benzeri işbirlikçileri
hiç tanımamak demektir. Ve sistematik düşünememek demektir.
Kendisini projelendiren ve var edenlerden, iktidar koltuğuna oturtanlardan kopamaz asla da; varsayalım ki koptu, peki, gittiği yer neresi?
Neyi inşa ediyor şu anda?
Faşist Din Devletini.
Aklı başında, bırakalım solculuğu, kendisine demokratım diyen bir
insan böyle bir gidişi alkışlayabilir mi?
Ona pirim verebilir mi?
Adam ne diyor?
“Taksim’de o kışlayı yapacağız.”, diyor. “İdam cezası bence uygundur.”, diyor. Çıkaramazlar öyle bir cezayı da, çıkarmış olsalar kime karşı uygulayacaklar?
Yeni Gezi Direnişçilerine, değil mi?
Olağanüstü Hal’i niye çıkardı?
Ağzından çıkan her sözü kanun kılıfına giydirmek için.
Kamu malı vurgunları ise yine olanca hızıyla devam ediyor. Yandaş
Parababaları, Havuz Müteahitleri, kapatılan ve kapatılacak olan kışlaların altın değerindeki arazilerini kapma yarışına girmişler, medyadan
izlediğimize göre.
Yani, AKP’giller, 2002’den bu yana ne yapmışlarsa, aynısını yapmaya; hangi yolu izlemişlerse, aynısını izlemeye devam ediyorlar.
Bunların işlediği binbir suç var. Kıydıkları, ülke içinde yüzlerce,
binlerce can var. Ortadoğu’da ABD-AB Emperyalistlerine açıktan suç
ortaklığı etmişlikleri var, iktidarlarının başlangıcından itibaren. Libya’dan, Irak’tan Suriye’ye kadar İslam Coğrafyasının ölüm tarlalarına
dönüştürülmesinde, Batılı efendilerine, o emperyalist haydutlara en büyük desteği veren birkaç işbirlikçi, hain iktidardan biridir, AKP iktidarı.
Ülke içinde 2 trilyon doları aşkın kamu malı aşırmışlıkları var, bu
AKP’giller’in.
Bunlar ne olacak Hafız?
Bunların da üzerine bir çizgi çekip geçelim, öyle mi?
Hadi len...
Bugün AKP ve Tayyip Erdoğan yandaşlığı yapan zavallılar güruhunun en önde gelenlerinin içinden çıkıp geldikleri gelenek, 12 Eylül
Faşist Diktatörlüğüne de açıktan destek vermişti. Faşist Cuntayı kast
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ederek, “Askerler, Türkiye’nin bağımsızlığını savunuyor.”, demişlerdi.
Kenan Evren’e mektuplar yazarak övgüler düzmüşlerdi. Bugün de ne
yazık ki, faşizm özlemcisi ABD işbirlikçileri, değişmiş olmakla birlikte, bunların tutumu değişmemiştir, aynen devam etmektedir.
12 Eylül Faşist Diktatörlüğüne hararetle destek verenlerden biri
de malum “İnsan dışkısı yemek faydalıdır. Dolayısıyla da yedirenler
kötü bir iş yapmamıştır. Bu işkence filan sayılmaz.”, diye fetva veren
Amerikancı, Nazi hayranı Jeoloji Profesörü Celal Şengör’dür. İnsan
düşmanıdır bu şahıs. Acıma hissinden yoksundur. Vicdan diye bir şey
taşımaz. Nazım’ın deyişiyle, göğsündeki “yürek değil, çarıktır manda
gönünden.”
Kaderin oyununa bakın; Celal Şengör ve bu sözüm ona solcular bugün yine bir kez daha aynı hatta yan yana gelmiş durumdadırlar.
Ne diyor Celal Şengör?
“Tayyip Erdoğan Bey bu ülkenin cumhurbaşkanıdır ve devleti
temsil eder. Onun taraftan olmayacağız da kimin taraftarı olacağız?” (http://odatv.com/tayyip-erdogan-taraftari-olmayacagiz-da-kimin-taraftari-olacagiz-1008161200.html)

Yeniden Ortaçağcı tarikat şeyhlerine dönersek:
Bunların bütün sermayesi, Yezid Dini pazarlamacılığıdır. Bütün işleri de din alıp satmaktır. Hedefleri de, Ortaçağcı Faşist Din Devleti
inşa etmektir, tümünün...
Şu Arap Atasözündeki öngörüye bakın:
“Komşun bir kez Hacca gitmişse ona dikkat et, iki kez gitmişse
ondan uzak dur, üç kez gitmişse başka bir sokağa taşın.”
Ne diyor, bu derin anlamlar yüklü Arap Atasözü?
Biri dinci oynuyorsa, din maskesi takınmışsa, yani din alıp satıyorsa,
ona dikkat et, ondan uzak dur, diyor. Tayyip Erdoğan ve AKP’giller’in
işi gücü, hep söylediğimiz gibi, din maskesi altında insanları aldatmak
ve kamu malı aşırmak, değil mi? Bu insanların belirleyici karakteristiği
bu değil mi?
Sen kalkmışsın, tüm siyasi hayatını Yezid din tacirliğiyle geçirmiş
insanları, kullandığın sol jargonla, bilinçsiz, iyi niyetli insanlarımıza
demokrat, antiemperyalist diye yedirmeye çalışıyorsun, pazarlamaya
çalışıyorsun. Ayıp be! Ayıp ya! Bu kadar da yapmayın yahu.
İnanın; eğer Pensilvanyalı İmam’ın askerleri 15 Temmuz gecesi başarılı olsalardı, bu dinci ve sözde solcu taife, aynı kıvraklık ve parlaklıkla, onlara da övgüler düzmeyi asla ihmal etmezlerdi.
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O zaman da konu ne olurdu?
Tayyip Erdoğan’ın aslında nasıl demokrasi karşıtı olduğu, ülkeyi tek
adam olarak yönettiği, yolsuzluk dosyaları, yandaş havuz müteahitleri
ve Havuz Medyasının serüvenleri, vurgunları, Bilal’in vakıfları, 17-25
Aralık dosyaları, “Sıfırlayamadım Babacım”lar vb...
Önder’imiz Kıvılcımlı boşuna dememiş böylelerine “Şark Aydını”,
diye. Dalga bir taraftan vurursa, bunlar öbür tarafa kaykılıp, yan gelip
yatarlar ve dümenlerine bakarlar. Her hal ve şartta, bu durumdan biz ne
çıkarabiliriz, nasıl yararlanabiliriz, nasıl bir pay kapabiliriz, derdindedir
bunlar.
Neyse, geçelim...

Tarikatlar arasındaki paylaşım kavgaları
15 Temmuz’dan sonra hızlanarak ve şekil değiştirerek
devam ediyor
Ne diyor yukarıdaki Akabe Vakfı Şeyhi?
Pensilvanyalı İmam’ın kadrolarının tasfiyesiyle boşalan yere bugün
9 tarikat, oraları doldurmak için saldırmaktadır, diyor.
Kaldı ki, kendisi de aynı koşunun ve saldırının içindedir.
“Fethullah Gülen Cemaati’ne yönelik operasyonların ardından
boşalan kadrolara yapılan atamalar tarikatlar arasında kriz çıkardı. Başbakan Binali Yıldırım’ın danışmanlığına Mustafa İslamoğlu’nun ekibinden Adnan İnanç’ın getirilmesine İsmailağa Cemaati
tepki gösterdi. Konu üzerine konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, “kaderi inkar edenin cenazesine bile gitmek yasakken, nasıl danışman
yapılır” dedi.
“Başbakan Binali Yıldırım, danışmanlığına Hilal TV Genel
Müdürü Adnan İnanç’ı getirmesi İsmailağa Cemaati’ni kızdırdı.
İnanç’ın, Akabe Vakfı Lideri Mustafa İslamoğlu ekibinden olması
nedeniyle Ehl-i sünnet olmadığını iddia eden Cübbeli Ahmet Hoca
şunları söyledi: “Şeriat yokken, tarikat mı olur? Güzel ahlâk mı
olur? Eğitim mi olur? Nasıl güvendiniz? Hiç mi sohbet dinlemiyorsunuz? Hiç mi hadis dinlemiyorsunuz? Kimi dinlediniz de bu
hale geldiniz? Yani bir insanın yetiştiği bir camia olur. Bir camiada
şeriat diye bir şey var. Ayet var, hadis var, nas var, delil var. Buna
muhalif olan bir şeyi siz nasıl barındırıyorsunuz? Adam kaderi inkar ediyor! Amentü gitmiş. Yok o Fetöcü değil. Mutezile işte, ehl-i
sünnetin reddettiği, hepsi cehennemdedir diye buyrulan tabaka.
Kader yok diyorsa diyor bu Ebu Davut hadisi sahih hadis, hasta-
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lanırsa ziyaretine gitmeyin. Ölürlerse cenazelerine gitmeyin… Abdestsiz kadına namaz kıldırıyor. Deccal ve Allah bunları haşıl edecek. Dinden çıkacaklarını söylüyor. Alınyazısı yok diyenlere hasta
ziyareti yasak edilmiş, cenazelerine gitmeleri yasak edilmiş, sen
gelir bu adamı danışman yaparsan ne olur abi! Düşünemiyorum!”
(http://odatv.com/kim-bu-binali-yildirimin-namazi-kilinmayacak-danismani-0808161200.html)

Gördüğümüz gibi arkadaşlar, 15 Temmuz sonrası yaşanan bu felaketler ve bu savaş, bir yönüyle de Ortaçağ’a döndürülen ülkemizin kaçınılmazca çıkıp gelen “Din Savaşları”dır.
Laikliği ortadan kaldırdınız mı ve Muaviye-Yezid dinciliğinin önünü böylesine pervasızca açtınız mı, toplumun düşeceği bataklık, saplanacağı bataklık Ortaçağ’ın karanlık dünyası olur. Ve oranın da belirleyici kavgası, savaşı, görünüşte yani yüzeyde “Din Savaşları”, biçiminde seyreder. Tabiî bunları yönlendiren ve sebep teşkil eden, tabandaki
Antika Tefeci-Bezirgân asalak, vurguncu Sermaye Sınıfının egemenlik
sürdürdüğü ekonomik yapıdır.
İşte insanlarımızı böylesine kaypak, dönek, pervane yapan, onları
içtenlikten yoksun, ahlâktan, namustan, onurdan, tutarlılıktan yoksun,
boş birer surete dönüştüren de aynı ekonomik yapıdır; yani toplumun
sınıf temelidir. Bu temel, sadece dini, ahlâkı, insani erdemleri çürütmekle kalmaz. Onları taşıması gereken insanları da çürütür. Ve o değerleri taşıyamaz hale getirir. Velhasıl; tüm toplumu çürütür. Böyle
çürüyen medeniyetlerin sonu da Tarihte yüzlerce kez tekrarına tanık
olduğumuz gibi, çöküş olmuştur, batış olmuştur.
Bu çöküşler, ilk kez Tarih sahnesine çıkan yeni bir sınıfın, burjuvazinin bir sosyal devrimle iktidara gelerek Antika Tefeci-Bezirgânlığın
feodaliteye dönüşmüş sosyal düzenini ortadan kaldırıncaya kadar devam etmiştir. Ondan sonra çürüyen bir medeniyetin tümden yok olması
yerine çürüyen sosyal sınıfın, daha ileri bir ekonomik sistemi temsil
eden yeni bir sosyal sınıfın, gerici sınıfı devirmesi şeklinde sürmüştür
Tarih. Yani Sosyal Devrimler Çağı’na geçilmiştir.
Burjuva iktidarlarıyla birlikte, Antika Tefeci-Bezirgân, derebeyi
sınıfları ortadan kaldırılmış olduğu için, onların siyasi ideolojisi durumundaki din de ve buna bağlı olan ümmetçilik de siyasi plandaki,
devlet yapısındaki iktidarını kaybetmiştir. Dolayısıyla da, toplum laik
bir devlet tarafından yönetilir olmuştur. Din, devletteki egemenliğini
kaybetmiş, sadece insanların özel hayatına ait bir konu haline gelmiştir.
Böylece de, toplumdaki Din Savaşları son bulmuştur.
Doğu Toplumlarında, Burjuva Sosyal Devrimleri, Batı’daki normal
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çağında değil de 20’nci Yüzyıl sonrası yani Kapitalizmin Tekelci aşamaya yani Emperyalizm aşamasına ulaştığı çağda ve de emperyalist
sermayenin, o ülkeleri yağmalamak için girmesi sonucunda, eksik, yarım biçimde gerçekleştiği için, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye toplumdan kazınmamış, tam tersine, egemenliği ele geçiren Burjuvazi,
iktidarını koruyabilmek ve pekiştirebilmek için bu Antika asalak sınıfla
ittifaka girişmiştir. Dolayısıyla da, onun ideolojisi olan siyasallaşmış
dinin-İslam’ın, devlette ve toplumda etkin biçimde varlığını sürdürmesine imkân sağlamıştır. İşte Batı toplumlarından farklı olarak bizde Ortaçağcı Şeriatçılığın hep varlığını sürdürmesi buradan kaynaklanır. Ne
yazık ki, tüm İslam Dünyası bu felaketin içindedir.
Tüm bu sebeplerden dolayı, laiklik, ekmek su kadar ihtiyaçtır bizde. Ancak, bunun da tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için bir sosyal
devrim gerekmektedir. Modern Finans-Kapital ve onun müttefiki olan
Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin iktidarını alaşağı edecek Demokratik Halk Devrimi’nin zafere ulaşması gerekmektedir. Bu devrim gerçekleşmeden laiklik, devlette gerektiği biçimde egemen olamaz. Yani
laik devlet oluşamaz.
Bugünkü gerici iktidarların, emperyalizme büyük bir sadakatle bağlı
oluşlarının bir sebebi de budur. Onlar, aslında uluslararası emperyalist
sistemin bir parçası, bir uzantısı, bir ortağı konumundadır. Kendi başlarına egemenliklerini sürdüremezler.
Bizde sanayi dalında bir tek yerli markanın olmamasının ve sanayinin bir montaj sanayiden ibaret bulunmasının sebebi budur. Dolayısıyla
da bu ekonomik sistemin temsilciliğini ve savunuculuğunu yapan siyasilerin hiçbiri antiemperyalist olamaz. Onlar sıkı sıkıya bağımlıdırlar,
emperyalist ağababalarına. Zaten bu hain, işbirlikçi iktidarları getiren
de, götüren de hep Batılı efendileridir. ABD Emperyalist Başhaydut
Devletidir.
İşte, ülkemizin yaşadığı bütün bu felaketlerin ve şu an ülkemizin
kenarına getirilmiş olduğu uçurumun, önümüze konarak kabule zorlandığımız “Yeni Sevr” ya da “BOP Haritası”nın yaratıcısı hep bu ABD
Emperyalistleri ve onların işbirlikçi, yerli, hain müttefikleridir.
Ne yazık ki, bugün ülkemizin üzerinde, her şeyi kasıp kavuran bir
kasırga gibi esmektedir bunlar.
Fakat hepsinin sonu gelecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Ağustos 2016
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Ayrım
Yirmi İki

Sen de ve tüm AKP’giller de,
Pensilvanyalı İmam’ın taifesiyle birlikte,
bağımsız, emri sadece hukuktan ve vicdanlarından
alan üyelerden oluşmuş bir mahkeme önünde yan
yana dizilmediğiniz sürece, bu dava kapanmaz!

Bu hesap, bitmez. Çünkü, gerçek hesap, tüm suçluların eşit ve adil
biçimde, bağımsız bir mahkeme önünde, hesaba çekilmesi ve hak ettikleri hükmü giymesiyle kapanır.
Senin ve AKP’giller’in ne farkı var Pensilvanyalı İmam’ın Avanesinden?
Bir; amacınız, hedefiniz aynıdır.
İki; işlediğiniz suç aynıdır.
Üç; Laik Cumhuriyet’e ve Türk Ordusu’na, vatana ve millete verdiğiniz zarar aynıdır.
Dört; ABD Emperyalist haydutlarıyla işbirliği ve suç ortaklığı ederek, ülkemize ve Ortadoğu Müslüman halklarına karşı ettiğiniz ihanet
aynıdır. Onların da, senin de, elleriniz kanlıdır, aynı oranda.
Bundan kaçışınız, kurtuluşunuz yok. Bakma, şu anki korkak, ahlâk
ve namus yoksunu sağlı sollu döneklerin, fırıldakların, senin önünde
biat kuyruğuna girmiş olmalarına. Ve durup dinlenmeden “Fethullahçı
Şeytan’ı taşlama ayini”nde bulunmalarına.
Bu hesaptan hiç kaçışın yok, kaçışınız yok. Yaz bunu. Hesap günü
gelince hatırlarsın.
Bak, ne diyordun, Pensilvanyalı İmam’ın, müritlerine “Bediüzzaman”, diye tapındırttığı Said-i Nursi hakkında, 2009’da:
“Başbakan Erdoğan, AKP 3. Olağan Kongresi’nde AKP’nin
manevi tavrını şu cümleler ile çizdi: ‘Seversiniz sevmezseniz, beğenirsiniz beğenmezsiniz, görüşlerini kabul edersiniz etmezsiniz...
Ama Ahmedi Hani’siz, Bitlisli Said-i Nursi’siz bir Türkiye’nin
maneviyatı noksan kalır” (http://odatv.com/said-i-nursi-ataturk-icin-ne-demisti-0510091200.html)

Fethullah Gülen’e ettiğin övgüleri, göstermiştik, önceki yazılarımızda. Gülen’i de o zamanlar sen, Said-i Nursi’ye yakın değerde bir din
adamı sayıyordun.
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Aslında dinin özünü de, ruhunu da; Said-i Nursi’nin, Fethullah Gülen’in tarikatının aslını da zerrece bilmezsin. Okumazsın ki...

“Allah’la aldatan”ların İslam’ı tersyüz edişi
Said-i Nursi’nin, bir kere, İslam’ın ruhuyla ilgisi olmadığı gibi, lafzıyla da ilgisi yoktur. Onunki bir din felsefesidir.
Said-i Nursi, “Risale-i Nur Külliyatı”, yani, “Nur ürünü, nurdan
oluşmuş kitapçıklar bütünü”, diye anılan eserlerindeki düşüncelerin,
Allah katından kalbine bir ışık, bir nur düşürülmesi yoluyla yazdırıldığını iddia etmektedir. Yani Said-i Nursi’ye ve tarikatının mensuplarına göre, bu külliyat, çağın Kur’an’ıdır. Allah tarafından indirilmiş,
yazdırılmıştır. Bunların felsefesine göre vahiy, kesintisiz biçimde hep
süregelir. İşte onun günümüzdeki temsilcisi ya da peygamberi, Said-i
Nursi’dir.
Fethullah Gülen de, Said-i Nursi’den sonra Allah tarafından bu işle
görevli kılınmış şeyhdir, evliyadır, velidir.
Bunlar, İslam’a aykırı biçimde, gaybı bilirler. Ve Hz. Muhammed’le,
onun ehlibeytiyle, sahabeleri ve İslam ünlüleri dahil herkesle konuşup
görüşebilirler, anlayışlarına göre.
Başlangıcından bugüne, Hz. Muhammed ve sahabiler dahil tüm İslam ünlüleri, aslında ölü değildirler. Diridirler, tıpkı sağlıklarında olduğu gibi dünya işleriyle ilgilidirler, makbul gördükleri insanlara yardımda bulunup, onları dara düşerlerse kurtarırlar.
Kur’an’ın ortaya koyduğu İslam’a göre, bunların hiçbiri, İslam içinde kabul edilemez. İslam’da bunlara yer yoktur. Hz. Muhammed; “Ben
sadece Allah’ın bana Cebrail vasıtasıyla bildirdiğini size iletmekle
yükümlüyüm. Onun dışında sizden hiçbir üstünlüğüm yok. Ben de
sizin gibi bir insanım. Allah bana bir şey bildirmedikçe, ben kendiliğimden bir şey bilemem. Gözümün görmediği olaylar hakkında
herhangi bir bilgiye sahip olamam.”, der.
Oysa bunlar, hem gayb alemini bilirler, hem İslam Tarihinin tüm
büyükleriyle iletişim kurabilirler, konuşabilirler, onlardan yardım talep
edip yardımlarını alabilirler. Onlardan emir alıp onları uygulayabilirler.
Ve bu böyle sürüp gider... Bunların hiçbirinin, yukarıda da söylediğimiz
gibi, İslam’la ilgisi yoktur.
Bu tür iddiada bulunan kişiler de içtenlikli değildir. İnsanları aldatıcıdır. Yani insanları “Allah’la aldatan”dır.
Sen, bize göre Said-i Nursi’yi hiç bilmediğin halde, ondan tek satır bile okumamış olduğun halde, (okusan da ne anlarsın, o da ayrı bir
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konu da, ona girmeyelim.) sadece siyaseten din sömürüsü yaparak, bu
kandırılmış cemaat mensuplarının ve onlara sempatiyle bakan içtenlikli
insanlarımızın oyunu kapma derdindesin. Ondan böyle söylersin.
Senin “Hoca”n, Molla Necmettin de bir din alıp satandı. Yani, din
tüccarıydı. Onun derdi de insanlarımızı Allah’la aldatarak oylarını
kapmak, iktidar olmak, din devleti kurmaktı. Hani demişti ya; “Bütün
mesele kanlı mı olacak, kansız mı?..”, diye. Yani eninde sonunda din
devletini kuracaklar da, o, kanlı mı olacak, kansız mı... Meselenin o
olduğunu tartışıyorlarmış. Merak ettikleri oymuş.
Ne yazık ki amacınıza bir hayli yaklaştınız artık. Ve yaşadıklarımız
gösteriyor ki; “Kanlı oluyor”, bu hainane gidiş Ortaçağ’a doğru toplumun sürüklenip götürülüşü.
O da tüm tarikatlarla, hep arasını iyi tutmak isterdi. Onları Başbakanlıkta ağırlar, iftar yemekleri verirdi. Onları kafeslemeden, iktidar
olunamayacağını düşünürdü hep. Ona göre oynardı.
Tabiî sen, boynuzun kulağı geçişi gibi, bu işte de “Hoca”nı çok geçtin.
Ganimet paylaşımı yüzünden, Pensilvanyalı İmam’la düşmansınız,
şu an. Ama, onunla aynı paralelde giden diğer tarikatlarla dostsunuz,
değil mi?
Size biat edenler, en iyi dostlarınız arasında. “Cübbeli Ahmet” namıyla maruf, ünlü din tüccarıyla, “Allah’la Aldatıcı”yla Yenikapı’da
yan yana pozlar verirsiniz, protokolde ağırlarsınız onu. Yine size biatta
kusursuz davranmış olan Genelkurmay Başkanınızla geyikleştirirsiniz
onu.
Başbakanın Binali, “Akabe Vakfı” adlı bir din derebeyliğinin temsilcisini Başdanışmanı yapar. Ve giderek Harp Okullarını da bu din derebeylikleriyle aynı çizgide eğitim veren İmam Hatip mezunu şahıslarla
dolduracağım, dedin. Yani, sana biat etmiş olan tüm tarikat mensuplarını, üniformalı asker yapacaksın, komutan yapacaksın, giderek bir “dinciler ordusu” yaratacaksın. Öyle ya; amaçladığın Faşist Din devletinin
Ordusu da öyle olmalı.

Bütün din tüccarlarının ortak hedefi,
Laik Cumhuriyet’in ve Mustafa Kemal’in
izini tozunu silmektir
Hepinizin amacı aynı: Muaviye-Yezid Dininin günümüzdeki devletini kurmak. Laikliğin, laik kültürün, bilimin kökünü kazımak. Mustafa
Kemal’in adını her yerden silip çıkartmak. Ve de tüm bu işleri yaparken,
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dünyanın başhaydut devleti ABD’ye sadakatte kusur etmemek. Malum
ya; hepiniz ABD’nin 1950 sonrası uygulamaya koyduğu “Yeşil Kuşak
Projesi”nin zehirli ürünlerisiniz. Aslında, aynı tarlanın mahsulüsünüz,
aynı amaçlar için yetiştirildiniz. Yani kullanım değeriniz açısından hiçbir farklılığınız yok. Ve aynı oranda bu vatana ve bu millete, bu halka
düşmansınız, zararlısınız. O sebepten birbirinizle anlaşmanız, aranızda
organik bağlar oluşması...
Senin övdüğün ve ülkenin vageçilmezlerinden ilan ettiğin Said-i
Nursi de, Mustafa Kemal’e “Deccal”, der. Saldırır ona.
Sen ne dersin?
“İki Ayyaş”, değil mi?
Aranızdaki küfür farkı şuradan kaynaklanmakta:
Said-i Nursi, din derebeyi. Öyle olduğu için, dini literatür içindeki
bir küfür kavramını seçerek saldırıyor, Mustafa Kemal’e. “Deccal”, diyor. Yani “Ahir zamanda” ortaya çıkacağına ve insanları Allah yolundan alıkoyup toplumda fesat çıkaracağına inanılan bir kötülük simgesidir, Deccal. “İşte o, Atatürk’tür”, diyor Said-i Nursi.
Sense, dünya derebeyliği özentisi içindesin. Yani Sultanlık derdindesin. Öyle olunca da; dünyevi hakaret sözcüğüyle saldırıyorsun,
Mustafa Kemal ve silah arkadaşı İsmet İnönü’ye. Her ikinizin de ortak
düşmanı, Laik Cumhuriyet ve Mustafa Kemal’dir.
Fethullah Gülen de düşmandır, sizin gibi aynen bu değerlere.
O da “Zalim”, diyordu, Mustafa Kemal için, değil mi?
Şu an müttefikin olan diğer tarikat şeyh ve mensupları da aynen sen
ve Pensilvanyalı gibi, Said-i Nursi gibi düşmansınız Mustafa Kemal’e,
değil mi? Laik Cumhuriyet’e de... Öyle oluştu şahsiyetiniz. Başka türlü
olamazsınız, isteseniz de.
Muaviye-Yezid Dininin günümüzdeki sürümünün adı, CIA-Pentagon-Washington İslamı olduğu için de kopamazsınız Amerika’dan.
Bak; can dostun Suud Kralları, Prensleri de öyle.
İşte bu sebepten, Türkiye’nin parçalanmasını öngören ve bunu apaçık bir şekilde gösteren BOP Haritası, oportada olmasına rağmen sen;
“Biz BOP’un eşbaşkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz Ortadoğu’da.”, dedin. Yaptın da görevini, efendini hoşnut edecek
biçimde. Yıktınız elbirliğiyle Laik Cumhuriyet’i. Parçaladınız, darmadağın ettiniz Ordusunu. Üniversitelerini, okullarını, kışlalarını ele geçirdiniz tümden. Çökerttiniz Laik Cumhuriyet’i. Ve şu anda Türkiye,
parçalanmanın eşiğindedir artık. Kürt illeri, PKK denetimindedir gayrı.
BOP’un Türkiye ayağı da hayata geçirilmek üzeredir. Zafer madalya270

sı takmalı bu sebeple, ABD Emperyalist haydutları, herbirinize. Takar
da...
Fakat, Pensilvanyalı İmam’ın ve müritlerinin olduğu gibi, senin ve
AKP’giller’in de yıkılışı olacak. Kaçışınız yok...
Suçunuz aynı. Sonunuz da aynı olacak. Aynı cezaya çarptırılacaksınız. Er veya geç...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Ağustos 2016
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Ayrım
Yirmi Üç

İşte gerçek sebep,
İşte gerçek suçlular,
İşte gerçek hesap!

Türkiye, bugün içinde bulunduğu kara günlere nasıl geldi?
Bu bataklığa nasıl yuvarlandı?
Hangi sebep bu felaket sonucu yarattı?
Kim bunun suçluları?
Ve bu hesap nasıl sonuçlanacak, nasıl kapanacak?
Bu soruları tek tek ele alıp, hiçbir duygusallığa ve önyargıya yer
vermeden, soğukkanlılıkla incelemeliyiz. Düşünmeliyiz, cevaplarını ve
gerçek sebeplerini bulmalıyız.
Daha önce de söylemiştik; “Batı” dediğimiz ABD ve AB’den oluşan dünya, bizim 1071 Malazgirt Zaferi’mizi ve onun sonucu olarak
Anadolu’ya gelip, yerleşip yurt edinmemizi; buradan hareketle üç kıtaya yayılan, tahminen 20 milyon kilometrekareyi bulan koca bir imparatorluk kurmamızı; Batı’da, Avrupa’da Otranto’ya, Viyana kapılarına
kadar uzanan coğrafyayı ele geçirmemizi asla hazmetmemiştir, hazmedememiştir. Bunun hesabını yazmıştır belleğinin en kolay hatırlanıveren bölgesine. Ve hep bunun hesabını sormanın, intikamını almanın
peşinde olmuştur, özlemini duymuştur, rüyasını görmüştür.
Osmanlı’nın, derebeyliğin batağına saplanıp çürümesi üzerine, artık
zamanın yani hesap vaktinin geldiğini düşünerek harekete geçmenin
planlarını yapmaya başlamıştır. Bu harekât planına da “Şark Meselesinin Çözümü”, adını koymuştur.
İşte Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı, esasında bu meselenin
çözümünü hayata geçirmek amacıyla ortaya konmuştur. Her bir emperyalist Batı Bloku, Çökkün Osmanlı’nın geride bırakacağı ganimetin en
büyük parçasını kapmak için, kendi aralarında da acımasız, kanlı, vahşi
bir hesaplaşmaya girişmişlerdir. Tabiî, bu hesaplaşmada yine en büyük
kaybı Osmanlı vermiştir, insan ve coğrafya olarak. Tahminen üç milyon
insanını kaybetmiştir, bu paylaşım savaşı içinde. Toprak kaybı ise, çok
daha büyük boyutlardadır.
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Osmanlı’yı çökerttikten sonra, “Sevr Haritası”yla paylaşım planını da yapıp, Osmanlı’ya kabul ettirmiştir, Emperyalist Batı. Yine bu
haritaya göre, hangi emperyalist devletin, Osmanlı’nın hangi parçasını
alacağı da belirlenmiştir.
Bu haritada, bildiğimiz gibi, Türklere bırakılan bölge; Orta Anadolu’da sadece Karadeniz’e kıyısı bulunan, tahminen 250-300 bin kilometrekarelik bir bölgeyi kaplayan kısımdı.
Fakat bildiğimiz gibi, “artık işi bitti” sanılan Türkler, Birinci Kuvayimilliye Seferberliğini başlattılar. Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının önderliğinde girişilen Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızla onları, Çanakkale’den sonra bir kez daha yendik ve Misak-ı Millî sınırlarını kapsayan bugünkü Türkiye’yi kurduk.
Batılı Emperyalistler, bizim bu zaferimizi de asla hazmedemediler
ve bunun da hesabını sormayı kafalarına koydular.
“BOP” adıyla adlandırılan harita, aslında Sevr Haritası’nın 21’inci
Yüzyıl koşullarına uyarlanmış halidir. Ona ilham veren, 1920’lerin
Sevr’idir.

Karşıdevrim 1946’dan başlayarak
Türkiye’yi bugünkü bataklığa çekmiştir
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında uluslararası emperyalizmin jandarmalığını ya da ağababalığını, ABD Emperyalist
Haydut Devleti, İngiltere’den devraldı.
Daha bu paylaşım savaşının bitiminden bir yıl bile geçmemişken,
Türkiye’yi, dostu ve müttefiki Sovyetler Birliği’nden koparıp, emperyalistler cephesi içine aldılar. Yani kendi yörüngelerine çektiler.
1950’yle birlikte de Türkiye’deki siyasi karşıdevrimi tamamlayarak
iktidara, tam Amerikancı, Bayar-Menderes Çetesi liderliğindeki Demokrat Parti’yi taşıdılar.
1946’dan itibaren karşıdevrim, yol almaya başladı. 1950 ile birlikte siyasi planda kesince iktidara geldi. Artık, Birinci Antiemperyalist
Kurtuluş Savaşı’mızın ruhu, gelenekleri, kültürü, değerleri yani Tam
Bağımsızlık, Antiemperyalistlik, Yurtseverlik ve Laiklik, yavaş yavaş
zayıflatılmalı, giderek eritilmeli ve sonunda da ortadan kaldırılmalıydı.
Tabiî bunu yaparken, başta Mustafa Kemal ve İsmet İnönü olmak
üzere, Birinci Kuvayimilliye’nin lider kadrosu da kötülenmeli, gözden
düşürülmeli, saygınlıkları yok edilmeli ve sonunda Şeytanlaştırılmalıydı. Yani kahramanları da ortadan kaldırılmalıydı, Türk Milletinin.
Bunu başarabilirlerse, “Yeni Sevr”i yeniden masaya koyabilecek276

lerini, Türkleri de bu masaya oturmaya mecbur bırakabileceklerini biliyorlardı. Bunun için, ordusunu NATO’ya alarak kutsal orduyu, yarı
sapık, yarı sarhoş Amerikan komutanlarının emrine soktular. Ekonomisini; IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi emperyalist
örgütlerin buyruğu altına soktular. Siyasetiyse zaten Demokrat Parti
iktidarıyla birlikte kendilerinin elindeydi. Menderes, atayacağı Bakanlar Kurulunu oluştururken bile Amerika’nın Ankara Büyükelçiliğine
soruyordu, aday kişilerin olumlu bulunup bulunmadığını. Amerika’dan
onay görürse atayabiliyordu bakanlarını. Böylesine bağlıydı, efendisine
bu iktidar.
Tabiî ABD, Türkiye’nin de içinde öncelikli olarak yer aldığı, tüm
İslam ülkelerini kapsayacak bir “Yeşil Kuşak Projesi” oluşturdu o
zaman. Bu proje sayesinde, İslam ülkelerini laiklikten, dolayısıyla da
ulusal değerlerden arındıracak, onları Ortaçağ’ın karanlıklarına götürüp
birer “ümmet toplumu” haline getirecekti. Tabiî böylece de, Müslüman Coğrafyada yaşayan insanların özgürce ve yaratıcı biçimde düşünmelerini ortadan kaldırmış olacaktı. Onların kafasını dini dogmalarla,
hurafelerle, binlerce yıl öncesinden kalmış mitolojik fantazilerle doldurup, uyuşturacaktı. Böyle insanlardan oluşmuş toplum da ne bilim
üretebilirdi, ne teknoloji. Ekonomileri de tabiî Ortaçağ’ın Basit Yeniden Üretim yönteminin uygulandığı günlerde olduğu gibi alabildiğine
zayıf, cılız olurdu. O hale düşürülmüş ülkeler, onlar için artık çantada
keklikti. Oralarda istedikleri gibi at oynatabilirler, sömürü ve talanlarını gönüllerince yapabilirler; kendi yoz, çürümüş emperyalist kültür ve
değerleriyle bu ülke insanlarını bütünüyle Amerikanofilleştirebilirlerdi.
İşte bu projeyi uygulamaya koydu Türkiye’de de, ABD Emperyalistleri. Tarikatların, cemaatlerin, tekkelerin, Kur’an Kurslarının, İmam
Hatip Okullarının önünü açtı. Ve giderek de hız verdi, bunların çalışmasına. Mevcut Amerikancı siyasi iktidarlar da, bu Ortaçağ’ın din derebeyliğine dönüşmüş yuvalarıyla, tam bir uyum içinde çalıştılar. Eşgüdümü, tabiî, ABD’nin casus örgütü CIA sağlıyordu.
Zaten, Birinci Kuvayimilliye sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti,
laik olmakla birlikte, laikliği gerçek anlamıyla uygulayamadı. Çünkü
tüm İslam ülkelerini kasıp kavuran Muaviye-Yezid Dininin, onu siyasi
ideoloji haline getirerek benimsemiş bulunan sınıf temelini yani Tarihin
ilk sömürücü sınıfı olan vurguncu, asalak Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfını ortadan kaldırmadı. Tam tersine; Birinci Kuvayimilliye yıllarında,
Anadolu’da hızla yayılmaya başlayan Bolşeviklik hayranlığının yani
Komünizmin önünü kesebilemek için bu sınıfla ittifaka girdi. Böyle
olunca da onu sadece dost bir güç olarak denetimi altında tuttu. Tabiî, o
sınıf da bütün canlılığıyla köy, kasaba ve şehirlerimizde etkinliğini ve
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çapulunu sürdürdüğü için, siyasi ideolojisi olan “ümmetçilik”i de, yani
Yezid Dinini de sürekli yeniden üretti. Yani Mustafa Kemalci Cumhuriyet’in laikliği, böylece sadece toplumun üst yapısında kaldı. Halkın
tamamına yayılamadı, ona benimsetilemedi, kavratılamadı. Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye buna izin vermedi. Alttan alta hep laiklik, cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanlığını işledi, körükledi. Yani Mustafa
Kemal ve Laik Cumhuriyet, Ortaçağcı İrticayı sadece baskıladı. Onu
sınıf temeliyle birlikte ortadan silip süpürerek kaldıramadı. Kapitalist
anlamda modern bir ekonomi kuramadı, Batı’daki gibi.

ABD’nin-CIA’nın direktifleri doğrultusunda
Ortaçağcı İrticanın önündeki bentlerin yıkılmasıyla
gericilik hızla yol aldı
Durum böyle olduğu için, 1946 sonrası, Türkiye’nin ABD, yani emperyalistler yörüngesine savrulmasıyla birlikte, Muaviye-Yezid Dininin
temel teşkil ettiği Ortaçağcı İrticanın önündeki bent yıkılmış, ortadan
kaldırılmış oldu.
Bu Ortaçağcı şeriatçı örgütler; tarikatlar, cemaatler, Kur’an Kursları
ve İmam Hatip Okulları, devletin, başta siyasiler gelmek üzere, tüm
kademelerini ve kurumlarını (ordusunu, MİT’ini, Polis, Jandarma istihbaratını, yargısını, eğitimini, medyasını hatta ekonomisini) örümcek
ağları gibi sarıp, kuşattı giderek. Hepsi de bir Ortaçağ kurumu olan bu
örgütler, her yıl, başlangıçta binlerle ifade edilse de, çığ gibi artarak,
10 binlerle, 100 binlerle ifade edilebilecek mezunlar vermeye başladı.
Ne yazık ki, bu irtica yuvalarından mezun olan gençler artık, esasında, birer Ortaçağ insanıydılar. Dünya görüşleri, değerler sistemi, hayata bakışları, bilim ve laiklik düşmanlıkları, Mustafa Kemal ve ulusal
değerlere olan düşmanlıkları ve de Amerikan hayranlıklarıyla, tam da
emperyalistlerin işine yarayacak, onlara hizmette kusur etmeyecek ve
sınır tanımayacak insanlar haline gelmiş oluyorlardı.
Bu Ortaçağ’a doğru gidişin ve giderek ABD’nin kucağına ve onun
BOP adını verdiği bataklığına savruluşun maddi finansmanını da büyük
ölçüde Suudi Arabistan ve petrol zengini Arap Emirlikleri, Şeyhlikleri,
devletçikleri karşılıyordu, ellerine geçen devasa boyuttaki petrodolarlar
sayesinde. Hiç alınteri akıtmaksızın elde ettikleri petrodolarların küçük
bir bölümünü bu işe gönüllüce aktarıyorlardı. Tabiî böylece, kendi çağdışı iktidarlarını da korumuş oluyorlardı aynı zamanda. ABD ve onun
casus örgütü planlıyordu ve yönetiyordu, işin tamamını.
Türkiye dahil, Yeşil Kuşak Ülkelerinin tamamında, siyasi iktidarlar
başta gelmek üzere, artık devletin tamamı da bu Ortaçağcı gidişin için278

deydi.
ABD’nin, bu işin başına getirdiği ve orada uzun yıllar görev yaptırdığı, CIA’nın Ankara İstasyon Şefi ve Ortadoğu Masası Başkanı
Graham Fuller, bir röportajında şöyle itiraf eder, bu insanlık düşmanı,
hainane işlerini:
“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.” (http://www.
kurtulusyolu.org/isid-canavarini-da-ortadogudaki-cehennemi-de-tayyipgilleri-de-9-yasindaki-cocuklarimizin-basina-dolanan-turbani-da-yaratan-ab-d-emperyalistleridir-onlarin-yesil-kusak-projesi/)

Ne kadar açık bir şekilde itiraf ediyor, namussuz ajan, yaptıkları al279

çakça işi, değil mi?
Sosyalizmin İslam ülkelerinde yayılmasını engellemek, antiemperyalist uyanışı engellemek ve ulusal bilinci, ulusal değerleri yok etmek
hedefini taşıyordu bu Yeşil Kuşak Projesi. Başardı da, ne yazık ki. Başarılı oldu şerefsizler.
Komünizmle Mücadele Derneği, İlim Yayma Cemiyeti gibi örgütler ve müflis kumarbaz, alkolik, insan düşmanı Necip Fazıl Kısakürek gibi, örtülü ödenekten beslenen, Amerikanofil din alıp satıcılar,
“Büyük Doğu” gibi dergiler çıkardılar, yine aynı amacın savunucuları
olarak. Yine Mehmet Şevket Eygi gibi, satılmış, Amerikancı Ortaçağcılar, “Bugün” gibi gazeteler çıkardılar yığınla.
Tabiî, tarikat şeyhleri, Kur’an Kursları, İmam Hatip Okulları da hep
aynı amaca yönelik işlev yaptı.
Mesela; Said-i Nursi gibi tarikat şeyleri, 1950’lerde, siyasi iktidar
tarafından kollandı, desteklendi. O da, karşılığını ödemekte çekimser
davranmadı.
Siyasi iktidarın efendisi ABD Emperyalistlerinin, emperyalist emellerle giriştiği Kore Savaşı’nı bile hiç utanıp arlanmadan savunmuştur,
Türkiye’nin vatan evlatlarının oralara gönderilerek ABD’nin çıkarları
için kırdırılmasına fetva vermiştir Said-i Nursi.
Bu satılmışlar güruhu, bugün bile o ihanetlerini savunmayı sürdürürler. İşte kanıtı:
“Said-i Nursi, ehven-i şer prensibiyle anti-komünistlik adına
Kore Savaşı’nı desteklemiştir. Peki ama Demokrat Parti hükûmetinin Amerika uşaklığı namına, hiç alakamızın olmadığı uzak bir diyar olan Kore’ye, Türk askerlerini göndermesi haksızlık değil mi?
“Düşmanımın düşmanı; dostumdur.” kaidesince; Türkiye’nin
Kore savaşında, İslam’ın en büyük düşmanı olan komünizme karşı, Amerika bloğuna yardım etmesi, gayet yerinde ve makul bir karardır. Komünistler Amerika’yı ne kadar kapitalist blok şeklinde
nitelendirse de, Amerika bloğu dinsizliğin sembolü haline gelmiş
komünizm ile, ciddi bir rekabet ve mücadele içinde olmuştur. Ve
bu esnada İslam ülkelerini de himayesi altına almıştır. Afganistan’ı
Rusya’dan koruması buna güzel bir örnektir.
“Biz halihazırdaki konjonktür ile o dönemin Amerika’sını ve
politikalarını değerlendirirsek, ciddi bir yanılgıya düşeriz. Şimdilerde Amerika bize hasım gibi gelebilir; ama o dönemde durum
böyle değildi. Biz şimdiki hissiyat ile o dönemi yargılıyoruz ve bundan kendimizi tecrit edip hadiselere objektif bakamıyoruz maalesef.
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“Kore Savaşı komünist blok ile karşı bloğun savaşıdır ve Türkiye yerini antikomünist bloktan yana kullanmıştır. Demokrat
Partiyi Amerikan uşağı olarak görmek siyasi bir cahilliktir. Zira
o dönemin şartları içinde dünya ülkeleri iki sınıfa ayrılmıştır; ya
komünist, ya da antikomünist olmak durumundasın. Üçüncü bir
seçenek bulunmuyor. O dönemde İslam ülkeleri gayet zayıf ve bitkin bir şekildedir, bu bloklardan birisine iltica etmeleri siyaseten
kaçınılmazdır. Sığınılacak en makul blok da; Amerika’nın başını
çektiği antikomünist bloktur. Bunları bilmeden emperyalist edebiyatı yapılmamalıdır.
“Hem dine insanları uyuşturan afyon nazarı ile bakan ve ateizmin tesisi için milyonlarca Müslüman ve Hıristiyan’ı kesen bir
ideolojiye iltica etmek, herhalde akıl karı olmasa gerek. Komünistlerin ucuz ve bilindik siyasi jargonlarıyla meseleye bakmamak lazımdır diye düşünüyoruz. Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde
özetliyor:
“Hattâ, hadis-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur’ân ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dahi ehl-i diyanet ve ehl-i
hakikat, değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimî
ittifak etmek, belki Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle
dahi, medar-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve
nizâ etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere
karşı ittifaka muhtaçtırlar.”(1)
“(1) bk. Lem’alar, Yirminci Lem’a, Haşiye.” (Sorularla Risale İnternet Sitesi, http://www.sorularlarisale.com/makale/22940/
said_nursi_ehven-i_ser_prensibiyle_anti-komunistlik_adina_kore_savasini_desteklemistir_peki_ama_demokrat_parti_hukumetinin_amerika_usakligi_namina_hic_alakamizin_olmadigi_uzak_bir_diyar_olan_
koreye_turk_askerlerini_gondermesi_haksizlik_degil_mi.html)

İşte böyle, arkadaşlar. Bu hainler, böylesine halk düşmanıdırlar,
böylesine Amerikanofildirleri, böylesine insan sefaletidirler.

Said-i Nursi’nin en belirgin özelliği Amerikancılıktır
Şimdi de değerli tarihçi Sinan Meydan’ın, bu Amerikanofil Ortaçağcının ihanetlerini anlattığı, aşağıdaki makalesini okuyalım:
“Türkiye, 1950’den sonra ABD çıkarları doğrultusunda “değiştirilip”, “dönüştürülmeye” başlanmıştır. Soğuk Savaş döneminde
ABD’nin en büyük korkusu olan “komünizm” tehdidi ve tehlikesi,
bu tehdidin burnunun dibindeki Türkiye’yi ABD için “çok strate-
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jik” ve “çok önemli” bir ülke haline getirmiştir. Komünizm tehdidine karşı İslamı “kalkan” olarak kullanmak isteyen ABD, Türkiye
ve Afganistan gibi Müslüman ülkelerin önderliğinde bir “Yeşil Kuşak” oluşturarak, Komünizmi İslamla vurmak istemiştir.
“ABD, komünizm tehlikesine karşı kalkan olarak kullanmayı
düşündüğü Türkiye gibi ülkelere, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kesenin ağzını açmıştır: Marşal Yardımı, Truman Doktrini, NATO’ya
üyelik gibi konular bu çerçevede değerlendirilmelidir.
“Komünizme karşı İslam” stratejisiyle yola çıkan ABD, İslam
ülkelerindeki “Komünizm karşıtlığını” körüklemek için elinden
gelen her şeyi yapmıştır. Bu doğrultuda İslam ülkelerindeki “çağdaş”, “laik”, “sosyalist” yapılanmalara ve kişilere darbe vurarak,
“İslamcı”, “şeriatçı” yapılanmaları ve kişileri ön plana çıkarmaya
çalışmıştır. Özetle; II. Dünya Savaşı sonrasında İslam dünyasında
birden bire başlayan “dincileşme” hareketlerinin arkasında, komünizmi İslam’la durdurmak isteyen ABD vardır. Rus-Afgan Savaşı’nda ABD’nin Afganistan’a yardım etmesi ve Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi karşılığında ABD’nin isteğiyle NATO’ya
alınması hep bu stratejinin ayaklarıdır.
“SAİD-İ NURSİ DP’Yİ DESTEKLEMEDİ Mİ?
“ABD”nin Komünizme karşı İslam” stratejisi, Türkiye’de
1950’de “dinsel bir söylemle” iktidara gelen Adnan Menderes’in
Demokrat Partisi’ni (DP) ve yasaklı din adamı Said-i Nursi’yi desteklemeyi ve onlardan “yararlanmayı” gerekli kılmıştır.
“1950’de yoğun bir “dinsel söylemle” iktidara gelen DP’nin ilk
politikaları da “din” alanında olmuştur. DP iktidara gelir gelmez,
Atatürk döneminde Türkçeleştirilen ezanı, yeniden Arapçalaştırmıştır. Atatürk devrimlerini, “Halka mal olanlar ve olmayanlar”
diye ikiye ayıran, milletvekillerine “Siz isterseniz Hilafeti bile geri
getirebilirsiniz” diyen DP lideri Adnan Menderes, 1951’de İzmir’de,
DP Kongresi’nde, şunları söylemiştir: “Şimdiye kadar baskı altında bulunan dinimizi baskıdan kurtardık. İnkılap softalarının yaygaralarına ehemmiyet vermeyerek ezanı Arapçalaştırdık. Türkiye
bir Müslüman devlettir ve Müslüman kalacaktır, Müslümanlığın
bütün icaplarını yerine getirecektir.”
“Menderes’in 1951 yılındaki bu sözleri, Türkiye’nin bugünlere
nasıl geldiğinin çok iyi bir göstergesidir. Menderes’in, “Müslümana
Müslüman propagandası” yaparak “oy uğruna” İslam dinini istismar ettiği çok açıktır. DP dönemine kadar İslam’ın baskı altında
olduğunu söylemesi, ezanın Arapçaya çevrilmesini “Müslümanlığa
dönüş” diye adlandırması ve DP’yi “İslam’ın bayrağı” gibi tanımlaması, bugün AKP’nin “din politikalarını” ve “din istismarını”
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çağrıştırmaktadır. Demek ki, “siyasal İslamcı iktidarların” ortak
yönlerinden biri, aradaki zaman farkına rağmen, benzer bir “söylem” kullanmalarıdır.
“***
“1948’de 20 aya mahkûm olan Said-i Nursi, Nur talebeleriyle
birlikte Afyon hapishanesine konulmuştur. O sırada hükümete başvurarak “Bolşeviklere karşı birlikte mücadele etmeyi” önermiştir:
“Beni serbest bırakınız. El birliğiyle Komünistlikle zehirlenen
gençlerin ıslahına ve memleketin imanına Allah’ın birliğine hizmet
edeyim.”[1]
“Said-i Nursi, DP iktidarına yedi ay kala, 20 Eylül 1949’da hapishaneden çıkmış ve 20 Kasım 1949’da Emirdağ’a sürülmüştür.
“14 Mayıs 1950 seçimlerini DP kazanınca Said-i Nursi Celal Bayar’a bir kutlama telgrafı göndermiştir:
“Cenab-ı Hak sizi İslamiyet, vatan ve millet hizmetinde muvaffak eylesin.”[2]
“Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Said-i Nursi’nin bu telgrafına:
“Samimi tebriklerinizden fevkalade mütehassis olarak teşekkürler
ederim” diye, nazikçe bir cevap vermiştir.[3]
“1950’de DP tarafından serbest bırakılan Said-i Nursi, kendisine tahsis edilen bir otomobille propaganda gezilerine çıkmıştır
“DP, 1950’de iktidara gelince Said-i Nursi de Ankara’ya gelmiştir. Kendi anılarına göre Ankara Üniversitesi’nde bir konferans
vermiştir. Konferansını, yerli ve yabancı profesörlerle bazı milletvekilleri izlemiştir![4]
“1950’lerin sonunda ekonomik durumun bozulmasına paralel
güç kaybeden DP, “İslam’ı daha çok kullanmaya ve ödünler vermeye başlamıştır. 1957 seçimlerinde dinsel sloganları ağırlıklı kullanırken, Nurcularla da seçim ittifakına girmiştir. 1958’de ise yine
Nurcuların anti-laik propagandalarına göz yumulurken radyodaki dini programlar artırılmıştır… Başbakan Menderes, 19 Ekim
1958’de Emirdağ’da yeşil tuğralı bayrakla ve Said-i Nursi tarafından karşılanmaktan memnuniyet duymuştur…”[5]
“Said-i Nursi, 1956’da DP’yi desteklediğini açıklayan bir “manifesto” yayınlamıştır. Bu arada Afyon Mahkemesi de Nur risalelerinin zararsız olduğuna karar vermiştir.[6]
“1950’lerde Said-i Nursi DP’yi, DP de Said-i Nursi’yi desteklemeye başlamıştır. DP milletvekili Tahsin Tola, Said-i Nursi’nin risalelerinin Latin harfleriyle basılmasını önermiş, bunun üzerine DP
lideri Adnan Menderes de Diyanet idaresine talimat vermiştir. Bu
talimatı alan Diyanet İşleri Başkanı A. Salih Korur: “Bu eserlerin
neşredilmesi için Said-i Nursi’nin ismi kafi değil mi?” demiştir. Ve
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Nur Risaleleri Latin harfleriyle basılmıştır.[7]
“Said-i Nursi, 1957 seçimlerinde DP’den aday olan Senirkentli
Tahsin Tola’nın desteklenmesini istemiştir.[8]
“Said-i Nursi, 27 Ekim 1957 seçimlerinde Isparta’dadır. Oy
kullanmak istediğini bu nedenle seçim sandığının kendisine getirilmesini istemiştir! Sandık başkanı bu isteği reddedince yanına
Zübeyir Gündüzalp’i alarak sandığa gidip göstere göstere DP’ye
oy vermiştir.[9]
“Bütün bu girişimlerine karşın Said-i Nursi anılarında, “siyasete girmemiş olduğunu” iddia etmiştir. Said-i Nursi’yi parlatmak
için kitap yazanlar da bu iddiadan hareketle “Said-i Nursi siyasetle ilgili değildi, hiçbir partiyi desteklememişti” demişlerdir. Ancak
bu doğru değildir; yukarıda da görüldüğü gibi Said-i Nursi ayan
beyan bir şekilde DP’yi desteklemiştir. Milletvekili olmamasının
nedeni ise diplomasızlıktır; çünkü o zamanki yasaya göre en az
ilkokul diploması sahibi olanların milletvekili olması mümkündü.
Ayrıca kendisi de milletvekili olmak istememişti zaten…
“AH CEMAL KUTAY AH!
“Said-i Nursi, 1950’lerde Amerikan destekli yerli işbirlikçilerle
parlatılmaya başlanmıştır. DP’nin iktidar olduğu ve “Karşı Devrimin” başladığı o yıllarda Amerikan eksenli tüm politikaları basın
yayın yoluyla halka benimsetmeye çalışan gazeteci, yazar Cemal
Kutay, Cengiz Özakıncı’nın deyişiyle: “Said-i Nursi’yi sindiği köşede bulup çıkarıp Amerika’nın izniyle Türk gençliğinin düşünsel
önderi olarak parlatılıyordu. Çünkü Amerika, dünya üzerinde eskiden Almanya çıkarına çalışan bütün ajanları toplayıp kendi hizmetine koşmaya başlamıştı. Türkiye’de yapılan buydu”[10]
“Cemal Kutay, Said-i Nursi’yi parlatmak için yazdığı “Çağımızda Bir Asrı Saadet Müslümanı Bediüzzaman Said-i Nursi” adlı
kitabında, bir taraftan Said-i Nursi’yi överken, diğer taraftan DP
iktidarının isteği doğrultusunda Said-i Nursi’yi nasıl arayıp bulduğunu, nasıl ortaya çıkartıp nasıl Amerikan isteklerine uygun bir
din adamı olarak tanıttığını anlatmaktadır.[11]
“Kitabında, Emirdağ’a giderek Said-i Nursi ile görüştüğünü
ve elini öptüğünü yazan Cemal Kutay, yıllar sonra Emirdağ’a gitmediğini açıklayacaktır.[12] Dahası, kitabında Said-i Nursi’yi yere
göğe sığdıramayan Cemal Kutay, (Mustafa Yıldırım’ın iddiasına
göre) yıllar sonra bu kitabı 100 bin lira karşılığında yazdığını itiraf
edecektir.[13]
“Cemal Kutay’ın tamamen Said-i Nursi’nin yazdıklarına, anılarına ve bazı başka anılara dayanarak kaleme aldığı, anılar dışında neredeyse hiçbir kaynak kullanmadığı “Çağımızda Bir Asrı

284

Saadet Müslümanı Bediüzzaman Said-i Nursi” adlı kitabı, sonraki bütün Said-i Nursi kitaplarının “ana kaynağı” olmuştur. Prof.
Şerif Mardin bile “Bediüzzaman Said-i Nursi Olayı” adlı kitabını
yazarken “temel kaynak” olarak Cemal Kutay’ın bu propaganda
kitabını kullanmıştır.
“Aynı Cemal Kutay’ın 12 Eylül sonrasının “ateşli Atatürkçülerinden” biri olması da çok düşündürücüdür! 12 Eylül’de “içi boşaltılan Atatürkçülüğü” topluma benimsetme görevi de yine Cemal
Kutay’a verilmiştir belli ki.
“1950’lerde sadece Said-i Nursi değil, daha önce Türkiye’deki
Hitler örgütlenmesinde görev alan Alman güdümlü Cevat Rıfat
Atilhan da Almanya yenilince rotayı Amerika’ya doğrultmuş ve
1950’lerde Amerikan güdümlü İslam çalışmalarına katılmıştır.[14]
“Soğuk savaş döneminde Amerika’nın, kırk yıl önce Almanya
için “cihat fetvası” yazan Said-i Nursi gibi İslamcılara çok ihtiyacı vardı. Amerika, bu İslamcıları şimdi de “Amerikan malı cihat
fetvası” yazmaları için kullanacaktı. Cengiz Özakıncı bu geçeği,
“Said-i Nursi hem eski Almancı, yeni Amerikancı, hem İslam birliği yandaşı, hem Osmanlıcı, hem Kürt, hem hilafetçi olması bakımından Amerika’nın Bullit tarafından kurallaştırılan soğuk savaş
stratejisinin Türkiye’deki kanaat önderi ve ruhani lideri olup çıkmıştır.”[15] diye ifade etmiştir.
“SAİD-İ NURSİ ABD ETKİSİNE GİRMEDİ Mİ?
“Türkiye’yi II. Dünya Savaşı’nda Sovyet saldırısından
Kur’an’ın koruduğunu ileri süren[16] Said-i Nursi’ye göre Komünistler, “serserilere ve fakirlere zenginlerin malını peşkeş çekmektedirler.”[17]
“Said-i Nursi, 1950’lerde açık bir ABD taraftarıdır. Anlaşıldığı
kadarıyla İslam dünyasını komünizim tehlikesine karşı ABD’nin
koruyacağını düşünmektedir.
“Şu sözler Said-i Nursi’ye aittir:
“Küre–i Arz’ın şimdiki en büyük devleti Amerika’nın bütün
kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkması ve İslamiyetle Asya
ve Afrika’nın saadet ve sükunet ve müsamaha bulacağına (barış
bulacağına) karar vermesi ve yeni doğan İslam devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması, kırk beş sene
evvel olan müddeayı ispat ediyor, kuvvetli şahit olur.”[18] Yani,
Said-i Nursi, “Dünyanın şu anki en büyük devleti Amerika’nın bütün kuvvetiyle dini hakikatlere sahip çıktığını, Amerika’nın, Asya
ve Afrika’da İslamiyetle beraber huzur ve saadet geleceğine karar
verdiğini, Amerika’nın yeni doğan İslam devletlerini okşadığını ve
onlarla ittifak ettiğini” bütün dünyaya ilan ediyor!
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“Nursi’nin bu sözleri, bugün onun yolundan giden Fethullah
Gülen’in sözlerine ve yaşam biçimine nasıl da güzel örnek oluşturuyor.
“Said-i Nursi’ye göre komünizm tehdidi nedeniyle ABD ve Avrupa, Müslümanları desteklemek zorundadır:
“… Rehber risalelerindeki Leyle-i Kadir meselesi: şimdi hem
Amerika hem Avrupa’da eseri görülüyor. Onun için şimdiki bu
hükümetimizin hakiki kuvveti, hakiki Kur’an’iyeye dayanmak
ve hizmet etmektir… Eskiden Hıristiyan devletleri bu İttihad-ı
İslam’a taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik
çıktığı için hem Amerika hem Avrupa devletleri Kur’an’a ve İttihad-ı İslam’a taraftar olmağa mecburdurlar…”[19]
“Said-i Nursi, anılarında DP’ye, ABD’yi desteklemesi yönünde
akıl verdiğini iddia etmiştir. Necmettin Şahiner bu konuda şu bilgileri vermiştir:
“Üstad’a, Tahsin Tola geliyor. Ankara’ya gidiyormuş. Üstad:
‘Hemen git Menderes’e, İngiliz ve Fransız elçisini reddedip Amerikan elçisinin dediğini kabul etmesini söyle’ diyor. Tahsin Tola hemen gidiyor. Menderes o sırada İngiliz elçisiyle konuşuyormuş. Biraz sonra Fransız elçisi geliyor. Daha sonra Amerikan elçisi geliyor.
Tahsin Tola içeri girip de Menderes’le bir türlü konuşamıyor.”[20]
“24 Şubat 1955’te ABD’nin isteğiyle Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında ortak güvenlik ve savunma kuruluşu
CENTO kurulmuştur. O günlerde Said-i Nursi, Cumhurbaşkanı
Celal Bayar’a ve Başbakan Adnan Menderes’e birer mektup göndererek komünizme karşı Hıristiyan ve İslam dünyasının birlikte
hareket etmesinin iyi olduğunu belirtmiştir. [21]
“ABD’ye yaranmak için kurulan Komünizmle Mücadele Dernekleri’nin oluşturulmasında ve çalışmalarında Said-i Nursi talebelerinin çok önemli katkıları vardır. Bu gerçeği Fethullah Gülen
şöyle anlatmıştır:
“İsmi Ali’ydi. Bir arkadaşı İzmir’e gönderip tüzük getirttik.
Ben bir vaazdan sonra anons ettim ve gençlerle Caferiye Camii’nin
(Erzurum) önünde toplandık. Gayemiz komünizme karşı örgütlenmekti. Dernek ve cemiyet işlerinden anlayan bir akrabam vardı.
O gelip bizi uyardı, bize yol gösterdi… Arkadaşlar da benim derneklerle bu kadar içli dışlı olmamı biraz fazla buluyorlardı. Benim hareketlerimden rahatsız oldular. ‘Bu Komünizmle Mücadele
Derneği’ de nerden çıktı? Sen Nur’ları oku. Bundan iyi mücadele
olmaz’ dediler. Daha sonra da ‘Meğer biz yanılmışız’ diyecekler ve
Komünizmle Mücadele Derneği’ni onlar kuracaklardı.”[22]
“DP iktidar olduktan sonra Türkiye büyük bir hızla ABD etki-
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sine girmeye başlamıştır. (Aslında Türkiye’nin ABD etkisine girme süreci İsmet İnönü döneminde, 1946 anlaşmalarıyla başlamış,
1950’den sonra DP ve Menderes döneminde bu süreç hızlanmıştır).
1950’lerde NATO’ya girmek için çırpınan Türkiye, ABD’yi memnun etmek ve bu sayede NATO’ya girmek için Kore iç savaşına
asker göndermiştir.
“O günlerde Said-i Nursi de ABD’nin yanında savaşa katılmayı desteklemiştir. Hatta kendisinin de bir ordu kurup bu ordunun
başında gönüllü olarak Kore’ye savaşmaya gitmek istediğini belirtmiştir:
“Hükümet Kore’ye asker gönderiyormuş, eğer bana da izin
verseler, 5000 genç Nur talebelerimle gönüllü olarak komünistlerle
harbetmek için ben de giderim.”[23]
“NUR’CULAR VE MOON’CULAR
“Kore Savaşı’nda ABD’nin tarafında yer alarak bu savaşa katılmak isteyen Said-i Nursi o dönemde yine ABD’nin yanında yer
alan başka bir Koreli’ye çok benzer!
“Bu Koreli; ABD ile ilişkilerini geliştiren ve savaş sonrasındaki
diktatörlük döneminde CIA ile işbirliği yapan “Unifiacation Church” (Birleştirme Kilisesi)’ü kuran Sun Moyung Moon’dur [24]
“Mustafa Yıldırım, “Meczup Yaratmak” adlı kitabında Sun
Myung Moon yapılanmasıyla Said-i Nursi hareketinin yollarının
1980’lerin sonuna doğru kesişmiş olduğunu ve Moon’cuların Türkiye’den Nurcular’dan büyük bir destek aldığını anlatmıştır.
“Şimdi sözü Mustafa Yıldırım’a bırakalım:
“Moon öncelikle tüm Hıristiyanları birleştirerek kendisini bir
tür Mesih olarak tanıtır. Adem ve Havva’nın günah işleyerek insanoğlunun kanını kirlettiğini, İsa’nın ise siyaset bilmediğinden
başarılı olamadığını ileri sürer. Örgütlülük ağı geliştikçe de öteki
dinden insanları yanına çekmek için ‘Mesihlik’ propagandasını
yükselterek Müslümanları da birliğe çağırır; onlarla akademik,
kültürel ve sonra da ticari ilişkiler ağı kurmayı başarır.
“Moon, okullar medya, kültürel örgütler, şirketler, finans kurumlarından oluşan bir model yaratır. Onun Türkiye ilişkileri
içinde yer alanlar devlette önemli görevleri üstlenirler. [25] Türkiye’den giden ilahiyatçılar Moon’un okullarında ders verirler.
“Moon’un parasal-siyasal ilişkilerine temel yapmış olduğu Hıristiyanları giderek tüm dinleri birleştirme senaryosunu birtakım
dinsel temalara indirgemek, asıl olanı buğular altında bırakmak
olur. Ancak örgütlenme modeli son derece tutarlı ve başarılıdır.
Devlete karşı durmak yerine, kişiler aracılığıyla kurumları ele geçirmek ise, en örnek alınası tarzdır.
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“Yıllar sonra bu model Türkiye’de de Said-i Nursi ardıllarınca benzer biçimde kurulur. Bu modelin simgesi olan kişi de tıpkı
Moon gibi ABD’ye yerleşir.
“Said-i Nursi de, Moon gibi ABD örgütlülüğünde ‘antikomünist’ mücadelenin yararını kavramış görünmekte ve ABD’yi desteklemenin gerekçesi olarak Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında
dinsel bir ayrılık olmadığını, Müslümanlarla Hıristiyanların birleşmeleri gerektiğini ileri süren satırlar yazdırır:
“Ehl-i iman Hıristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve
medar-ı ihtilaf mes’eleleri nazara almamak gerekir. Çünkü küfr-ü
mutlak hucum ediyor.’[26]
“Bu sıralarda ABD’de CIA’yı kurmuş ve Londra merkezli bir
karşı casusluk, karşı propaganda ağı oluşturmaktadır.
“Ortadoğu ve özellikle Asya ülkelerindeki Müslümanları kendi
cephesinde tutup savaşımında kullanmak amacıyla ‘komünizme
karşı din’ propagandasıyla ve örgütlenmesiyle ülkeler içinde kendisine bağlı odaklar oluşturmakta ve bu odakları etkisine aldığı
devlet kurumları ve işadamı çevreleriyle desteklemektedir…
“Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerin insanları Haçlı
saldırılarını unutmamışlardır. Müslümanları Hıristiyanların saflarına çekmenin yolu ‘İslamiyetin, Museviliğin ve Hıristiyanlığın’
kardeşliğini ileri sürmekten geçmektedir.”[27]
“Yıldırım’ın belirttiği gibi gerçekten de ülkemizde Said-i Nursi’den “el alan” bir cemaat, Moon tipi örgütlenmiş ve Moon’la işbirliğine girmiştir.
“Söz konusu cemaatin, “devlet içinde devlet olacak” biçimde
gizli ve derinden yapılanması, devlet kurumlarını ele geçirmeye
çalışması, Mesih düşüncesini canlı tutması, cemaat burjuvası oluşturması, STK’lar, medya ve eğitim yoluyla toplumu biçimlendirmek istemesi, dinler arası diyalog peşinde koşması ve ABD’yle sıkı
ilişkiler içinde olması, Moon tipi örgütlendiğini kanıtlamaktadır.
“İSA SİZİ KORUSUN!
“Söz konusu cemaatin, “Aksiyon” adlı dergisinin, 8 Aralık 2003
tarihli 470. sayısında Hz. İsa kapak konusu olarak işlenmiştir. Kapağında kocaman bir İsa ikonasının yer aldığı derginin içindeki yazıya, “Hıristiyan dünyası Hz. Mesih (Christ)’in doğum yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken Müslümanlar salat ve selam getirerek
Hz. İsa’ya diğer peygamberlere olduğu gibi hürmet gösteriyor. Ve
iki dinin müntesipleri geçmişte oluşan önyargıları yıkarak insanlığı
tehdit eden tehlikelere karşı ortak noktalarda buluşmanın yollarını arıyor.” denilerek başlanmıştır. Belli ki burada “… Ve iki dinin
müntesipleri geçmişte oluşan önyargıları yıkarak insanlığı tehdit
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eden tehlikelere karşı ortak noktalarda buluşmanın yollarını arıyor.” denilerek, “dinler arası diyalogun” altı çizilmiştir.
“Türkiye’de “dinler arası diyalog” arayışları Said-i Nursi’yle
ivme kazanmıştır. Hıristiyan-Müslüman çekişmesinin geçici olduğunu ileri süren Said-i Nursi, kavga edecek bir şey olmadığını belirtmiştir:
“Ahir zamanda İsevilerin dindarları ehl-i Kur’an’la ittifak edip
müşterek düşmanları olan zendekaya (zındıklara) karşı dayanacakları gibi, şu zamanda ehl-i diyanet (dine bağlı) ve ehl-i hakikat
(hakikata bağlı) değil, yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla
samimi ittifak etmek, belki Hıristiyanların hakiki dindar ruhanileri (din önderleri) ile dahi medar-ı ihtilaf (anlaşmazlık nedenleri)
noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa (geçici tartışma nedenleri) ve niza (kavga) etmeyerek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere
karşı ittifaka muhtaçtırlar.”[28]
“Yani, Said-i Nursi, Hıristiyanların dindarlarının Müslümanlarla birleşip ortak düşmanları olan “dinsizlere” karşı dayanacaklarını, dine bağlı olanların, Hıristiyan din önderleriyle kavga
etmeyerek “dinsizlere” karşı birleşmek zorunda olduklarını belirtmiştir.
“Said-i Nursi’nin halefi olan Fethullah Gülen de aynı kanıdadır.
Gülen, Said-i Nursi’nin Emirdağ Lahikası’ndaki görüşlerini tekrarlayarak Müslüman-Hıristiyan birlikteliğine şöyle vurgu yapmıştır:
“İslam’da ve Katolik Hıristiyanlık’ta esas olan inanç hükümlerinden başka, her iki dindeki ahlâki esaslar da denilebilir ki aynıdır. Teferruat (ayrıntı) olan tali (yan) meseleleri bir tarafa bırakalım.”[29]
“PAPA’YA RİSALE
“Dinler arası diyalog” çerçevesinde Said-i Nursi’nin risaleleri dünyanın değişik ülkelerine gönderilmiştir. Talebelerinden Selahattin Çelebi ve oğlu Nazif Çelebi, kitapları teksirle çoğaltarak
dünyanın değişik ülkelerine postalamışlardır. Said-i Nursi’nin risalelerinden oluşan bir paket kitap da Vatikan’ın İstanbul temsilcisine gönderilmiştir. Oradan da Papa’ya ulaştırılmıştır. Papa’nın
özel kalemi 22 Şubat 1951 tarihli kısa bir mektupla Nurculara “teşekkürlerini” bildirmiştir.[30]
“PATRİK’LE GÖRÜŞME
“Said-i Nursi sadece Katolik Hıristiyanlarla değil Ortodoks
Hıristiyanlarla da iyi ilişkiler kurmaya, onlarla da yakınlaşmaya
çalışmıştır. 1953 yılında talebesi Ziya Arun’u yanına alarak Fener
Ortodoks Rum Patriği Athanogoras’a gitmiştir. Patriğe, “Peygam-
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beri ve Kur’an’ı kabul ederlerse ehl-i necat (kurtuluş ehli) olacaksınız” demiştir. [31]
“Said-i Nursi’nin ve talebelerinin Papa’yla kurduğu ilişkiler
meyveleri zaman içinde vermiş ve yıllar sonra Said-i Nursi’nin halefi Fethullah Gülen, Vatikan’da Papa ile görüşmüştür.
“WİLSON’A ÖVGÜ
“Said-i Nursi, sadece Papa’ya değil, “dindar” olan bütün Hıristiyan liderlere övgüler dizmiştir. Örneğin, I. Dünya Savaşı’nda
ve sonrasındaki Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’ye yönelik yapmadıkları düşmanlığı bırakmayan Wilson, Lloyd George ve Venizolos
hakkında şunları söylemiştir:
“Din-i İslam’ı Hıristiyan dinine kıyas edip Avrupa gibi dine lakayıd olmak pek büyük bir hatadır. Evvela: Avrupa dinine sahiptir.
Başta Wilson, Lloyd George, Venizolos gibi Avrupa büyükleri, papaz gibi dinlerinde mutaassıp olmaları şahiddir ki, Avrupa dinine
sahiptir…”[32]
“CESARETİNİZ VARSA İLİŞİNİZ!
“Said-i Nursi’nin “din eksenli” hayat görüşü, onun “din dışı”
akımlara karşı “düşmanlık” beslemesine yol açmıştır. Özellikle
“ateizme” ve “komünizme” karşı çok serttir. 1950’lerde CHP’ye
karşı DP’yi; Rusya’ya karşı ABD’yi desteklemesinin temel nedeni
bu “din eksenli” hayat görüşüdür. Atatürk devrimlerini uygulayan,
laik ve çağdaş ulus devletin savunucusu CHP’ye karşı, “dinsel söylemleri” ve “uygulamaları” ön plana çıkaran DP’yi desteklerken;
Sovyetlerden yayılan “din karşıtı” komünizm akımına karşı da
Moon tarikatı gibi Hıristiyan tarikatların yuvalandıkları, komünizme karşı mücadele eden ABD’yi desteklemiştir. Bu sayede hem
DP, hem de ABD, Said-i Nursi’den çok rahat bir şekilde yararlanmışlardır.
“Hoşgörü abidesi” ve “mazlum” olarak gösterilen Said-i Nursi,
“dinsizlere” ve “düşmanlarına” karşı çok kindar ve acımasızdır.
“Şu sözler Said-i Nursi’ye aittir:
“Ey din ve avretini dünyaya satan bedbahtlar! Yaşamanızı isterseniz bana ilişmeyiniz! İlişirseniz, intikamım katmerli bir suretle sizden alınacağını biliniz, titreyiniz!
“Ben rahmet-i ilahiden ümit ederim ki: Mevtim, hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ve ölümüm başınızda bomba gibi patlayıp
başınızı dağıtacak!
“Cesaretiniz varsa ilişiniz!
“Yapacağınız varsa göreceğiniz de var!”[33]
“Korktunuz mu?
“***
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“1950’lerde, “Hükümet Kore’ye asker gönderiyormuş, eğer
bana da izin verseler, 5000 genç Nur talebelerimle gönüllü olarak
komünistlerle harbetmek için ben de giderim” diyerek 74 yaşında ABD için Kore’de savaşmaya can atan Said-i Nursi, nedense
1919’da, üstelik 43 yaşındayken, Anadolu’daki Türk Kurtuluş Savaşı’na katılmak için kılını bile kıpırdatmamıştır.[34]
“ Sinan Meydan
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İstanbul, Roma, Yeni Delhi, Katmandu, Bangkong, Pekin, Tokyo,
New York yolculuğu boyunca her kentte bir hafta kalarak işlerini gördüler! Sözde dinler arası ilişkinin amacı, Moon’un hedefine
uygun olarak adam örgütlemektir. Bu o denli açıktır ki, Moon’un
örgütçüsü Dr. Joseph Bettis, ‘Heyetimiz içinde yer alanlar bütün
dünyada tek din olmasını amaçlıyorlar. Bu bizim ikinci turumuz.
Bunu devam ettirmek istiyoruz’ dedikten sonra örgütlerin geleneksel yayılma yöntemlerine uygun bir açıklamada daha bulunuyordu: ‘Ancak tura katılanlar her yıl değişecek… Bu yıl sekiz Türk’ün
de bizimle gelmesine çok memnun olduk.’ Türkiye’yi temsil edenler arasında Dünya Dinleri Gençlik Semineri’ne katılan Türk heyetinde Ahmet Davutoğlu bulunuyordu. Boğaziçi Üniversitesinin
öğretim görevlisi olan Davutoğlu, masumane çalışmaların amacını
şu ilginç sözlerle açıklıyordu: ‘Amerika’da kendi sahasında söz sahibi değişik dinlere mensup bir grup profesörün önderliğini yaptığı
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CIA İslamcısı Said-i Nursi’nin hayranları:
Demirel, Gülen, Erdoğan, Demirtaş…
Bu Ortaçağcı din sapkını, Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’yla zerrece ilgisi bulunmayan bu Yezid ve CIA İslamcısı, aynı zamanda da
azgın bir Mustafa Kemal düşmanıdır. Görelim:
“Rivayette var ki, “âhirzamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar,
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alnında ‘Hâzâ kâfir’ yazılmış bulunur.”[1]
“Allahu a’lem bissavab, bunun tevili şudur ki: O Süfyan, kendi
başına frenklerin serpuşunu (şapka) koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanunla tâmim ettiğinden, o serpuş dahi secdeye gittiği
için, inşaallah ihtida eder; daha herkes -yalnız istemeyerek- onu
giymekle kâfir olmaz.
“[1] Buhari, Fiten: 26; Müslim, Fiten: 101, 102; Tirmizî, Fiten:
62; Müsned, 3:115, 211, 228, 249, 250, 5:38, 404-405, 6:139-140.
“(...)
“Rivayette vardır ki, “âhirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar ulûhiyet dâva edecekler ve kendilerine secde ettirecekler.”[1]
“Allahu a’lem, bunun bir tevili şudur ki: Nasıl ki padişahı inkâr
eden bir bedevî kumandan, kendinde ve başka kumandanlarda,
hâkimiyetleri nisbetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de, tabiiyyun ve maddiyyun mezhebinin başına geçen o eşhas, kuvvetleri nisbetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül
ederler ve raiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkârâne serfüru ettirirler, başlarını rükûa getirirler demektir.
“[1] el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:508; İbn-i Kesîr, Nihayetü’l-Bidâye ve’n-Nihâye: 1:125, 126; Müsned, 4:20, 5:372” (Belgelerle
Gerçek Tarih, http://belgelerlegercektarih.com/2012/09/07/bediuzzaman-said-i-nursinin-rh-a-deccal-islam-deccali-sufyan-calismasi-ve-m-kemal-ataturk/)

Ölümünden sonra, ondan aldığı kara bayrağı, karanlıklar sancağını
bugüne dek elinde tutan Fethullah Gülen de, şeyhinin yolundadır, tüm
bu konularda, bildiğimiz gibi. Hiçbir ayrılığı yoktur, şeyhinden, önderinden. Sadakatle onun yolunu izlemektedir.
Geçen yazımızda gördüğümüz gibi, Tayyip de, onun AKP’giller’i
de aynen Said-i Nursi’nin yolunu izlemektedirler.
Daha önceki yazılarımızda da gösterdiğimiz gibi, Said-i Nursi’nin
yolunu izleyen, sadece Pensilvanyalı İmam’la, Kaçak Saraylı İmam ve
onların avaneleri değildir.
Solcuyu oynayan Selahattin Demirtaş da, Sorosçu Kemal de birer
Said-i Nursi meftunudur. İsterseniz, hatırlayalım tekrar onların bu Said-i Nursi hayranlıklarını:
“İşte 1 Haziran 2015 Pazartesi günkü Zaman gazetesi… “Liderler buluşmasının konuğu olan Demirtaş” diyerek Demirtaş’ı
ağırlıyor gazetesinde. İşte Zaman yöneticileriyle yan yana, yine
sahte gülücükle poz veriyor Demirtaş. Uzun bir röportaj birkaç
cümle aktaralım.
“Demirtaş söylüyor:
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“İnsan hakları mücadelesinden geliyorum. Çok uzun yıllar İslami kesimle birlikte insan hakları alanında başörtüsünde eğitim
ihlali ile ilgili konularda ortak çalışma yürüttük.”
“Yani açık bir şekilde, bu Ortaçağcıların tümüyle birlikte içli
dışlı çalışma yürüttük, ortak çalışma yürüttük, diyor.
“Dindar bir ailede büyüdüm. Kız kardeşim başörtülüdür.” diyerek devam ediyor. Yani ben de sizinle aynı kökenden geliyorum,
mesajı veriyor. Ve gelelim asıl büyük mesajına:
“Bediüzzaman (Bildiğimiz gibi Said-i Nursi taraftarları öyle derler
ona, yani zamanın harikası, zamanın güzeli. – N. Ankut) külliyatını
okudum diyemem. Bediüzzamanla ilgiliyim, bir sürü şeyini okudum. (Dikkat edelim yoldaşlar. – N. Ankut) Çok net bir duruşu vardır. Etkileyici bir yaşam tarzı var.” diyerek devam ediyor.

“Yani böylesine övgü düzüyor. Said-i Nursi’ye.

“Said-i Nursi’ye, aynı kategoride Zaman’ı ziyaret eden, Zaman’ın konuklarından olan Kılıçdaroğlu da övgü düzüyor yoldaşlar:
“Bediüzzaman’ın eserlerini yasakladılar, onun serbest bırakılması için biz uğraştık. Said-i Nursi’nin kitaplarını, Risale-i Nur yasakladılar, devlet tekeline aldılar. Anayasa mahkemesine kim gitti?
CHP gitti. Bizim anlayışımızla onların anlayışındaki fark budur.
İmam Hatipler asla kapanmayacak aksine oradaki çocuklar daha
iyi yetişsin diye keşke bir değil iki dil öğrenseler. Bir imam ne kadar
iyi yetişirse insanlar o kadar aydınlanır. İmam Hatipleri de, Diyaneti de kuran biziz niye kapatalım.” (Nurullah Ankut, 2 Temmuz Sivas
Katliamı Değerlendirmesi, http://kurtuluspartisi.org/hkp-genel-baskani-nurullah-ankutun-2-temmuz-sivas-katliami-degerlendirmesi-2015/)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, burjuva siyasetçilerinin tamamı, Amerikan uşağıdır, hayranıdır, Ortaçağcı İrtica yandaşıdır, Said-i Nursi ve
benzeri din sapkınlarının yandaşıdır, hayranıdır ve de vatan millet düşmanıdır, Laik Cumhuriyet düşmanıdır, Mustafa Kemal düşmanıdır.
Bayar-Menderes Çetesinden sonra, Demokrat Parti’nin devamı olarak kurdurulan Adalet Partisi’nin ve 12 Eylül sonrasında da yeniden
kurulan Doğru Yol Partisi’nin Genel Başkanlığını yapan Süleyman
Demirel de sıkı bir Said-i Nursi hayranıdır ve o da, onun yolunun yolcusudur. Bu kişi yani Morrison Süleyman da bir Amerikan devşirmesidir. ABD, bunu önce Adalet Partisi’nin başına getirir, sürpriz bir şekilde. Hep deriz ya tüm burjuva partilerinin yönetimlerini de ABD kendi
elleriyle belirler diye. Neyse... 1965 yılı Genel Seçimlerindeyse ABD,
Demirel’in AP’sini sandıktan birinci parti olarak çıkartır. Daha önceden
bir Amerikan ajanı bizzat Ankara’ya gelerek İsmet İnönü liderliğindeki
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hükümeti yıktırmıştır zaten. İşte şimdi Demirel liderliğindeki AP iktidara da oturtularak ABD adına AP’siyle birlikte bir eyalet valisi gibi
Türkiye’yi yönetmeye başlar. Sonradan da, birçok kez Başbakanlıklar
yapacaktır, hatta Cumhurbaşkanlığı makamına bile oturtulacaktır bu
satılmış.
Onun “Bediüzzaman” güzellemesini görelim aşağıda:
“Demirel: “Bediüzzaman’ın tefsiri çok değerli”
“Çeşitli kaynaklardan Kur’ân’ı okudum, öğrenmeye çalıştım.
Ulaşabildiğim pek çok kaynağa baktım. Sadece merak saikasıyla,
öğrenmek için baktım. Bütün bunların içerisinde merhum Bediüzzaman’ın yapmış olduğu yorum fevkalâde müstesna, çok değerli
bir yer işgal eder. Benim anlayabildiğim kadarıyla.
“Demirel: “Said Nursî âlim değildir diyenin...”
“Ben Said Nursî bir âlimdir diyorum. Said Nursi, Kur’ân’ın
en değerli müfessirlerinden biridir. Said Nursî âlim değildir diyenin alnını karışlarım. Said Nursi’yi âlim olarak Türkiye’de birçok
kimse kabul ediyor. Dışarda kabul ediyor. Said Nursî ne demiş, ne
yazmış; bilen var mı? Birtakım insanlar Said Nursi’yi takip ediyorsa, herhalde körü körüne etmiyor. Yani, otuz sene sonra 2530 bin kişi bir mevlide gelip o hatıraya saygı gösteriyorsa, belki
bunun üzerinde durmak lazım. Ben bunu şimdi söylüyor değilim.
Ben bunu otuz senedir söylüyorum. 1966’da dünyanın lafını ettiler.
Daha sonra da ettiler. Onların hepsine cevap verdim. Bir santim
geri çekilmeyiz inandığımız şeylerden. Gelin, Said Nursî’yi sevmeyenler, anlamayanlar, alâkadar olmak istemeyenler! Olabilir. Ama
bunu düşmanlığa çevirmenin de bir mânâsı yok. Aydın gönüllere
ve aydın kafalara hitap ediyorum. Hiç bilmeden, neyin ne olduğunu anlamadan peşin hükümle meselenin üstüne varmaya gerek
yoktur. (Köprü 1995 - Kış)” (http://www.risalehaber.com/demirel-said-nursi-alim-degildir-diyenin-237388h.htm)

Bütün tarikatlara dost olan Özal’ın
Nakşibendi Tarikatıyla ilişkisi
Hatırlanacağı gibi, 12 Eylül sonrası ABD Emperyalistleri Turgut
Özal’ı ve onun Anavatan Partisi’ni ortaya çıkardılar. Gözde hizmetkârları olarak bir süre de bunları kullandılar. Özal da aynen selefleri
gibiydi. Yani o da, tarikat-cemaat hayranıydı, dostuydu. Yalnız, bunun
tarikatı farklıydı. Bu, Nakşibendi Tarikatı’na bağlıydı ve doğrudan da
onun bir kolu olan Fatih’teki İskenderpaşa Dergahı’nın müridiydi.
Buna rağmen, tabiî tüm din alıp satıcısı burjuva parti önderleri gibi,
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o da kendi bağlı olduğu tarikat olmamasına rağmen, Pensilvanyalı
İmam’la ve onun tarikatıyla dosttu. Tabiî tüm tarikatlara da dosttu.
Küçük kardeşi, yine bir Amerikancı ve halk düşmanı olan Molla
Necmettin’in İçişleri Bakanlıklarını yapmış Korkut Özal şöyle anlatır
ağabeyi Turgut Özal’ı:
“Özal Ailesi’nin en yaşlı üyesi Korkut Özal, “Esad Coşan bizim
şeyhimizdi, biz de onun talebeleri... Talebelik ömür boyu sürebiliyor tabiî” diye konuştu
“Nakşibendi dergâhı lideri Prof. Dr. Esad Coşan’ın önceki gün
trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle birlikte gözler, bu tarikatın
üzerine çevrildi. Nakşibendi tarikatı, Türkiye’de çok sayıda ünlü
ismi, ünlü siyasetçiyi bünyesinde barındırmasıyla tanınıyor. Eski
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da Nakşibendi olduğu konuşulur,
annesini bu nedenle Nakşi şeyhi Mehmet Zahit Kotku’nun mezarının bulunduğu Süleymaniye Camii avlusuna defnettiği söylenirdi.
“Özal ailesinin en yaşlısı ve lideri durumundaki Korkut Özal,
Nakşibendi dergâhı ile ilişkilerini SABAH’a anlattı:
“ESAD COŞAN ÖĞRETİCİDİR
“Bu bir manevi sisteme dahil olmak işidir. O manevi sistemin
kuralları içinde sen orada manevi gelişmeni ve beslenmeni sağlarsın. Buna feyz diyorlar. Bu da manevi bir silsile ile oluyor. Burada
yetkilenme keyfi değil. Bu sistem 1400 senedir çalışıyor. Erciyes
dağı gibi Ağrı dağı gibi, dağlar oluşuyor. Mevlana, Yunus bu sistemin ürünüdür. Bu sistemlerle yetişmiştir. Biz oradan feyz alanlardanız. Onun üretici kısmı var bir de. İnsanlara yön veren. Onlara
güzel değerler taşıyan sistem vardır. Bir de kendini güzel ahlâklı
yapmak isteyen vardır. Öğreticiler yol göstericidir, öğreniciler de
doğru yolda ilerlemek isteyenlerdir. Biz hep öğrenci kaldık. Öğrenciyiz. Peygamber efendimiz; ‘öğretici, öğrenici, dinleyici ve bunları
sevenlerden ol’ diyor. Esad Coşan öğreticidir. İrşat makamındadır.
Mürşit diyorlar ona. Yol gösterici.”
“40 SENELİK MÜNASEBET
“Korkut Özal, ağabeyi 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Nakşibendi tarikatı arasındaki bağlantıyı da şöyle açıkladı:
“Turgut Bey, Zahit Korkut Efendi’nin sağlığında onun talebesi
oldu. Onun Zahit Efendi’yle hoca-talebe münasebeti 60’lara gider.
Zahit Bey 80’de öldü. Dolayısıyla Turgut Bey’in Zahit Efendi’yle
münasebeti çok uzundur. Turgut Bey’in, Mehmet Zahit Efendi’den
önce irşat makamında olan Abdülaziz Bektine ile de tanışıklığı vardı. Öğrenciliği döneminde. Ama bir hoca talebe münasebetinden
öte bir tanıma olmuş. Fakat Mehmet Zahit Efendi’yle hoca talebe
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münasebeti vardı. Bunlar gönül bağlarıdır. Bu gönül bağı Esad Coşan döneminde de devam etti. Turgut Bey vefatından bir ay önce
Orta Asya gezisinde Nakşibendi hazretlerinin kabrini de ziyaret
etti, iki rekat namaz kıldıktan sonra ağladığını duydum.” (http://
arsiv.sabah.com.tr/2001/02/06/g05.html)

Gördüğümüz gibi arkadaşlar, bunlar bir yandan Yezid İslamı’nın savunuculuğunu yaparken, bir yandan da Amerika’ya sadakatle hizmet
etmekten, tabiî Türkiye Halkına ve vatanına da ihanet etmekten asla
geri durmuyorlar.
Yukarıdaki aktarmada adı geçen, Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Mehmet
Zahit Kotku, İlahiyatçı yazar İsmail Nacar’ın anlatımına göre şöyle demiş bir kitabında:
“Eğer şeyh, iktidarsızlığa düşerse, eşini müritlerinden birine sunabilir.”
İsmail Nacar, 1990’lı yıllarda, Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı rezaletlerinin, ahlâksızlıklarının, namussuzluklarının ortaya döküldüğü
günlerde söylemişti bunu, bir TV programında...
Düşünebiliyor musunuz, savunulan ahlâksızlığın boyutunu?..
İnsan ister istemez, “Şeytan bile bunlardan bin defa daha ahlâklıdır.”, demekten kendini alamıyor. Bunlar insanlıktan çıkmış. Birer insan sefaletine dönüşmüş.
İsmail Nacar da çok haklı olarak tüm tarikatlar için “birer yılan
yuvasıdır”, belirlemesinde bulunuyordu. Gerçekten de öyle...
Cahil, saf insanlarımızı, bu yılan yuvalarına çekip Allah’la aldatıp,
sonra da kendilerine benzetiyorlar, insanlıktan çıkarıyorlar.
İşte biz, bu sebepten hep şunu söylüyoruz; “Bunların tamamı Muaviye-Yezid İslamı’dır, CIA-Pentagon İslamı’dır. Bunların Kur’an, Hz.
Muhammed ve Dört Halife İslamı’yla zerrece ilgileri yoktur.”, diye...

AKP’giller’in önde gelenlerinin yetiştiricisi
Molla Necmettin’in vurgunları
Türkiye’de çok açık bir biçimde dinci siyasetin şampiyonluğunu
yapan Necmettin Erbakan da, hem Amerikancı, hem Muaviye-Yezid İslamı savunucusu ve hem de Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet
düşmanıydı. Aynı zamanda da kamu malı aşırıcısı, vurguncu ve zimmetçiydi. Hatırlanacaktır; o zamanın para birimiyle “Bosna’ya yardım
amacıyla” toplanan 2 trilyon lirayı (bugünün parasıyla 2 milyon lirayı) iç etmişti. Gizlice, zimmetine geçirmişti. Öldükten sonra çocukları,
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bırakılan büyük mirasın bu hırsızlık paraları bölümü için de birbirlerine
düştüler. Mahkemelik oldular, paylaşamadıkları için bu hırsızlama parayı. O şekilde patlamıştı iş. Yoksa, eğer kardeş kardeş paylaşabilselerdi bu vurgunu, biz de bilmemiş olacaktık, Molla Necmettin’in yaptığı
bu yüz kızartıcı aşağılık işi.
Molla Necmettin’in kişi olarak hırsızladığı paradır bu iki milyon
TL. Kaldı ki Bosna için toplanan yardım paralarının diğer bölümünü
de Bosna’ya göndermemişler. Onu da, Molla Necmettin, kasası olan
Süleyman Mercümek adına bankalara faiz karşılığı yatırtmış. Ve kendi uygun bulduğu yerlere harcatmış, o parayı da. İşte, onunla ilgili bir
haber:
“İstanbul Fatih Savcılığı 21 Mayıs 1994’te Süleyman Mercümek’in hesaplarına el koyarak tüm bankalardan hesap kayıtlarını
istedi. Kayıtlar incelendiğinde, Mercümek’in çeşitli bankalarda 14
ayrı döviz hesabı bulunduğu ve o zamanki değerle 16 trilyon 548
milyar 500 milyon lirayı kontrol ettiği ortaya çıktı. Bu meblağın
Bosna için toplanan ancak yerine hiç ulaştırılmayan paralar olduğu iddia edildi. Faik Işık anlatıyor: “1995 genel seçimi öncesindeyiz. Bosna’da savaş devam ediyor. O zaman Avrupa’daki İHH adlı
yardım kuruluşu aracılığıyla yardımlar toplanıyor. Refah Partisi
olarak topladığımız paraları Erbakan Hoca’ın muteber kabul ettiği kişilere veriyoruz. Yardımların bir kısmı da elden gidiyor. Süleyman Mercümek hakkında Fatih Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yardım toplamadaki usulsüzlüklerle ilgili dava açılmış. Avukatı da
o dönem Fuat Sağıroğlu’ydu. Bana bir gün gelerek, ‘Davanın son
duruşması seçimlerin arefesine denk geliyor. Mahkûmiyet kararı
vereceklerini duydum. Seçimlerden önce karar çıkarsa kötü olur.
Erteletebilir misin davayı?’ dedi. Hakime ‘sanık Mercümek’in avukatı vekaletini bıraktı. Dosya hakkında bilgim yok. Dosyanın ertelenmesini istiyorum’ dedim. Hakim söylediklerime inanmamıştı.
Ancak talebim de hukukiydi. Süre verdi ve mahkemeyi erteledi.
Mercümek davası seçim sonrasına kaldı.”
“Seçimler bitmiş, dava ertelenmişti. Seçimlerden sonra ertelenen duruşma olmuş ve Süleyman Mercümek’e mahkûmiyet
kararı çıkmıştı.” (http://www.milliyet.com.tr/-bosna-paralari-repo-yapildi-erbakan-in-uygun-gordugu-yerlere-harcandi-/gundem/gundemdetay/07.08.2011/1423772/default.htm)

Tayyip Erdoğan’ın ve AKP’giller’in önde gelenlerinin yetiştiricisi
Molla Necmettin’in ve onun partilerinin bir de “Kayıp Trilyon Davası”, diye anılan Hazine ya da kamu parasını hırsızlamaları vardır,
çoğu arkadaşımızın hatırlayacağı gibi. Üstelik de, bu hırsızlıktan dola298

yı Molla Necmettin yargılandı ve mahkûm oldu. Yaşlılığından dolayı,
ev hapsine dönüştürülerek çekiyorken mahkûmiyetini, Tayyipgiller’in
çıkardığı bir afla kurtarıldı. Sicili silindi. Sonrasında yine siyasete döndü, bildiğimiz gibi. Ama artık, Amerika elini ondan çekmişti. Çünkü
boynuzun kulağı geçmesi gibi, ABD yandaşlığında, halk düşmanlığında, ihanette ve kamu malı hırsızlığında Tayyip ve avanesini oluşturan
AKP’giller, “Hoca”ları Molla Necmettin’i fersah fersah geçmiş, geride
bırakmıştı. Üstelik de Molla Necmettin yaşlanmış, yıpranmıştı artık.
Daha iyisi ve daha yenisi varken, ABD neden eskisinde ısrar etsindi?..
Etmedi ve AKP’giller’i sürdü piyasaya.
İşte, 2002’den bu yana da AKP’giller ve Büyük Reisi, ABD’ye hizmetini sürdürmekte, sadakatte kusur etmemekte ve hizmette sınır tanımamaktadır.

Geçmişten bugüne Muaviye-Yezid ya da
bir başka deyişle CIA-Pentagon dincilerinin tamamı
Amerikancıdır
Demek ki arkadaşlar; 1950’den bu yana, yani Türkiye Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın kadrolarından ve geleneklerinden kopartılıp bütünüyle Amerikan yörüngesine sokulduktan sonra, Türkiye’nin yönetimine
Amerika tarafından getirilen siyasi iktidarların tamamı aynı çamurdan
yoğrulmadır ve aynı yapıya sahiptir. Aynı işleve sahiptir, aynı Muaviye-Yezid İslamı’nın, CIA-Pentagon-Washington İslamı’nın savunucusudur.
Bu dönemin belirleyici özelliğini, siyasi iktidarların Amerikancılıklarıyla CIA dinciliklerinin birbiriyle hep atbaşı gitmesi oluşturmuştur.
Böylece de, Türkiye, bir taraftan kendi benliğinden kopartılıp Amerikanofilleştirilirken, bir yandan da Ortaçağ’ın karanlık dünyasına doğru santim santim çekilip götürülmüştür.
Tayyip Erdoğan’ın hayranı olduğu ve birçok kez bu hayranlığını dile
getirdiği, adını caddelere, “Kültür Merkezleri”ne ve okullara verdiği
“Büyük Üstad”, diye kutsadığı Şair Necip Fazıl Kısakürek de bir
Amerikan işbirlikçisi ve hayranıydı. Ondan da bir alıntı yapalım:
“Bize düşen, kendi kendimize sahip olarak, Amerika’nın ebedî
müttefiki, Amerikalının da “Sen sensin, ben de ben” tarzında dostu
olmaktır. Amerikalıyı da böylece kendimiz için bir saadet unsuru
kılmak... Yoksa belâ haline getirmek değil...
“Bunu en küçük milletler yaparken biz yapamazsak hazin olur.
Amerika da ancak böyle bir şahsiyete maddî ve manevî itibar biçe-
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bilir. Yoksa, gelip geçici menfaatleri bakımından alâkadar olduğu;
ve bir Amerikan bahriyelisinin iki yana açık bacakları arasındaki
perspektif içinde mütalaa ettiği kadrodan ileriye geçemeyiz.
“Dış siyasetimizde Amerikan ve iç bünyemizde Amerikanizm
politikasını, kendimizde tecezzi kabul etmez bir şahsiyet vâhidine
göre ayarlamakta, devlet ve millet çapında kalkınışımızı kuşatacak
derecede büyük ve her işe hâkim bir mâna gizlidir.
“Bu mâna tâ merkezinden ele geçirildiği gün, Türk ve Amerikan bayrakları, biri şu kadar yıldızlı ve öbürü sadece ay ve yıldızlı,
iki ayrı dünyanın iki ayrı ve fakat daima beraber mümessilleri halinde yan yana göndere çekilebilirler.” (Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Dergisi, 20. Sayı, 17.07.1959)

Demek ki arkadaşlar; bu Yezid ve CIA Dincilerinin tamamı, dincilikleri oranında Amerikancıdırlar da. Tabiî Amerikan işbirlikçisi hizmetkârıdırlar.
Hiçbiri, ulusal değere ve ulus bilincine sahip olmadığı için, tamamı
da Ortaçağ’ın “ümmet” anlayışına sahip olduğu için; iktidar olmanın
biricik yolunun Amerikancılık etmek olduğunu keşfetmişlerdir. Amerika’ya kölece hizmetkârlık edecekler, Amerika da bunları iktidara getirecek ve iktidarlarını sürdürmelerini sağlayacaktır.
Ne yazık ki halkımız ve vatanımız için, zehirlerden daha acı olan
bu alışverişlerini, yapmıştır bunlar. Yerliler hizmetkârlıkta kusur etmemişler, halk düşmanlığı ve vatan satıcılıkta kusur etmemişler; ABD de
bunları besleyip büyütüp iktidarlara getirmiştir, oralarda tutmuştur.
Tabiî ABD Emperyalistleri, uzun erimli düşünürler. Hedefler koyarlar kendilerine. Ve o hedefe ulaşmak için elverişli projeler yaparlar,
yollar belirlerler. İşbirlikçilerini de işte bu projeleri doğrultusunda yönlendirirler, yürütürler.
Neydi ABD ve AB Emperyalistlerinin varmak istedikleri hedef?
“Yeni Sevr” ya da bugünkü adıyla “BOP”.
İşte 1950’den bu yana ABD Emperyalistleri, işbirlikçi yerli uşaklarını bu yolda yürütmektedir. O hedefine doğru Türkiye’yi, kendileriyle
birlikte, sürüklemeleri için yürütmektedir bunları, oynatmaktadır bunları.
1950’den bu yana iktidarların değişmesi, işbirlikçi partilerin birinin
indirilip öbürünün çıkarılması, onun belirlediği hedef ve bunlara izlettiği yol açısından hiç farklılık taşımamıştır, göstermemiştir. Çünkü bu
adları farklı partilerin, bu değişik Amerikancı Parababaları partilerinin
tamamı aynı toptan kesmedir ve aynı fabrikanın mamulüdür. Dolayısıyla da, aynı işleve sahiptir.
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Fakat her gelen; ihanet, halk düşmanlığı ve ABD hizmetkârlığında
bir öncekini geçmiştir. Yani her gelen bir öncekine göre daha hain olmuştur. İşte böyle gelinmiştir bu günlere.
Bu günlerin siyasi kadrolarını ise, namuslu şairimiz Ataol Behramoğlu’nun “Ne çok hain”, sözü anlatmaya yetebilir ancak...

AKP’giller için kanunsuzluk, hukuksuzluk artık bir
davranış kalıbı haline gelmiştir
Önce de söylediğimiz gibi, bunlar aslında tümüyle Anayasa ve yasalar dışına düşmüş mücrimler topluluğudur. Normal siyasi oluşumlar
filan değildir. O bakımdan, bunların birbirleriyle aralarındaki kavga, ne
kadar silahlı, toplu, tüfekli, uçaklı ve kanlı olursa olsun, siyasi literatürde geçen “Darbe” terimiyle nitelenemez. Çünkü meşruiyetsizlikte
bunların her ikisi de birbiriyle yarışır. Eğer onların bu kavgasına “darbe”, dersek, o zaman mafya hesaplaşmalarının hepsine de “darbe” dememiz gerekir.
İşte olayın bu yönünü sadece bilimin ışığında, biz gördük ve gösterdik. Ne yazık ki, bizim solcu, sosyalist, hatta komünist olma iddiası
taşıyan tüm hareket ve kişiler, tıpkı burjuva siyasileri ve sosyal bilimcileri ile aynı ağzı kullandılar, aynı yerde buluştular. Bu da, onlardaki bilinç, bilim yoksunluğunu, mantık yoksunluğunu ve onun getirdiği kafa
bulanıklığını ve sosyal körlüğü gösterir.
Şimdi bakalım bir defa AKP’giller’e… Bunların işlemediği, TCK’de
yazılı suçlardan bir teki olsun var mıdır?
Hayır.
Savaş suçu, uluslararası suçlar dahil, yüz kızartıcı suçlar dahil işlemedikleri hiçbir suç yoktur.
Böyle bir hareketin, benzeri başka bir hareketle çarpışmaya, kapışmaya girmiş olması nasıl “darbe” terimiyle nitelenebilir?
Bu, birbirinin benzeri suç örgütleri arasındaki bir ganimet paylaşımı
hesaplaşmasıdır. Başka da hiçbir şey değil.
AKP’giller’in ve Reis’lerinin nefes alır, su içer gibi yalan söylediğini ve halkımızı hep “Allah’la aldattığını” defalarca söylemiştik.
Ne dedi 15 Temmuz kapışması sonrası?
“Olayı bana eniştem haber verdi.”
Halbuki sonradan bizzat AKP’giller’in diğer mensuplarının itirafına göre, kendisine olayı haber veren, Kontrgerilla’nın Özel Örgütü
MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ymiş. Yani orada bile yalan
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söylüyor adam.
Yine o günlerde, Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çeteden üçünün
Genel Başkanlarını, teşekkür etme bahanesiyle, Kaçak Saray’a davet
etti. (Araya girelim: Adamın oturduğu Sarayı bile kaçak. Orada öyle
bir Saray yapmanın kanunsuz olduğunu Danıştay, bir hükümle karara
bağlamış. Ama ne dedi Mahkeme kararı sonrası bu kişi?
“Ne yaparsanız yapın, o binayı yapacağım, açılışını da yapacağım,
oraya da gidip oturacağım.” Yani diyor ki apaçık bir şekilde; ben kanun
manun tanımam. Ben ne dersem odur, kanun benim. Böyle bir kişinin,
bir hukuk devletinde devlet adamı olabilmesinin imkânı var mı? Adam
devleti yıkmış. Kendi kanunsuz devletini oluşturmuş. O sebepten orada
oturabiliyor.)
O güne kadar, “Ben o Kaçak Saray’a gitmem.”, diyen Sorosçu
Kemal ne yaptı?
“Tıpış tıpış” gitti.
Böyle bunlar işte...
Neyse, tören sonrası, Tayyip’e, kendisinin TRT’ye 6 yıldan bu yana
yani CHP’nin başına bir kaset operasyonuyla getirilişinden bu yana ilk
defa davet edildiğini, çıkarıldığını söyledi. Güya şikâyette ya da serzenişte bulundu.
Ne dedi buna karşı Tayyip?
Aynen şunu:
“Ben senin TRT’ye çıkmadığını bilmiyordum. Böyle şey mi
olur? TRT, iktidara ne kadar zaman, yer ayırıyorsa, size de o
kadar zaman ayırmalı.” (http://www.birgun.net/haber-detay/erdogan-dan-kilicdaroglu-na-ben-senin-trt-ye-cikmadigini-bilmiyordum-121620.html)

Onun bu sözüne sanırız, bırakalım bebeleri, eşekler bile inanmaz.
Ama işte böyle... Huy edinmiş bir defa, soluk alır gibi yalan söylemeyi.
Yine, Yenikapı’da miting yaptı, değil mi, geçen Pazar?
Sorosçu Kemal’le Kontrgerilla Partisi Başkanı Bahçeli’yi de de çağırdı oraya. Aslında, bunları oraya çağırması da, bunların kendisine tam
olarak biat etmelerini ve biatlarını pekiştirmelerini sağlama amacına
yönelikti. Dikkat edersek; bu ikisi sadece figüranlık yaptı orada. Baş
aktör Tayyip’ti. Onun ve AKP’giller’in şovuydu bu miting.
Böylece de Tayyip, dünya kamuoyu önünde düştüğü yalnızlaşmanın görünümünden kurtulmuş olacaktı. Bakın, Meclisin üç partisi de
benimle birlikte “bizim demokrasiyi kurtardığımızı” onaylıyor. Yani,
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Türkiye’de Parlamenter Demokrasi işliyor. Bunu demek istemişti, Batı
kamuoyuna.
Amerikancı diğer iki partiyi getirdi bu gösterisine. Bunda başarılı
oldu. Fakat dünya kamuoyunu kandırma konusunda başarılı olduğunu
sanmıyoruz.
Bazı yoldaşlarımızın, dünyanın her yerinden Facebook arkadaşları
var. 15 Temmuz sonrası yaşananların oralardan nasıl göründüğünü sorunca yoldaşlarımız, İngiltere’sinden Latin Amerika’sına kadar her yerdeki kişiler, aynı ortak kanıyı belirtiyorlar: “Türkiye, çok korkutucu
bir ülke oldu artık.”, diyorlar.
Hatta, İngiltere’deki içtenlikli bir genç, yoldaşımıza; “Buraya gelip
istediğin sürece kalabilirsin.”, diyor.
Yani böylesine korkunç görünüyor Türkiye, dışarıdan.
Tabiî insanlar, Türkiye’de bir hukuk devletinin olmadığını kesince
görüyorlar. Türkiye’de AKP’giller’in ve onun Reis’inin, hukuk, kanun
tanımaz bir Sultanlık kurduğunu apaçık bir biçimde görüyorlar. Gerçek
de budur zaten...
Yenikapı’da “miting” adı altında gösteri yaptı, dedik ya... Aslında,
o yer de tıpkı Kaçak Saray gibi kaçak. Kanun dışı. Mahkeme, orada
Marmara Denizi’nin doğal yapısının bozulduğunu ve onun eski haline
döndürülmesinin gerekli olduğunu belirten karar vermiş. Türkiye’de
hukuk devleti olmuş olsa, oranın derhal yıkılıp Marmara Denizi’nin
doğal yapısının yeniden oluşturulması gerekir. Ama nerede...
06 Ağustos tarihli Cumhuriyet’te, köşesinde şöyle yazar, Çiğdem
Toker:
“Yenikapı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP demek kirlilik,
yolsuzluk, çöp, susuzluk demektir” dediği yerin adıdır.
“Yenikapı, Erdoğan’ın gerçekdışılığı defalarca anlatılıp belgelenmesine karşın, ana muhalefet partisi liderini SSK Genel Müdürlüğü dönemi üzerinden itibarsızlaştırma politikasını tekrarladığı
yerdir.
“Erdoğan, Yenikapı’da kendisini izleyen milyonlara “Ey Kılıçdaroğlu, senin SSK döneminde nelerin olduğunu biliyoruz” demiştir. Yenikapı Miting Alanı hukuka aykırı bir mekândır. Yapılmadan
önce, 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, “siluet ve topografya” itirazı dikkate alınmamıştır. Deniz Yenikapı’da
yarım milyon metrekare doldurulmuştur. Hem siyaset hem ticaret
odaklı bu projede, İstanbul’daki diğer projelerden çıkan hafriyat
kullanılmış; miting ve gösteriler uğruna Marmara Denizi haritası
değişmiştir.
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“Koruma Kurulu’nun itirazı, TMMOB’ye bağlı, Şehir Plancıları, Mimarlar ve Mühendisler Odası’nın açtığı davalar, seyri değiştirmemiştir.
“***
“Türkiye bir hukuk devleti olsa, Yenikapı Miting Alanı’nın
şu anda yıkılıyor olması gerekirdi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi,
tarihi yarımadanın bozulduğu gerekçesiyle açılan davada Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı imar planlarını iptal etti.
(3 Haziran tarihli Rıfat Doğan imzalı haberin linki: http://www.
diken.com. tr/tarihi-yarimadanin-seklini-bozmustu-yenikapi-dolgu-alani-plansiz-kaldi/
“İptal kararlarının gereği ne yapılacağı bellidir. İşlemden doğan sonuçların ortadan kaldırılması gerekir. Yarın demokrasi talep
edilecek miting, hukuka aykırı olarak yapılmış bir yerde yapılacaktır. Miting düzenleyenlerin hukuk devletini ne kadar önemsediği buradan bile bellidir.
“***
“Erdoğan Yenikapı’da Kılıçdaroğlu’nu görmek isterken amacı kredibilite devşirmekti.” (Çiğdem Toker, Cumhuriyet Gazetesi, 06
Ağustos 2016, http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/580161/Yenikapi_ya_dolgu.html)

Dedik ya; adam hukuksuzluğu, kanunsuzluğu davranış kalıbı haline
getirmiş.
Bir de ne diyor?
“Cumhurbaşkanıyım.”
Hayır, değil. Cumhurbaşkanlığı için seçilme yeterliliğine sahip değil. Çünkü artık herkes bilmektedir ki, Cumhurbaşkanı seçilebilmek
için mecburi olan 4 yıllık Fakülte bitirmiş olmak durumu söz konusu
değil, Tayyip Erdoğan için. Bugüne dek, böyle bir diploma gösteremedi.
Ne dedi?
“1981’de Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim.”
Oysa, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi 1982 yılında kuruluyor. Durum bu kadar net, kesin, açık. Ama Türkiye hukuk devleti olmadığı için, “Ben dedim, öyleyse bu böyledir.”, durumu geçerli oluyor,
maalesef.
İnsan aklı, müthiş bir güç. Tabiî, özgürce, aydınlıkça düşünebilmek
kaydıyla... Geçenlerde şöyle bir caps gözümüze çarptı, internet ortamında. Benim, bu karanlık günlerde de yaşıyor olsak, gülmemi sağladı.
Sanırım sizi de güldürür.
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Fethullah seni kandırmadı, yol arkadaşındı
Sen şimdi saf, cahil insanları kandırma peşindesin
Yine hep diyoruz ya, arkadaşlar; bunlardaki Birinci Kuvayimilliye,
Laik Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanlığı asla bitmez. Bu düşmanlık, onların beyin hücrelerine kodlanmıştır, diye.
15 Temmuz sonrası konuşuyor, “Olağanüstü Din Şurası”nın açılışında Tayyip:
“Tek parti döneminden itibaren uzun süre irtica paranoyası ile
dini cemaatlerin üzerine gidildiği gibi, her yapı gibi bu yapı da milletimizin kanatları altında varlığını sürdürmüştür.” (http://bianet.
org/bianet/siyaset/177468-erdogan-ben-de-feto-ye-yardimci-oldum?bia_source=rss)

Görüyorsunuz; bir cümlede bin demagoji ve aldatma var.
Tek Parti Döneminde “irtica paranoyasıyla dini cemaatlerin üzerine
gidil”meseymiş, bugünkü olaylar yaşanmazmış. Gidildiği için, her yapı
gibi bu da, milletin kanatları altında varlığını sürdürmüş.
Burada bir itiraf da var: Bütün tarikat ve cemaatlerin illegal bir çalışma içinde bulunduklarının itirafı var. İllegal bir Ortaçağ derebeyliği olduğunun itirafı var. Fakat bu illegal yapıların da sorumlusu ve suçlusu,
“Tek Parti Dönemi”ymiş. Onun, taşımış olduğu “irtica paranoyası”ymış. Yani, gerçek suçlu Tek Parti Dönemi oluyor. Mustafa Kemal, İsmet
İnönü ve silah arkadaşları oluyor. Üstelik de onlar, irtica paranoyasıyla
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bütün dini cemaatleri ezerek yeraltında çalışmaya mecbur etmişler, oluyor.
Kendisi ise suçsuz. Bakın bundan sonra da kendini nasıl yıkayıp
yağlayıp temize çıkarıyor:
“Bizler de bu yapıya tüm siyasiler gibi iyi niyetle destek olduk.
Açık konuşuyorum ben de şahsen pek çok görüşüne katılmasam da
bunlara yardımcı oldum. Dedik ki bir ortak yanımız var. Uzun süre
gerçek yüzlerini göremedik.” (agy)

Meğer adam ne kadar masummuş, değil mi?
Her zamanki gibi, mağduru oynamayı nasıl da beceriyor... İnsan şaşırıyor yahu...
1960’lı yıllardan bu yana, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatının devlet
içinde örgütlendiğini matematiksel bir kesinlikle ortaya koyan yüzlerce
rapor var, devlet katlarına sunulmuş. Namuslu sosyal bilimcilerin bu
konuda yazmış olduğu onlarca kitap var. Belge var, kanıt var, her şey
var...
Ama sen göremiyorsun, değil mi?
Bütün bunlara ilaveten, Fethullah’ın bizzat kendisinin böyle bir
amaç içinde olduğunu, yani nihai amacının devleti bütünüyle ele geçirmek olduğunu açık ve kesince ifade eden ve televizyon ekranlarından
yayınlanan videolar var, tâ 1990’lı yıllarda hem de.
Ve buna ilaveten, DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’in, Fethullah Tarikatının bir terör örgütü olduğunu ve devlet içinde günbegün örgütlenerek devleti ele geçirme amacı güttüğünü ortaya koyan dosyası üzerine,
DGM’de açılmış olan dava var. Nuh Mete Yüksel’in İddianamesinden
birkaç paragraf aktaralım, aşağıya:
“Üzerine dokuz rakamını yazarak işaretlediğimiz ATV isimli
televizyonda yayınlanan video kasetinin çözümü:
“Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın.
“(...)
“Bu açıdan, bir taraftan bu kanun ve kuralları kullanma, biraz
önce anlattığım esneklik içinde, diğer taraftan bir kanun ve kural
adamı olma imajını uyarmak, yani harfiyen riayet ediyor bunlar
denmeli, denmeli ki muntazam terfilerin arkasında bir ölçüde bu
vardır. Ve sizin ileriki dönemde daha hayati, daha önemli yerlere
gelmenizin arkasında da bu vardır. Yani sivrilmeden mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitmek, iş de bu iki müessesede
olduğu gibi hayati dinamik bir kısım müesseselerde söz konusudur. Ta ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma ve eğer
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dönülüp gelinecekse yara alınmadan hissettirmeden dönüp geriye
gelme meselesi geleceğimizin adına çok esaslı hususlardır.
“(...)
“Yine orada o esnekliği gösterecek, geriye çekiliyor gibi yapacak, fakat adımlarınızı daha ileriye atıp gideceksiniz, işte bu herkes
için, yani ister değişik şekilde resmi olsun, ister Mülkiye’de çalışan
arkadaşlarımız olsun, ister Adliye’de çalışan arkadaşlarımız olsun
herkes için söz konusudur bu.
“(...)
“Fakat ben kuvvet dengesi olmadığı için şahsen o yol yerine
kendi düşüncemi yayma, kendi düşünce sistemim adına her tarafı
fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim... bu mesele mülkiye ve adliyede çalışan arkadaşlarımız için çok önemlidir. Bence
hususi ile öyle devlet memuru olan arkadaşlarımız kahramanlık
yapamazlar. Fuzuli kahramanlık olur.
“Böyle bir dönemde tam özümüzü bulacağımız, kıvama geleceğimiz ana kadar, dünyayı sırtımıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağımız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğimiz şeyler elimizde
olacağı ana kadar, Türkiye’deki devlet yapısı ölçüsüne göre, bütün Anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır.” (https://tr.wikisource.org/
wiki/G%C3%BClen_davas%C4%B1_iddianamesi/VII-G%C3%BClen%27in_konu%C5%9Fmalar%C4%B1n%C4%B1_i%C3%A7eren_
Video_Kasetler)

Daha böyle, bu tarikatın niyetinin ve hedefinin ne olduğunu ortaya
koyan yüzlerce belge var, iddianamede. Fakat bu kadarı yeter, sanırız.
Bütün bu ay ve güneş kadar kesin belgelere, kanıtlara rağmen, sen
kandın, öyle mi?
Hadi be!
Sen ancak meczuplaşmış hüloogcularını kandırırsın bu yalanınla.
Cehaletlerini ve yoksulluklarını sömürdüğün, makarnayla, bulgurla,
yağla, kömürle ve alışveriş çekleriyle dilencileştirerek kendine bağladığın ve Allah’la aldattığın kitleleri kandırırsın böyle yalanlarla. Başka
da kimseyi kandıramazsın.
Cumhuriyet’ten Erdal Atabek, köşesinde şöyle der, bu “aldatma”
hikayesine:
“Siz aldanmadınız!..
“Ah ah! Ne pişmanlıklar, ne ağlaşmalar. “Aldanmışız. İyi niyetimizin kurbanı olduk. Temiz kalbimiz kandı. Yüzümüze güldüler,
inandık.”
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“Kim bu kananlar, inananlar, aldananlar?
“Cumhurbaşkanı, başbakanlar, bakanlar, eski Meclis başkanları, bütün gelmiş geçmiş yetkililer.
“Aldanmışlar. İyi niyetlerinin kurbanı olmuşlar.
“Yani, hiç inandırıcı olmuyor.
“14 yıl bu ülkenin iktidar koltuğunda oturacaksın. Her şeyi
bilip yöneteceksin. Ağzına geleni söyleyeceksin. Aklına geleni yapacaksın. Her şey elinde olacak. Ama iyi niyetinin, temiz kalbinin
kurbanı olacaksın. Seni kandıracaklar, aldatacaklar. Şimdi ah vah
edeceksin.
“Peki, kabul edelim ki gözünüz geç açıldı da görebildiniz.
“Ne zaman açıldı acaba gözleriniz?
“17-25 Aralık 2013’te açıldı.
“Ne oldu da açıldı o badem gözler?
“Ayakkabı kutularından taşan dolarlar yakalandı. Kasalar bulundu. Rüşvetler ortaya çıktı. Bu iş zamanın başbakanına uzanıyordu ki gözler açıldı, Fethullah Gülen cemaatinin ne hain olduğu
ortaya çıktı.
“Cemaat iktidara uzanıyordu.
“İşte büyük günah buydu.
“O zamana kadar olanlar iktidar koltuklarında oturanların
gözlerini açamamıştı ama bu hamle gözleri fal taşı gibi açtı.
“Oysa o zamana kadar eğitim alanında, yargıda, idarede, orduda Gülen cemaatinin yapılandığı, etkinleştiği yazılıyor, anlatılıyordu.
“Ama siz aldanıyordunuz öyle mi?
“Sahiden mi?
“Aldanıyor muydunuz?
“Hayır, siz hiç aldanmadınız. Hiç aldanmıyordunuz.
“Ve bakın neler oluyordu?
“Biliyorsunuz elbette ama hatırlayalım.
“ ***
“Ergenekon davaları açılıyordu.
“Ordu komutanları, gazeteciler, subaylar tutuklanıyor, yargılanıyor, hapislere atılıyordu.
“Belgelerin sahte olduğu açıklanıyor, kanıtlanıyordu.
“Ordu büyük yara alıyordu.
“Basın özgürlüğü tehdit altındaydı.
“Arkadan Balyoz davası geldi.
“Yıllarca süren hapishane yaşamında çok acı şeyler oldu.
“Ölenler oldu. İntihar edenler oldu. Hastalananlar oldu.
“Siz aldanmaya devam ediyordunuz.
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“İnsanlar hayatlarını verdikleri mesleklerinden atıldılar.
“Aileleri perişan oldu.
“Gururları vardı, sessizce uzun geceler ağladılar.
“Çocukları bu yükün altında yıllarca ezildi.
“Gülen cemaatinin yargıçları olduğunu herkes biliyordu.
“Herkes biliyordu.
“Ama siz aldanmıştınız, bilemiyordunuz. Öyle mi?
“Buna bizim inanmamızı mı bekliyorsunuz?
“Şimdi başarısız bir darbe girişimi oldu.
“Bülent Arınç, “O gece aldandığımı anladım” diyor.
“Bülent Bey, o davalar sırasında “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” demişti, hatırlıyor olmalısınız.
“Sonra o davalarda yargılananlar beş yıl sonra beraat ettiler.
“Bugünün Cumhurbaşkanı, “Ben o davanın savcısıyım” demişti.
“Altına zırhlı araç verdikleri savcı Zekeriya Öz şimdi kaçak.
“Aldanmıştınız öyle mi?
“Yakanıza yapışmış kul hakkı var.
“Elinize bulaşmış insan kanı var.
“Şimdi helallik dileyin, af bekleyin, öyle mi?
“Sizi, ben affetmiyorum.
“Allah da affetmeyecek, bilesiniz.” (Erdal Atabek, Cumhuriyet
Gazetesi, 08 Ağusots 2016, http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/580968/Siz_aldanmadiniz_...html)

Esasında Tayyip Erdoğan, aldanmıyor da, tam tersine her zaman
yaptığı gibi yine insanları bir kez daha aldatmaya çalışıyor.
Tabiî, “Ben bu gayrimeşru, illegal çeteyle partimizin iktidarından
bu yana işbirliği yaptım. Birlikte Laik Cumhuriyet’i yıktık. Ganimette
aslan payına göz dikince aramızda kavga çıktı. Bu yüzden birbirimize
düştük, kanlı bıçaklı olduk.”, diyecek hali yok.
Ne diyor?
“Fethullah Gülen Cemaati beni kandırdı, beni aldattı.”
Kimi kandırıyorsun sen?
Fethullah seni kandırmadı. Sen, şimdi saf, cahil insanları kandırma
peşindesin.

İtirafçıların “kandırıldık” söylemleri Şark Toplumlarının
insanları nasıl çürüttüğünü gösteriyor
“İlk türbanlı rektör atadık”, diye Fethullah’ın müridi, sözde aka309

demisyeni getirdin, Dicle Üniversitesi’nin başına.
Bir de övündünüz bununla değil mi, “Bakın türbanlılar artık devletin
her yerinde bizim iktidarımızda.”, diye. Şimdi de tutukladın o zavallı
kadıncağızı. Öyle görülüyor ki iktidarın sürdüğü sürece de yatıracaksın
hapishanede. Tabiî, itirafçı olup tarikat arkadaşlarını bir bir gammazlayıp, aşağıdaki vatandaş gibi “etkin pişmanlık”tan faydalanmak istediğini belirtmediği sürece...
Meğer Dicle Üniversitesi’nin tüm yönetim kadrosunu teslim etmişsin. Elinle, bilerek, iradi olarak vermişsin bu cemaate.
Şu anda itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Rektör
Yardımcısı bir diğer zavallı insan sefaletinin itirafları yayımlandı medyada. Bakın şuna bir:
“Aslan Bilici: muhafazakar gruplarla birlikte hareket ettik
“Eski Rektör Yardımcısı Aslan Bilici, 2008’de göreve geldiklerindeki akademik kadroyu “PKK sempatizanı” olmakla suçladı
ve muhafazakar kesimle birlikte hareket ettiklerini söyledi. Bilici,
“muhafazakar kesim olarak değişik gruplardan birlikte hareket
ettik ve 2008 yılında Ayşegül Jale Saraç rektör seçildi bende rektör
yardımcısı olarak görev yapmaya başladım. Bu süreçten sonra muhafazakar gruplardan öğretim elemanı alınmaya başlandı. Sadece
Gülen’in elemanları alınmadı, her gruptan eleman alındı.”
“(...)
“Ben paralel değil Kırkıncı cemaatindenim
“Kırkıncı Cemaati üyesi olduğunu söyleyen Bilici, “Ben paralel
yapının dışında yer alan bir gruba mensubum, mensup olduğum
grupta açık açık bu yapının yaptıklarını geçmişten bu yana eleştirmiştir. Üniversiteyi okuduğum dönemde de paralel yapı ile zıt
olan bu yapıyı eleştiren Kırkıncı grubunun evlerinde kaldım. Ben
paralel yapının parayı öncelemesi ve başörtüsü konusundaki tavrı
nedeniyle de tepkiliyim” dedi.” (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/583962/Eski_rektor_yardimcisinin_itiraflari..._Dicle_Universitesi_ni_cemaatler_yonetmis.html)

Gördüğümüz gibi arkadaşlar, adamlar üniversiteleri tarikat yuvalarına çevirmişler. Üniversitelerin bilimle de, kültürle de bir ilgisi kalmamış.
Yukarıdaki şahıs nasıl da diz çöküyor, değil mi?
İnsanın bu denli küçülmesi, sefaletleşmesi mide bulandırıyor, doğrusu. Gerçi, 15 Temmuz’dan bu yana tutuklananların tamamı böyle
görüldüğü kadarıyla. Dik duran, yıllar boyu, on yıllar boyu inanmış
olduğu ve savunduğu düşüncesini, tarikatını savunan tek kişiye tanık
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olmadık. Hepsi “kandırıldık”, “kullanıldık”, yaygarası içinde.
Bu da neyi gösteriyor, arkadaşlar?
Şark Toplumlarının insanları nasıl çürüttüğünü, nasıl çamurlara buladığını...
6 bin yıldan bu yana sürüp gelen Tefeci-Bezigân toplumlar, insanlardaki tüm insani, ahlâki değerleri çürütüyorlar.
Yukarıdaki Rektör Yardımcısı, aslında, diz çökerek yapmış olduğu
itiraflarında bile yalan söylemekten ve insanları kandırmaya, aldatmaya
çalışmaktan geri durmuyor.
Ne diyor?
“Ben Kırkıncı Grubundanım. Benim mensup olduğum grup, Fethullah Gülen Cemaatine hep karşı olmuştur.”
Oysa, gerçek tam tersidir. Said-i Nursi’yi benimseyen tarikatlardan
biridir, “Mehmet Kırkıncı Hoca”, diye anılan şeyhin oluşturduğu grup
ya da tarikat. Bunlar, her ikisi de Said-i Nursi’ye bağlı oldukları için
birbirlerini kardeş görürler ve birbirleri hakkında asla olumsuz konuşmazlar, davranışta bulunmazlar. Tersine; överler Pensilvanyalı İmam’ı
ve yaptıklarını. İşte kanıtı:
“Spiker: Risaleleri Fethullah Gülen’le buluşturan sizsiniz, değil
mi Hocam?
“M. Kırkıncı: Onun da bir hocası vardı, Osman Bektaş isminde. Büyük bir hoca, çok büyük bir hoca. Osman Bektaş Hoca dedi
ki, Ben İzmir’e gideceğim, orada biraz kalacağım. (...) Ben gelene
kadar talebelerimi okut. Peki Hocam.
“Saat 8’de gittim ki sekiz tane talebesi vardı, biri Hocaefendi.
Fethullah Gülen Hocaefendi. Neyse onların derslerini okuttum.
İşte tefsirdir, hadistir, neyse. Ben bazı ezberlediğim yerleri Üstad’ın
ismini vermeden böyle aktarırım. Üstad’ın sözleri celbetti bunları.
Celbedince öyle bir hale geldi ki yani, ders bitse de sohbet etsek
dediler. Sekiz kişi, biri Hocaefendi.
“Ben dersten çıkınca Hocaefendi benle çıkmaya başladı. Neyse,
artık yolda beraber, izde beraber. Böyle iç içe girdik, sevdik birbirimizi. 13 yaşında o zamanlar. Ben 1928, o 1938. Aramızda on yaş
fark var.
“Neyse, bir gün böyle Medresenin kapısına gelince, dedi ki hocam, bazen insanın aklına öyle şeyler geliyor ki korkuyorum.
“Ne, dedim, Fethullah Efendi.
“Dedi, her şeyi görüyoruz da Allah’ı niye göremiyoruz?
“Dedim, şiddet-i zuhurundan.
“Birden müteehir oldu.
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“Dedim müteehir olma, olma. Bu söz benim olur mu?
“E, kimin Hocam?
“Bediüzzaman, ilk sözüm bu, Bediüzzaman’ı duymuşsan, Bediüzzaman Hazretlerini?
“Duymuşam.
“Kitapları var, okumuşsan?
“Okumamışam.
“Dedim, bu söz onun. Biz dedim, Muratpaşa Medresesinde her
gün Risale-i Nur okuyoruz. İstersen sen bir gün gel, dinle. Her nasılsa o, aklından çıkmıyor. Dedi, bu Çarşamba günü beni götür. Artık Çarşambaya kaç gün varsa...
“Çarşamba günü aldım, götürdüm. Muzaffer Aslan Ağabey
vardı, o da bizim misafirimiz, ona 11’inci Lema’yı okutturdum. (...)
“Sabahtan gittim, dedi, ‘hocam, ben artık bundan sonra sizden
bir ferdim’.
“Hayırdır?
“Dedi, seni yolladıktan sonra gittim. Yatmadan önce Allah’a
yalvardım ki beni bunlardan bir fert et. Yattım böyle bir rüya gördüm.
“Rüya çok enteresandı da aklımda kalmadı.
“İşte öyle, içimizden geldi ama bizden bin adım ileri gitti yav,
hizmette.
“Ondan sonra Medreseye geldi. 1952’den 1964’e kadar beraber
Kümbet Medresesinde kaldık. Beraber yedik, beraber içtik, beraber okuduk, beraber yattık, beraber kalktık. İnan ki her gün muhabbetim arttı.” (https://www.youtube.com/watch?v=XLxtCc_I9Zw)

Müritlerinden biri okuyor, Said-i Nursi’den, bizim yukarıda da daha
önce aktardığımız şu sözleri Mehmet Kırkıncı’ya:
“Hattâ, hadis-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur’ân ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya
karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dahi ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimî ittifak etmek, belki Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle dahi,
medar-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ
etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı
ittifaka muhtaçtırlar.”

“Kırkıncı Hoca”, aynen şöyle diyerek tasdikler, “Üstad’ı Said-i Nursi’nin bu öğretisini. Fethullah Gülen’in de burada öğütleneni uyguladığı için çok doğru ve olumlu bir iş yaptığını belirtir. Şöyle der:
“Vallaha ya, ne güzel ifade etti, bak. Mesela şimdi Fethullah
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Hocaefendi, gitti Papa’yı gördü ya. Allah Allah. Papa davet etti.
İstanbul’da bir Hıristiyan Reisi var, o vesile oldu. Götürdü, onunla
görüştü. Adam gitti, Papa, Şam’da Cami’yi ziyaret etti orada. Dua
etti orada. Bakın ta nerelere kadar gidiyor.” (https://www.youtube.
com/watch?v=M2ESWiArggQ)
“Diyorlar hani Fethullah Efendi konuşlanıyor.
“Ne etmiş, gitmiş orada, Amerika’da İslam’ı anlatıyor.
“Sen olsan ne edersin? Öyle değil mi yani? Sen olsan ne yaparsın?
“Bakın bu zümreyle ahlağımızın temelini kurdu orada.” (https://www.youtube.com/watch?v=A1NvFQI6HLY)

Çok açık biçimde görüldüğü gibi, Kırkıncı Dergahı’nın Şeyhi Mehmet Kırkıncı, Fethullah Gülen’in hem Papa’yla görüşmesini, yani
“Dinlerarası Diyalog” çalışmasını, hem de Amerika’ya yerleşerek orada okullar açıp, faaliyet göstermesini ve eylemlerini çok olumlu buluyor. Tamamen dine ve ortak “üstad”ları Said-i Nursi’nin öğretisine
uygun buluyor.
Yani bu tarikatın, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatına karşı, bırakalım
olumsuz tutum içinde olmayı, tam tersine; hayranlık dolu bir yaklaşımı
var. Ve anlayışı var. Yani tam bir dayanışma içinde bunlar.
Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısının anlatımıyla da bir kez daha
açıkça belgelendiği gibi, Tayyip Erdoğan ve AKP’giller, tıpkı Molla
Necmettin’ler, Demirel’ler, Özal’lar, Menderes’ler gibi, tüm tarikatlarla
iç içedirler. Ve onlara her türden desteği vermiş bulunmaktadırlar.

AKP’giller Pensilvanyalı İmam’ın tarikatının işlediği
tüm suçlara aktif olarak iştirak etmiştir
Şu anda Tayyip ve AKP’giller, Pensilvanyalı İmam’ın cemaatine
karşı acımasız bir tasfiye operasyonu yürütmektedirler.
Peki diğer tarikat ve cemaatlere karşı ne yapmaktadırlar?
Bunun tam tersini. Yani, o tarikat ve cemaatlerle, bugüne dek sürdürdükleri işbirliğini daha da yoğunlaştırıp sıkılaştırarak sürdürmeye
devam etmektedirler. Hatta önceki yazılarımızda da gösterdiğimiz gibi,
Pensilvanyalı’nın kadrolarının tasfiyesiyle boşalan yerleri, diğer tarikat ve cemaatlerin mensuplarıyla doldurmaya çalışmaktadırlar. Tabiî
AKP’giller Tarikatının taraftarları başta gelmek üzere...
Yani Faşist Din Devleti yapılanmasına olanca hızlarıyla devam etmektedirler. Bir de, apaçık bir şekilde itiraf ettikleri gibi, Orduyu da ar313

tık, her biri Ortaçağcı dünya görüşüne sahip İmam Hatip mezunlarıyla
doldurmayı hedefliyorlar. Yani, bir “din ordusu” kurmayı amaçlıyorlar. Öyle ya; nihai hedefleri olan din devletinin ordusu da, bir dinciler
ordusu olmalıdır, diğer tüm devlet kurumları gibi.
Daha da fazla uzatmayalım, arkadaşlar. Zaten uzattık da hani halkımız der ya; “Kimin ağrır o bağırır.” İşte bizim sözü kısa kesemememiz de bu sebepten. Yürek yanınca dil de böyle feryat ediyor.
Tayyip Erdoğan ve AKP’giller de, Pensilvanyalı İmam’ın cemaatine ve diğer tarikatlara her türden desteği, yardımı, bilerek ve isteyerek
vermişlerdir. Pensilvanyalı’nın dışındaki tarikatlara vermeye de olanca
hızıyla devam etmektedirler.
Dolayısıyla da bunlar, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatının, ordusunun, yargısının, akademisyenlerinin ve diğer memurlarının işlediği tüm
suçların, asli fail olmak kaydıyla, suç ortağıdırlar.
Tayyip ve AKP’giller için suçun maddi ve manevi unsurlarının tamamı vardır-mevcuttur.
Tayyip ve AKP’giller, bu suça pasif değil, tam tersine aktif olarak,
eylemli olarak iştirak etmişlerdir. Suçu yan yana, birlikte işlemişlerdir.
Aynı amaç doğrultusunda, aynı hedefe varmak için işlemişlerdir.
Ne demişti Tayyip?
“Cemaatçi kardeşlerimiz bizden ne istediler de vermedik ki?”
Yani burada demiş oluyor ki, “Biz Pensilvanyalı İmam’ın istediği
her şeyi, özgür irademizle, bilerek ve isteyerek ona verdik.”
Böylece, suçu hem icra ederek, hareketlilikle işlemiş bulunuyor.
Yani suç oluşturan eyleme bizzat katılmış oluyor.
Üstelik de bunu, ortak amaçlarına varmak için yani Laik Cumhuriyet’i yıkıp yerine Ortaçağcı bir din devleti kurmak için yapmış oluyor.
Böylece de, burada suçun manevi unsuru da mevcut bulunmaktadır.
Yani, Tayyip ve AKP’giller, Pensilvanyalı’nın işlediği suçun aynısını,
hem maddi, hem de manevi unsurlarıyla birlikte işlemiş bulunmaktadırlar.
Burada, bizim bilimine saygı duyduğumuz bir hukukçudan, öğrencilik yıllarımızda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ünlü Ceza
Hukuku Profesörü olan Uğur Alacakaptan’dan, onun “Suçun Unsurları” adlı kitabından birkaç bölüm aktaralım:
“SUÇUN MADDÎ UNSURU
“A) Maddi Unsuru Meydana Getiren İkincil Unsurlar:
“Yasadaki tanıma uygun tipik bir eylem her şeyden önce icra,
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ya da ihmal hareketinin yapılmış olmasını gerektirir. Çünkü, çağımızda, insanların, icra ya da ihmal bir hareketinde bulunmaksızın,
yalnız düşünce ve kanılarından ötürü cezalandırılmaları imkânı
artık tanınmamaktadır. Bu nedenle, bir icra, ya da ihmal biçiminde
beliren bir hareketin varlığı suçun varlığı için zorunludur. Bunun
için, bir insan son derece kötü tasarımda bulunsa bile, bu tasarımını hareket haline getirmedikçe kendisini sorumlu tutmak imkânı
yoktur. Bu gerçektir ki; “hareket olmadan suç olmaz- nullum erimensine actione” ilkesini yaratmıştır (1).
“Suçun varlığı için bulunması lâzım gelen icra, ya da ihmal hareketine doktrinde kısaca “hareket” adı verilir. Ancak, yalnız bir
hareketin varlığı suçun maddî unsurunun tamamlanması için yetmez. Dış âlemde bir değişikliğin de vuku bulması, yani bir sonucun
da meydana gelmesi gereklidir. Örneğin, tabancanın mağdura yöneltilip ateşlenmesi hareket, bundan bir “müessir fiilin” meydana
gelmesi ise dış âlemdeki değişiklik, başka bir deyişle, sonucudur.
“Hareket ile Sonucun birbirlerinden tümden ayrı iki husus oldukları sanılmamalıdır. Bir nedensellik bağı (illiyet bağı)nın bunları biribirine bağlaması gereklidir. Gerçekten, bir bağ olmaksızın,
hareketin sonucu doğurduğundan zaten söz edilemez. Böylelikle,
maddî unsuru meydana getiren üçüncü unsuru da saptamış bululuyoruz (= Nedensellik Bağı). Şimdi, bunları sıra ile inceleyelim.
“HAREKET
“Kavram: Felsefî görüş açısından hareket edilecek olursa insanın dıştaki hareketleri kadar, şuurda cereyan eden olaylar, örneğin,
istek, düşünce, v.s.’yi de hareket saymak mümkündür (2). Ancak
yukarıda da söylediğimiz gibi, modern ceza hukuku insanın sadece
dış davranışları ile ilgilendiği, dışta belirmeyen fikir, kanı ve düşüncelerini gözönüne almadığı için biz, insanın içinde cereyan eden bu
çeşit olayları inceleme alanımız dışında bırakmak zorundayız (3).
Ceza hukuku bakımından hareket, insanın dışta beliren bir davranışıdır.
“Hareket adını verdiğimiz unsur iki şekilde ortaya çıkabilir
: Bir şeyi yapmak veya yapmamak. Hareket, bir şeyi yapmamak
şeklinde ise, “ihmali hareket — omissione” adını alır. Örneğin,
hırsızlık suçu taşınabilir bir malın bulunduğu yerden alınması ile
işlendiği, yani, bir “yapma”yı gerektirdiği için icra! suçtur. Buna
karşılık, bir memurun görevini yaptığı sırada, memuriyetiyle ilgili
olarak resen kovuşturmayı gerektiren bir suçu öğrenip de bu suçu
ait olduğu daireye haber vermekte ihmal ve gecikme göstermesi ise
(Mad. 235), yapılması gerekeni yapmama biçiminde belirdiği için
bir ihmal suçudur.
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“İcraî bir hareketle işlenebilen suçların bazı hallerde ihmali bir
hareketle işlenmeleri mümkündür. Örnek, adam öldürme suçu, aslında, bıçak, tabanca, zehir vs. gibi araçların kullanılması ile işlenen bir suçtur. Ve bu suretle işlendiği zaman icraî bir suç niteliğini
taşır. Çocuğuna, onu aç bırakarak öldürmek kastıyla süt vermeyen
ananın misalinde ise ortada ihmali bir hareket ile işlenen bir icra
suçu vardır ki, doktrinde bu çeşit suçlara ihmal suretiyle icra suçları (reati di commisione per omissione) adı verilir.
“(...)
“IV. MANEVÎ UNSUR
“Suçun meydana gelebilmesi için failin, yasadaki tanıma uyan
ve hukuka aykırı olan bir eylemi işlediğinin bilinmesi, tanıtlanması
yetmez. Aynı zamanda, hukuka ve yasaya aykırı olan bu eyleme
failin kusurlu iradesinin katılmış bulunmsı koşulu da aranır. Yani,
kusurlu bir irade tarafından yaratılmış olmayan eylemler suç sayılmazlar. Böylelikle, kusurlu irade de suçun kurucu unsurlarından
biri olarak karşımıza çıkmaktadır (1).
“İnsan hareketlerinin cezalandırılmasında, harekete iradenin
müdahalesi koşulunun da aranması, insanileşme amacına yönelmiş
bulunan ceza hukukunda, uzun süren bir gelişme dönemi sonunda
varılan bir sonuçtur. Eski ve Orta Çağlarda ve Yakın Çağlara gelinceya kadar, sonuç ile insan hareketleri arasında iradeye dayanan
sübjektif bir bağ aranmıyor, objektif bir nedensellik bağının varlığı
failin, cezalandırılabilmesi için yeter görülüyordu. Hatta, objektif
nedensellik bağına verilen bu önem yüzünden insan tarafından
yapılmış olmayan hareketler de cezalandırılıyor, örneğin sahibini
ısıran domuz, yoldan geçen bir kimsenin başına düşerek onu yaralayan kiremit hakkında ceza verilmesinde tereddüt edilmiyordu.
Bu söylediklerimizden, Yakın Çağlar’a gelinceye kadar ceza hukukunda objektif sorumluluk esasına yer verilmekte olduğu kolayca
anlaşılmaktadır. Ancak, zaman, insanların hukuk anlayışını değiştirmiş ve hukukçular bir hayvan, ya da doğa gücünün sebep olduğu
sonuç ile bir insanın yarattığı sonuç arasında bir farkın varlığını
sezmişler ve bu farkın, eyleme kusurlu bir iradenin kanşmasından
ibaret olduğunu anlamışlardır.
“İnsan hareketlerine kusurlu bir iradenin karışması biçiminde açıkladığımız bu unsura “kusurluluk”, ya da “manevî unsur”
adı verilir. Biz ikinci deyüni, doktrinde yerleşmiş olması nedeniyle
daha uygun bulmaktayız. Ancak, manevî unsuru, failde kusurlu
bir iradenin varlığı diye anlarsak onu dar anlamda ele almış oluruz. Kusurlu bir iradenin, yani kusurluluğun var olabilmesi için,
failin kusurlu davranabilme yeteneğine sahip olması gerekir. Böy-
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le bir yeteneğe sahip olmayan bir kimseden kusurlu bir hareket
beklenemez. Sorun bu yönde ele alındığında, manevî unsur içinde
kusurlulukla beraber ikinci bir unsurun incelenmesi gereği kendini gösterir. Failin kusurlu bir şekilde hareket edebilmesi imkânını
yaratan bu ikincil unsura isnad yeteneği (isnadiyet - imputabilita)
denir. Demek ki manevî unsur deyince, isnad yeteneği ve kusurululuktan oluşan bir bütünün anlaşılması gerekmektedir.
“İSNAD YETENEĞİ
“I. Kavram: İsnad yeteneği konusunda çeşitli tanımlar yapılmıştır. Türk doktrininde, “isnad kabiliyeti, bir fiilin bir kimseye
kabili izafe olabilmesi için, failde bulunması gereken vasıfların heyeti mecmuasıdır” (2), “Bir fiilin insana atfedilerek onun fail sayılabilmesi için bulunması zarurî unsurlar topluluğu” (3) gibi tanımlara rastlıyoruz.
“Kanımızca, 1930 tarihli İtalyan Ceza Yasası’nın yapmış olduğu
şu kısa tanım, konunun sınırlarını saptamaktaki sadeliği ve isnad
yeteneğinin unsurlarını belirtmedeki açıklığı yüzünden ötekilere
yeğlenmelidir: “İsnad yeteneği, anlama ve isteme yeteneğine sahip
olmaktır” (4). Bu tanıma göre, isnad yeteneğinin unsurları anlama
ve isteme yetenekleridir.
“Anlama yeteneği, bir kimsenin, yaptığı hareketin toplum içindeki değerini bilmesi ve toplu halde yaşama koşulları ile çatışma
halinde olduğunu anlamasıdır. Failin, hareketinin aynı zamanda
yasaya aykırılık teşkil ettiğini bilmesi gerekmez. Bunun gibi, anlama yeteneğini, insanın çevresinde olup bitenleri tanıyıp bilmesi
diye anlamak da doğru değildir. İsteme yeteneği ise, kişinin, yapmak zorunda olduğu şeyi isteyebilme, başka bir deyişle hareketlerini özerk (=muhtar) olarak tâyin edebilme yeteneğinden başka
bir şey değildir. (Uğur Alacakaptan, Suçun Unsurları, Birinci Baskı,
Ankara 1970, s. 35-36, 103-105)

Uğur Alacakaptan Hoca’nın da bu açıklamaları ışığında bir kez daha
kesince anlaşılmakta ve görülmektedir ki, Tayyip Erdoğan ve AKP’giller, Fethullah ve adamlarının işlediği suçun tamamını, hem maddi, hem
de manevi unsurlarını tam olarak oluşturacak biçimde işlemişlerdir.
Çünkü amaç birliği içindeydiler.
Tayyip Erdoğan, Bakanlıklar, milletvekillikleri verdi, Pensilvanyalı’ya. Yargının her kademesinde savcılar, yargıçlar verdi. Bununla da
yetinmedi, o savcıların bir kısmının altına zırhlı Mercedes’ler verdi.
Çünkü o süreçte, Türk Ordusu’nun içinde kalmış olan, Birinci Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal geleneğini savunan subayların, en aşağılık
iftiralarla suçlandırılıp mahkûmiyetlere uğratılması ve ordudan atılma317

ları gerekiyordu. Üniversitelerin ve medyanın da bu nitelikteki namuslu
unsurlardan arındırılması gerekiyordu. Dolayısıyla, oralardaki namusluların da suçlandırılıp, cezalandırılıp, Şeytanlaştırılıp tasfiye edilmeleri, ezilmeleri gerekiyordu. Hedefleri olan din devletine varabilmek için
bu elzemdi.
Tabiî bu, ABD’nin ve onun casus örgütü CIA’nın da hedefiydi. O da
böylece Türkiye’yi “Yeni Sevr”e-BOP’a götürmüş olacaktı.
İç ve dış düşmanlar, el ele verdiler, bu alçakça işte. CIA uzmanları
projelendirdi ve pratiğe geçirilişini yönetti.
Aynı ABD ve CIA, Türk Ordusu’na ikinci darbeyi de 15 Temmuz
süreciyle vurdu. Böylelikle, Türk Ordusu çökertilmiş, parçalanmış,
onuru, itibarı ayaklar altına alınmış, özgüveni ve savaşkanlık gücü
büyük ölçüde hırpalanmış ve kuvvetleri parça parça edilmiş duruma
düşürüldü. Bu parçalardan her birinin komutanları şu an Tayyip ve
AKP’giller’in sıradan memurları seviyesine indirgenmiştir. Öyle ki, bu
görünüşte komutanlar, Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ve bundan sonra yapacağı her operasyona, Orduya vuracağı her darbeye gık bile diyemeyecek yapıdaki, anlayıştaki insanlardan oluşmaktadır.
Bunu çok iyi bilen Tayyip ve AKP’giller de, Orduyu parça parça
edip her bir parçasını Bakanlarının emrine vermektedirler. Bir bütünlüğü kalmamıştır artık Ordunun. Bir kurmay merkezi yani Genelkurmayı
kalmamıştır. Askeri okulları kapatılmış, kışlaları boşaltılmış, mensupları Şeytanlaştırılmıştır. (Yani AKP’giller taraftarlarının ve bilinçsiz,
cahil bırakılmış halkımızın o gözle bakmaları sağlanmıştır.)
Bu sözünü ettiğimiz kitlenin gözünde Ordu, bir tehlike ve kötülük
unsurudur artık. Şu an, Polis Teşkilatı bile Ordudan yüz kat daha değerli
görülmektedir, onlar tarafından. Üstelik de sadece öyle görmekle kalmıyorlar. Bunu davranışlarıyla da gösteriyorlar ve ortaya koyuyorlar.
Askeri okulları kapatıyorlar, kışlaları boşaltıyorlar, boşaltmadıklarının
önlerini çöp kamyonlarıyla, iş makineleriyle kapatarak askeri oralara
girip çıkamaz hale getiriyorlar. İşte sizi böyle hapsettik kışlalarınıza,
dercesine, o kışlaların önüne çadırlar kurarak gece gündüz oralarda zafer kutlamaları yapıyorlar.
Türkiye’nin adım adım Yeni Sevr’e yaklaştırıldığı, BOP cehenneminin-uçurumunun kıyısına getirildiği hiç umurlarında olmamaktadır
onların. Dedik ya; onlarda herhangi bir ulusal değer aramayacaksınız,
diye. Onlar Ortaçağ’ın ümmetçilik konağının insanlarıdır. Bakmayın
21’inci Yüzyılda yaşıyor olmalarına.
Orduyu çürüttüler, hukuku çürüttüler, yargıyı çürüttüler, eğitimi çürüttüler, medyayı çürüttüler, ahlâkı çürüttüler, dini çürüttüler, toplumu
318

çürüttüler. Laik Cumhuriyet’i yıkıp enkaz yığınına dönüştürdüler.

Kamuoyu “FETÖ” gündemiyle meşgulken AKP’giller
kalan son kamu mallarını aşırmanın peşindeler
Bunların beyin genlerine kodlanmış bir şey daha var:
Durup dinlenmeden kamu malı hırsızlığı yapmak... Kamu mallarını
zimmetlerine geçirmek. Bundan da asla, bir saniye olsun vazgeçemezler. Neredeyse içgüdüleşmiştir, onlardaki bu davranış biçimi. İşte şu
kara günlerde bile, kamu malı hırsızlığına hız vermekten kendilerini
alamıyorlar. Hatta tersine; “Yahu iyi işte, tam uygun ortam. Millet, Feto’yla filan meşgulken, biz bu kamu mallarını yandaşlarımızla birlikte
paylaşıveririz, midemize indiriveririz, diyorlar. Şu haberlere bakın:
“Özelleştirme ‘torba’sı geliyor
“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün kabul edilen tasarıyla, 100’den fazla kuruma varlıklarını ve ticari hisselerini özelleştirme idaresine devretme ve bu şekilde özelleştirme yolu
açılıyor. Tasarıya göre aralarında Atatürk Orman Çiftliği, Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil
Kurumu’nun da olduğu kurumlar, varlıklarını özelleştirme idaresine devrederek, ihale yasasının kapsamı dışında özelleştirebilecek.
CHP’li Aykut Erdoğdu, tasarıyı “Bu maddeyle bütün devlet satılabilir” diyerek eleştirdi.
“35’İNCİ MADDE
“Söz konusu düzenleme torba yasa tasarısının 35. maddesinde
bulunuyor. Buna göre, özel bütçeli idarelere ait ticari amaçlı kuruluşlardaki hisseler ile varlıklardan bu idarelerce, Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı’na bildirilenler, Özelleştirme Yasası kapsamında özelleştirilecek. Tasarıyla ilgili komisyona bilgi veren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşaviri Mehmet Kilci, özelleştirme
kanununda hangi kuruluşların özelleştirme kapsamına alınacağının belirtildiğini, ancak özel bütçeli kuruluşlara ait herhangi bir
düzenleme getirilmediğini belirtti. Kilci, zaman zaman özel bütçeli
kuruluşların varlıklarının kendilerine devredilmek istendiğini, ancak yasa nedeniyle bunun yapılamadığını ifade etti.
“Kilci, özel bütçeli kuruluşun talebi durumunda, istenen varlığın özelleştirme kapsam ve programına dahil edileceğini belirtti.
Kilci, kapsama giren kuruluşlardan bazılarını şöyle sıraladı:
“Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür
Merkezi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TRT, Türkiye
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Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, GAP Başkanlığı,
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.”
“(...)
“CHP’li Aykut Erdoğdu ise maddeye tepki gösterdi. Özelleştirme İdaresi’nin çok geniş bir yetki almaya çalıştığını belirten Aydoğdu, “Daha önceki hiçbir kanun koyucunun, hiçbir hükümetin
döneminde alınmayan çok geniş bir alanı da özelleştirme kapsamına alacaksınız. Bütün devleti satın alma hakkını alıyorsunuz,
böyle birşey anayasaya aykırı. Bütün devlet satılabilir bu maddeyle” dedi.” (http://www.hurriyet.com.tr/ozellestirme-torbasi-geliyor-40192844)
“Satıyorlar
“Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Türkiye’nin ve
İstanbul’un tarihi simgelerinden Haydarpaşa Garı, liman ve geri
sahasına göz koydu. Başkanlık, Kadıköy Belediyesi’ne 3 gün önce
bir yazı yollayarak “Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası”nın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına yönelik çalışmalar”
için bilgi sordu. Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Ülke
darbe girişimini yeni atlatmış. Kamu arazilerini korumamız gerekirken satışa çıkarmak için çaba sarf ediyoruz. Bu arazilere halkın
ihtiyacı var. Ülke güvenliğinin düşünülmesi gerek. Bu arazileri satmakla meşgul oluyorlar. Bunları satmakla meşgul bir anlayış bu
ülkeyi yönetemez. Bu bir sürecin başlangıcı. Satılmaması için mücadele edeceğiz” sözleriyle isyan etti.
“Tarihi Haydarpaşa Garı ve çevresi üzerinde 2004 yılından beri
kara bulutlar geziyor. Senaryo ilk olarak “Haydarpaşa, Manhattan
olacak” haberleriyle başladı. Haydarpaşa Dayanışması kuruldu.
Dayanışma ve Mimarlar Odası yıllardır Tarihi Gar’ın aslına uygun kalması için mücadele veriyor. Şimdi Tarihi Gar ve çevresine
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı göz koydu. Başkanlık
9 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy Belediyesi’ne Haydarpaşa Gar
ve çevresine ilişkin bir yazı yolladı.
“Yazıda “Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası’nın özelleştirme
kapsam ve programına alınmasına yönelik yapılan çalışmalar” için
yaklaşık 400 bin metrekare alan hakkında bilgi istendi.
“2004’ten beri plan işliyor
“2004 yılında tarihi Haydarpaşa Gar ve çevresine ilişkin projelerin ortaya çıkmasının ardından 2005 yılında İBB Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Uluslararası Cannes Emlak Fuarı’nda
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“İstanbul’u görücüye çıkardıklarını” ilan etti. Görücüye çıkarılan
20 Vizyon Projesi arasında Haydarpaşa Gar ve Liman Alanı Dönüşüm Projesi de vardı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ile Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İstanbul 1
No’lu Şubesi’nin yaptığı toplantıda; kamuoyundan gizlenen proje
hakkında geniş bir kampanya başlatılması için işbirliği yapılması
kararlaştırıldı. Haydarpaşa Garı’nın çatısında 28 Kasım 2010’da
yangın çıktı ve tarihi yapının çatısı tamamen yandı. Kamuoyunda otel yapılmak üzere yakıldığı iddiaları gündeme geldi. Yüksek
Hızlı Tren Projesi neden gösterilerek 1 Şubat 2012’den itibaren
önce ülke çapındaki tren seferleri arkasından 18 Haziran 2013’te
de banliyo tren seferleri durduruldu. Kadıköy Belediyesi, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 tarihli Haydarpaşa Garı’nı otele
dönüştüren, çevresindeki 1 milyon metrekarelik bölgeyi ise ticaret
ve turizm alanı olarak gösteren plana karşı iptal davası açmıştı.
Hukuki süreç devam ediyor. Haydarpaşa Garı’na çatısında kafeterya, asansör, çatı eklemesi yapılmıştı. Bu doğrultuda garın restorasyon projesinin ruhsat başvurusu belediye tarafından geçen yıl
iptal edilmişti.
“İŞTE O ALANLAR
“Bilgi istenen alanların hepsi kamu alanı ve bu alanlar TCDD,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., Toprak Mahsulleri Ofisi ve
Maliye Hazinesi mülkiyetinde görünüyor. Başkanlığın, imar planı,
haritaları, imar durumu belgelerini istediği alanlar şöyle:
“* Haydarpaşa Garı ve arkası.
“* Haydarpaşa Gar limanı.
“* Et-Balık Kurumu’nun yeri.
“* Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi.” (http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/cevre/583710/Satiyorlar.html)

İşte, gördünüz arkadaşlar. Cumhuriyet’in Tarihiyle özdeş, Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal yadigârı, Laik Cumhuriyet yadigârı bütün
kamu mallarını yeyim etme, iç etme, zimmetlerine geçirme derdinde
bunlar. Bu hırsızlıklarına, bu soygunlarına, “özelleştirme”, diye de
ılımlı bir ad bulmuşlar. Huyudur bunların.
İstanbul’un, kentin Tarihiyle özdeşleşmiş simgelerinden olan Haydarpaşa Garı’nı da yemeyi kafalarına koymuşlar.
Ne Anayasa dinliyorlar, ne yasa...
Adına “Torba Yasa”, dedikleri, aslında hırsızlıklarına yasa kılıfı
geçirme anlamından başka hiçbir anlam taşımayan oldu bittilerle aşıracaklar, bu kamu mallarını.
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Hırsızlıklarına, kanunsuzluklarına, bugünkü hukukta
hangi ceza öngörülüyorsa o cezayı mutlaka alacaklar
Fakat sözümüzdür, arkadaşlar: Bunların hepsinin, tek kuruşuna varıncaya kadar hesabını verecek bunlar. AKP’giller’in, “Havuz Medya”larının, “Havuz Müteahit”lerinin ve tüm yandaşlarının yedi sülalelerine varıncaya dek mal varlıkları gözden geçirilecek. Yaptıkları
bütün satışlar gözden geçirilecek. Kamu malına ait ne varsa, kuruş bırakılmaksızın alınacak bunlardan. Tabiî bu hırsızlıklarının, bu kanunsuzluklarının, bugünkü hukuk önünde hangi ceza öngörülüyorsa, ona göre
cezaları verilecek. Tıkılacaklar tüm bu suçlarından dolayı, Silivri, Sincan ve benzeri cezaevlerine. Üstelik de, bugünkü lümpen üreten infaz
sisteminde olduğu gibi yatmayacaklar o cezaevlerinde. Hepsi, gündüz
çalışacaklar, kamu üretiminde. Böylece, alınteriyle, namuslu olarak çalışmanın ve geçinmenin ne demek olduğunu öğrenmiş olacaklar, ömürlerinde ilk defa. Akşamları da kirletilmiş zihinlerinin ve vicdanlarının
temizlenmesi için, eğitimden geçirilecekler. İnsanlık, ahlâk, namus gibi
yüce değerler öğretilmeye çalışılacak bunlara. Yani yeniden doğdukları
günde olduğu gibi, insanlığa döndürülmeye çalışılacaklar. Bu, mutlaka
yapılacak. Hiç boş hayallere kapılmasınlar. En sonunda varacakları durak, burasıdır...
İşte işledikleri çok yönlü suçlar bunlardır... Yukarıda da dedik ya,
bunlar Türk Ceza Yasasında yazan bütün suçları işlemiş bulunmaktadırlar, diye. İşlemeye de devam ediyorlar hâlâ. Ve öyle görünüyor ki bir
süre daha devam edecekler. Ama sadece bir süre daha...
Vatana, millete, halka ihanet suçudur işledikleri.
Tüm bu suçları da kendi yapıcıları olan, efendileri olan ABD Emperyalistlerinin emirleri doğrultusunda işlediler. O yüzden de tamamı
suçludur bunların.
Ülkemizin ve halkımızın kendisi için bir kâbus ve felaket olmuş
olan bu ağır beladan ve onların yarattığı yıkımdan kurtulması, ancak
halkımızın, bunların kimlikleri ve ihanetleri konusunda bilinçlendirilmesiyle gerçekleşecektir.
Halkımız, tıpkı Birinci Kuvayimilliye günlerinde olduğu gibi, görecektir bunların içyüzünü.
O günlerde nasıl Batılı Emperyalistlerin ve onların maşası Yunan ve
Ermeni Ordularının içyüzlerini görüp onlara karşı isyan edip silaha sarılmışsa ve onların tamamını yenip Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştırmışsa, bugün aynı yakıcılıkta önümüze
çıkarılan bu felaketten kurtulmak için de aynı anlayış, şiar ve bayrakla
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uyanışa ve şahlanışa geçecektir, bir gün mutlaka.
Yukarıda da aktardığımız gibi, ne diyordu Önder’imiz Kıvılcımlı?
“Birinci Kuvayimilliyecilik: SİLÂHLI, askercil, sıcak savaştı.
Bu savaşın bütün yokluklarına rağmen cephesi açıkça belirliydi.
Stratejisi ve taktiği az çok genel kurallara göre basitti. Hedefi ise
olağanüstü kolay anlaşılırdı.
“İkinci Kuvayimilliyecilikte, cephe ne denli baş döndürücü,
strateji ve taktik ne denli karmakarışık, hedef ne denli güç anlaşılır
olursa olsun, Birinci Kuvayimilliyeciliğin devrimci, kutsal Mustafa
Kemal gelenekli CUMHURİYET BAYRAĞI başımızdadır.” (Hikmet Kıvılcımlı, Cumhuriyet Bayramı Nedir? 29 Ekim 1968)

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Ağustos 2016

323

Ayrım
Yirmi Dört

Bunlar da Cübbeli’nin sakalsızı!
Netçe görülmüştür ki,
Hukuk Fakülteleri, Roma Hukukundan önce
Sokrates Ahlâkı öğretmeli talebelerine!

Dün, Tayyip’in Kaçak ve de Haram Sarayı’nın yeni ziyaretçileri
vardı. Bunlara aslında “biatçı”, demek daha doğru olur ya; neyse...
Barolar Birliği Başkanı, bir hukukçudan çok, tam bir fırıldak burjuva siyasetçisi kişiliği sergileyen Metin Feyzioğlu başkanlığındaki 70
Baro Başkanı, Tayyip’i “demokrasiyi Fethullah’ın elinden alıp kurtarması”ndan dolayı, kutlamaya gidiyor.
Tabiî bu kutlama töreninde, Tayyip’e yönelik övgünün bini bir para.
Aslında övgünün de ötesinde o. Yandaş medyada ortalama 15 yıldan bu
yana görmekte olduğumuz bir “biat” ve “yalama” törenidir.
Metin Feyzioğlu, siyasete sosyal demokrat CHP’de başlayıp, sağın
en gerisinde, hatta faşist bir çizgide yer alan Cumhuriyetçi Güven
Partisi’nde siyasi hayatını bitiren dedesi, dönekler döneği Turhan
Feyzioğlu’nun bire bir klonlanmış kopyası gibidir. Bunun da döneklik,
pervanelik, hep ikili oynama, güce tapınma ve her daim güçlünün yanında görünme, çıkarcılık, kariyeristlik, riyakarlık, kişiliğinin karakteristik özellikleri olmuştur.
Çok değil, iki sene kadar önce, bir Adli Yıl Açılışında, kendisini
terbiyesizlik etmekle suçlayıp, o zaman Cumhurbaşkanlığı Makamını işgal eden Abdullah Gül ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’e
“Haydi gidiyoruz.”, diyerek açılış törenini, onları da peşine takıp terk
eden Tayyip Erdoğan’a bakın ne övgüler düzüyor, Feyzioğlu:
“Zatıaliniz bu püskürtme hareketinde büyük bir liderlik örneği
göstermiştir. Sizin televizyonda yaptığınız açıklamayı dinlediğimizde de yüreğimiz ferahladı ve bu girişimin püskürtüleceğini anladık.
“15 Temmuz’da bir büyük felaketin eşiğinden döndük. Sizin de
isabetle işaret ettiğiniz gibi tehlike geçmemiştir. FETÖ sadece bir
araçtır. Bu örgütün arkasındaki güçler, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ve bu bölgede yaşanan menfaat çatışmaları olduğu
gibi durmaktadır. İşgale karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin arkasında
saf tutmak hepimizin asli görevidir. İstisnasız 79 baro 15 Temmuz
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gecesi çatışmalar devam ederken demokrasiden yana tavrımızı ortaya koyduk. Bir şey daha söyleyeyim. Sizin ve sayın Başbakan’ın
açıklamalarını dinlediğimizde bu girişimin püskürtüleceğine inancımız arttı.” (http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/barolar-ak-sarayda-1354396/)

Atasözümüz de der ya; “Dilin kemiği yok.” Öyle de oynar, böyle
de. Kelimelerin de canı ve özgür iradesi yok. “Kavram namusu” taşımayan kullanıcılara; “Hayır, ben bu ibarede yer almam! Beni ahlâk dışı
amaçlarınıza araç kılamazsınız!”, diyerek isyan edemez ki...
Bir zamanlar DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’in karşısında, TCK
159’dan sorguya çekilirken bile, korkudan dizleri titreyen ve Rize’de
meydanı boş bularak Laik Cumhuriyet’e yönelik hakaretleri sorulunca
da; “Bunları söylemek için insanın deli olması lazım gelir.”, diyerek
söylediklerini anında yalayıp yutan bir kişiden “kahraman” ve “liderlik” yaratıyor, Feyzioğlu. Nasıl olsa şu anda güç bunun elinde, diyor.
Bunun koltuğunun altına sığınırsak bizim de önümüz açılır, diyor.
Adımız gibi eminiz ki, bu Feyzioğlu, eğer hesaplaşmayı Pensilvanyalı İmam kazanmış olsaydı, onun önünde de bugünkünden asla aşağı
kalmayan methiyelerle süslü bir biat serenadı geçecekti. O zaman, konu
tabiî ki Tayyip’in tahammülsüzlüğü, otoriterliği, hukuksuzluğu, kanunsuzluğu, kamu malı hırsızlığı ve ünlü 17-25 Aralık dosyalarının içeriği,
ayakkabı kutuları, elbise dolapları, çikolata kutuları, para sayma makinaları olacaktı. Hatta, şöyle de diyecekti, Feyzioğlu: “Bu hak hukuk
tanımaz Tayyip Erdoğan, benim de kürsüdeyken sözümü keserek ‘terbiyesizlik ediyorsun’, diye bağırmıştı bana. Böylesine hoyrat bir kişiydi
Erdoğan.”, diyecekti.

Feyzioğlu’na göre “Kuvayimilliye ruhu”nu temsil eden
Tayyip’in Faşist Din Devleti yolundaki icraatları
Devam ediyor, yağlamaya, yalamaya Feyzioğlu:
“Ben adalet bakanımıza ve dışişleri bakanımıza bu konuda verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyacaklardır. Sinsi yapıların planları boşa çıkacaktır. 15 Temmuz sonrasının Kuvayimilliye
ruhunun ve yapıcı ortamın bir daha bozulmamak üzere sürdürülmesini ve hâkim kılınmasını diliyoruz.” (agy)

İşin burasında, insanın midesi bulanıyor artık, iğreniyor. Hiç utanıp
arlanmadan bir de, “Kuvayimilliye ruhu”ndan söz ediyor.
Hangi Kuvayimilliye, be utanıp sıkılmaz adam!
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Biat ederek önünde diz çöktüğün Tayyip, ne Kuvayimilliye kazanımı bıraktı, ne Laik Cumhuriyet... Adam apaçık bir şekilde Din Devleti
kuruyor, harıl harıl çalışarak. Laik eğitim diye bir şey bırakmadı. Bütün
okulları İmam Hatipleştirerek, birer Kur’an Kursuna, birer Şeriat Mektebine döndürdü.
Hukuk bırakmadı. Anayasa bırakmadı, kanun bırakmadı. Ahlâk bırakmadı. Ve din bırakmadı. Hepsini çürüttü, bozdu, dağıttı.
Tayyip ve AKP’giller’in, TCK’de yazılı olan hemen tüm maddelerden yargılanıp, ağırlaştırılmış müebbetlere, yüz yılları, bin yılları bulan
hapisliklere mahkûm edilmiş olması gerekir, eğer Türkiye’de hukukun,
kanunun, adaletin zerresi olmuş olsa. Yüz kızartıcı suçların neredeyse
tamamını işlemiş durumda bunlar. Zimmet, evrakta sahtecilik, görevi
kötüye kullanmak, kamu malı hırsızlığı, ki miktarı trilyon dolarları bulmakta, kanun hukuk tanımazlık, aleyhlerinde verilmiş olan mahkeme
kararlarını iplememezlik ve de savaş suçu, cinayet, katliam suçu; bunların bir değil, onlarca, yüzlerce kez işlemiş olduğu suçlardandır.
Senin gidip önünde diz çöktüğün Tayyip’e Saray olan yer, bir defa,
kanunlar çiğnenerek yapılmıştır. O yapı, daha yapılırken, bunun pek
çok kanuna aykırı olduğu ve derhal yapımının durdurulması yönünde
verilmiş mahkeme kararları vardır.
Ne demişti o kararlar üzerine Tayyip?
“Ne yaparsanız yapın, o binayı yapacağım, açılışını da yapacağım,
gidip oraya da oturacağım.”
Adam, fiili gücü elinde bulundurduğu için mahkeme kararı uygulanamaz olmuştur. Ve sen bir de hukukçu kimliğinle ve cübbenle gidip o
kaçak, kanunsuz ve kamudan gasp edilen paralarla yapıldığı için israf
hadsiz hesapsız boyutta olduğu için haram olan Sarayda konuşuyorsun, biatını sunuyorsun ve bundan da hiç rahatsızlık duymuyorsun.
Üstüne üstlük, o Kaçak Saray, Kuvayimilliye Komutanının, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Komutanının milletimize yadigârı olan Atatürk Orman Çiftliği talan edilerek oraya
kondurulmuştur.
Bununla bile yetinmemiştir Tayyip; senin biatını sunma gününde
ilan ettirdiği yeni bir özelleştirme sözüm ona yasasıyla, Atatürk Orman
Çiftliği’nin geri kalan bölümlerini de, yine Mustafa Kemal’in önerisiyle kurulan Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarının mülklerini de,
İstanbul Haydarpaşa Garı’nı da özelleştirme kapsamı içine aldıklarını ve satacaklarını duyurmuş oldu. Adam, Tarihe ilişkin ne varsa satıp
paraya çevirecek. Bu paraları da har vurup harman savuracak.
329

Türkiye bugün hukuk, hatta kanun devleti olmaktan çıkmıştır. Tek
Adamın Faşist Din Devleti olma yolunda hızla ilerlemektedir. Daha
doğrusu; Ortaçağ’ın dinci despotluklarına doğru yuvarlanıp götürülmektedir.

Feyzioğlu! Senin derdin makam, koltuk, ün, poz...
Adam, kanunsuzluğu o denli tutulacak biricik yol bellemiş ki, bütün
yaptıkları kanunsuz. Aklına gelen her şey yapılıyor. Kanuna uygunmuş,
değilmiş, hiç umrunda değil. Uygun değilse, buna bir kanun kılıfı geçirilir, olur biter, diyor.
Adam, apaçık bir şekilde; “Ben Laik Cumhuriyet’in işini bitirdim.
Onu yıkıp dağıtıp attım, bir kenara. İster benimseyin ister benimsemeyin, şu anda fiili bir durum var. Bütün mesele benim yaratmış olduğum
ve keyfimce belirlenmiş olan bu fiili duruma bir yasal kılıf giydirmektir.
Bu fiili durumu çarşaf içine sokmaktır.”, dedi. İşte kanıtı:
“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı’nın
anayasal sınırları tartışmalarıyla ilgili, ‘İster kabul edilsin
ister edilmesin, Türkiye’nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken bu fiili durumun hukuki
çerçevesinin yeni bir Anayasa ile netleştirilmesi, kesinleştirilmesidir’ dedi.” (http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-yonetim-sistemi-fiilen-degismistir-29815380)
Söylenen net: “Ben, var olan Anayasal Sistemi-Rejimi yıktım. Şu
anda, bir fiili durumdur bu. İster kabul edin, ister etmeyin. Durum budur.
Yapılması gereken bu duruma bir Anayasa paravanı oluşturmaktır.”
Dediği doğru mu?
Doğru.
Yıktı Laik Cumhuriyet’i çünkü. Ne kuvvetler ayrılığı bıraktı, ne
Anayasa, ne adli sistem... O görülenlerin tamamı aslında, Tayyip ve
AKP’giller’in hukuk bürosudur, örgüt bürosudur.
Yıllardan bu yana bunların istemediği bir tek kanun çıkabiliyor mu?
Hayır.
Bunların uygun bulmadığı, hasbelkader verilmiş olan mahkeme
kararlarının bir teki olsun uygulanabiliyor mu?
Hayır.
17-25 Aralık gerizinin patlamasıyla ortaya saçılmış olan yolsuzluk
dosyaları; bir teki olsun hukuka uygun bir şekilde ele alınıp incelenebiliyor mu?
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Hayır.
Ne diyor AKP kurucularından, AKP Parti Programı’nın yazıcısı ve
de yıllarca AKP’nin Genel Başkan Yardımcılığını, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığını yapmış olan Abdüllatif Şener?
“Tayyip Erdoğan’ın kendisi 100 ila 120 milyar dolarlık bir
kamu malını zimmetine geçirmiştir. Bu rakam hiçbir şekilde 80
milyar doların altına düşmez. Eğer buna bir itirazı varsa Tayyip
Erdoğan’ın, beni mahkemeye versin. Orada ispatlayayım bu yolsukluklarını.”

Bunları dedi mi TV ekranlarından Abdüllatif Şener?
Dedi.
Tayyip ne yaptı?
Sadece sustu. Başka da hiçbir şey yapamadı.
Sen o zamanlar ne yaptın Metin Feyzioğlu?
Hukukun yanında mı oldun, yoksa Tayyip’in yanında mı?
Tayyip’in yanında oldun. O zaman da kurtarmaya çalıştın Tayyip’i.
Dolayısıyla da sen, gerçek anlamda hukukçu filan değilsin.
Nedir hukukun temel amacı?
İnsan onurunu korumak.
İşte senin hukukunda bu yok. Her zaman onursuz işlerin içindesin
sen. Senin derdin makam, koltuk, ün, poz...
Sen böylesin, o belli de, biz asıl senin peşine takılmış 70 Baro
Başkanı adına üzülüyoruz. Demek ki onlar da hukukun ne olduğunun
farkında değil.
Ve bu kadar görünüşte hukukçuyu; görünüşte eğitmiş, yetiştirmiş,
mezun etmiş olan Hukuk Fakülteleri adına üzülüyoruz. Onların hocaları, profesörleri adına üzülüyoruz. Demek ki oralarda ya sizlere,
hukukun ruhundan zerre taşımayan, içi boş kalıplar öğretiliyor; sadece hukukun kabuğu öğretiliyor size; ruhu, özü, içeriği, insani anlamı
öğretilmiyor ya da siz karakterinize uygun olanı alıyorsunuz. Hani ünlü
özdeyiştir ya: “Irmak ne kadar büyük olursa olsun, herkes oradan
ancak kabı ölçüsünde su alır.” Sizin kabınız daha fazlasını almaya
imkân vermiyor.
Eğer Türkiye’de gerçek anlamda hukukun ruhuna sahip olan ve onu
savunma cesaretini gösterebilen hukukçulardan oluşmuş mahkemeler
bulunsaydı, Türkiye, bugün içinde bulunduğu felaket ortamına, karanlıklar ortamına düşmemiş olacaktı. Daha işin başında, hukuksuzluğa
sapan, “ben yasa masa dinlemem” diyen, devletin tepesine tırmanmış
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insanlar, hemen yaptıklarından hesaba çekileceklerdi.
Ayrıca, bir ticari meta olarak din alıp satmak, hiç kimsenin cesaret
edemeyeceği bir şey olurdu. Kağıt üstünde güya yasak, dini siyasete
alet etmek. Ama 1950’den bu yana bütün Amerikancı hain Parababaları
siyasetçilerinin tamamı, en büyük siyasi rant aracı olarak din alıp satmayı yani cahil bırakılmış, yoksul insanlarımızı “Allah’la aldatma”yı
görüyorlar ve pervasızca da kullanıyorlar.
Bir zamanlar, Abdurrahman Yalçınkaya adında, namuslu ve yiğit
bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız vardı. Tayyip ve AKP’giller’in
devamlı bir şekilde dini siyasete alet ettiklerini somut belgelerle ortaya
koyarak, partilerinin kapatılmasını istedi. Dava görüldü, Anayasa Mahkemesinde. Ve mahkeme kararında, bu partinin, “Laikliğe karşı işlenmiş suçların odağı olduğu” belirlemesi yapıldı.
Ne yazık ki, gerçek anlamda hukukçu olmayan bazı üyelerin hukuk
dışı davranışları ve kararları sonunda bu partinin kapatılması engellendi.
Tabiî bunun intikamını ve böyle bir girişimin bir daha tekrarlanmaması için tedbirini hemen aldı, Tayyip ve AKP’giller. “12 Eylül 2010
Anayasa Referandumu” adlı bir düzenbazlıkla, bir kandırmacayla
yargı darmadağın edildi ve doğrudan AKP’giller’in hukuk bürosuna
döndürüldü. Bu yeni oluşumda artık yeni bir Abdurrahman Yalçınkaya
olamazdı. Bunların önlemini aldılar. Sonrasında da kerte kerte adli
sistemi, adli olmaktan tümüyle çıkardılar.
Ve tüm bunları, yaşanan bütün bu felaketleri ve o günden bu yana
AKP’giller’in yaptığı bütün yolsuzlukları, işledikleri bütün suçları görmezlikten geldi, adalet mekanizması.
Partimizin, AKP’giller’in işledikleri bu sayısız suç hakkında
yaptığı, belki de sayısı 100’e ulaşan suç duyuruları hep red cevabıyla karşılaştı. Hiçbiri, hukuk ölçütüne, kanun ölçütüne, adalet ölçütüne
vurularak ele alınıp incelenmedi. Bunu yapacak mahkeme bırakılmadı
artık. Zaten bütün mahkemeler, Pensilvanyalı İmam’ın, diğer cemaatlerin ve AKP’giller’in mensupları tarafından paylaşılmıştı. Hukuktan
yana kimse kalmamıştı mahkemelerde. Tıpkı Orduda, Milli Eğitimde,
Poliste vb. devlet kuruluşlarında olduğu gibi... Devleti oluşturan her
kurum, hepsi de birer “Paralel Devlet” olan bu tarikatlar ve AKP’giller
tarafından paylaşılarak ele geçirilmişti. Milletten yana, vatandan yana,
haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana kimse bırakılmamıştı. Hepsinin de amacı, bir başlarına devletin tüm kurumlarında hakimiyeti ele
almaktı. Baş çalışmaları buydu artık.
Tabiî, tüm bunlar şuradan kaynaklanıyor:
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İnsanlığı çürüten Antika Tefeci-Bezirgânlığın kök saldığı
bu topraklarda hukukçulara önce Sokrates’in Savunması
okutturulmalı
Türkiye, Asur Kervanlarının Anadolu’ya, Kayseri’ye kadar uzanıp
Mezopotamya’da ortaya çıkan Sınıflı Toplum ilişkilerini taşıdığı,
böylece de binlerce yıldan bu yana, insanın insanı hayvan yerine koyduğu, yük hayvanı olarak gördüğü bir anlayışın egemen olduğu topraklardır. Yani, insan düşmanı, asalak, vurguncu, Antika Tefeci-Bezirgân
Sermaye Sınıfı denilen alçak sömürücü sınıfın anlayışının yerleştirildiği
ve kuşaktan kuşağa aktarıldığı coğrafyadır. Bu insan düşmanı kültür,
çürütür insanları, toplumla birlikte. Soysuzlaştırır. İnsanı insanlıktan
çıkarır, çamurlara bular. İşte bu sebepten, Doğu Toplumları, Batı’da
benzeri bir modern burjuva devrimi yapamamıştır. Burjuva düzeni bu
topraklara modern şekliyle yerleşememiştir. Daha doğrusu, doğamamıştır buralarda. O sebepten, hemen bütün Doğu Toplumları, İslam
Dünyası da içinde olmak üzere, hep geriliğin, derebeyleşmenin, karanlıklar düzeninin, din savaşlarının içinde bocalayıp durmaktadır.
Ve bu toplumun, bu kültürün yetiştirdiği insanlar da, hukukçu da
olsa bu biatçılar benzeri insanlar olmanın ötesine geçememektedir. İşte
örneklerini gördüğümüz gibi hukukçulukları kabuk olmaktan öteye
geçememektedir.
Ve işte bu sebepten, AKP’giller gibi din bezigânları, din sömürücüleri,
Allah ile aldatıcı, ABD işbirlikçisi, hain, kamu malı aşırıcıları Türkiye’de 14 yıldan bu yana iktidarlarını sürdürmektedirler.
Demek ki böyle ülkenin hukuçuları, ancak bu kadar olabiliyormuş.
Hani ne derler; bu toprak bu tür ürün verir. Daha iyisi olmaz.
Ve işte biz diyoruz ki, öncelikli olarak bu lanet düzeni, bu insan
düşmanı düzeni yıkıp, insana yaraşan bir düzen kurmalıyız. ABD
işbirlikçisi Parababalarının yani TÜSİAD’cıların, MÜSİAD’cıların,
TİSK’çilerin, TOBB’cuların ve onların temsilcilerinin siyasetteki ve
ekonomideki varlıklarına tümüyle son vermeliyiz.
Üretimi, insana, halkımızın tamamına yararlı olacak şekilde ve o
amaçla yapmalıyız. Şimdiki gibi bir avuç vurguncunun, halk düşmanı
hainin kasalarını doldurması için yapmamalıyız. Bu sistemi ortadan
kaldırmalıyız.
İşte ancak o zaman insanlarımız da çamurlara, kirlere bulaşmadan
yetişirler, büyürler, toplumda yer alırlar ve toplumu yönetirler. Gerçek
insanlardan oluşur toplumun tamamı. İnsanın hayvandan farkı; ahlâki, vicdani bir dünyasının da olmasıdır. Hayvanlar yalnızca içgüdüler333

inin yönlendirmesiyle yaşarlar ve nesillerini sürdürürler. Onlar toplum
yaratığı değildirler. Bir arada yaşıyor olanları bile bir sürü üyesidir.
Sürü içgüdüsüyle hareket ederler.
Oysa insan toplumu, her şeyden önce, ahlâki değerler sistemi üzerine kurulmalıdır. Ancak öyle olursa, o toplum gerçek insanlardan
oluşmuş, insanlığının hakkını veren insanlardan oluşmuş bir toplum
olma özelliğini taşıyabilir. O toplumda mutlu olur insan.
Böyle bir ahlâkı da ancak, yukarıda dediğimiz gibi, gerçek anlamda insana hizmet eden bir egemen üretim yordamı ortaya çıkarabilir,
oluşturabilir ve kapsayıcı kılabilir. Demek ki, toplumun ekonomik
yapısını yani temelini, altyapısını değiştirmediğiniz sürece ahlâkını düzeltemezsiniz. İnsani bir ahlâk sistemine dönüştüremezsiniz.
Meselenin temelden çözümü, kökten çözümü ya da nihai çözümü
ancak bu yöntemle olur.
Fakat, hiç değilse, bir ölçüde de olsa olumlu bir etki yapabileceğini düşündüğümüz eğitimi de göz ardı etmeyelim, deriz biz. Belki o
zaman, hukukçularımız bu denli savrulmazlar. Utanç verici, içler acısı
durumlara düşmezler.
Bu sebeple biz, Hukuk Fakültelerinde Roma Hukukundan önce
ya da en azından onunla birlikte Sokrates Ahlâkını yani “Erdemler
Ahlâkı”nı, “İnsani Yücelikler Ahlâkı”nı, en özet biçimde ve de somut
bir olayın tahlili içinde anlatan “Sokrates’in Savunması” adlı ünlü
eserinin temel bir ders olarak okutulması gerekir, diye düşünüyoruz.
Ne der o ahlâki sistemi içinde Sokrates?
“İnsan, erdemlerinden asla vazgeçmemeli. Herhangi bir sebeple, ölüm korkusuyla bile olsa, erdemlerinden, insani değerlerinden,
onurundan vazgeçmemeli. Eğer vazgeçerse, insanlığından vazgeçmiş, insanlıktan çıkmış olur. Yani, insan benini kendi eliyle öldürmüş olur.”

Onun bu anlayışını altın değerindeki şu cümlesi çok güzel özetler:
“Kendin pahasına olduktan sonra; tüm dünyayı kazansan neye
yarar?..”
Evet, Metin Feyzioğlu ve peşine takılan zavallı sözde hukukçular!
İşte mesele bu.

Cübbeli’yle aranızdaki tek fark jargonlarınız...
Bakın; “Cübbeli Ahmet” namıyla maruf pervaneden bir farkınız kaldı mı, Kaçak Saray’daki bu biat töreniniz sonrasında?
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Bizce kalmadı.
Bu Cübbeli Ahmet ahlâksızının bir süre önce Fethullah Gülen hakkındaki kanaati şuydu:
“Biz Hocaefendiye ‘Fethullah’ diye hitap edemeyiz. Biz Mahmut Efendi Hazretlerine mensubuz. Biz efendiden duyduk ki birisi
Fethullah dedi, Efendi oradan dedi ki, ikaz etti, ‘Hoca efendi’ söyle.
Ehl-i sünnet alimlerden okumuştur, kendisine hüsnüzannımız vardır.” (http://kurtuluspartisi.org/4224-2/)

Pensilvanyalı İmam’la AKP’giller’in 15 Temmuz ganimet paylaşımı hesaplaşması sonrasındaysa, anında dümen kırar, sizin gibi Tayyip’in kollarının altında alır soluğu. Tayyip’in tekbirli, zikirli, türbanlı,
sarıklı, cübbeli, yeşil bayraklı “Demokrasi Nöbetçileri” arasına katılır.
Orada da bakın ne der:
“Bir gece burada Allah yolunda nöbet bekleyen cennet ehlindendir.”
Tıpkı sizin gibi, değil mi, dönüşü, pervaneliği...
Bir anda aynaya bakmış gibi oluverdiniz, öyle değil mi?
Tabiî sadece jargonlarınız farklı. O şeyh maskesi ardında, siz hukukçu. O yüzden, söyleminizde bu kadarcık biçim farkı olacak. Ama
içerik aynı.
Yaptığınız hiç insani değil. Sizin adınıza çok üzülüyoruz biz. Yakışmaz insana bu.
Burada henüz gerekçelerini açıklamış olmadıkları için bilmiyoruz
ama o biat törenine katılmayan 9 Baroyu, yönetimlerini ve başkanlarını
kutlarız. Umarız ve dileriz ki, tutumlarını sürdürürler...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Ağustos 2016
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Ayrım
Yirmi Beş

Bakalım bir tek gerçek Cumhuriyet Savcısı
kalmış mı bu ülkede?..

Bu kesin itiraftan sonra, eğer Türkiye’de sadece
hukuktan ve vicdanından emir alan bir tek savcı
kalmışsa hemen, kendiliğinden harekete geçip
Tayyip ve AKP’giller hakkında, Pensilvanyalı İmam’la
suç ortaklığından dolayı
soruşturma ve dava açmalıdır!
İtiraf net. İtirafçı da kallavi: Cemil Çiçek.
Kim mi bu şahıs?
AKP kurucusu, AKP’giller’in Adalet Bakanı, Meclis Başkanı,
Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı gibi “türlü çeşitli” sıfatlara
ve ünvanlara sahip. Görüldüğü gibi, bu sıfatların hepsi de, kallavilikte
birbiriyle yarışır cinsten.
İtirafı şöyle:
“FETÖ GİDER ÇETÖ GELİR
“Bu yapı, 70’lı yıllardan beri var olan bir yapı. Bunların bu noktaya gelmesinde hepimizin günahı, vebali var. Belki benim vebalim
yüzde 90, başkasının yüzde 5, yüzde 1; ama yüzde 1 bile zehirlemek
için yeterlidir unutmayın. Türkiye siyasi, dini ve ticari açıdan kandırılmışların ülkesi. Bakıyorsunuz, bu alanlarda insanlar çok kolay
kandırılıyor. Bunu en kolay yaptıkları alan da din. O yüzden sık sık
kayıt dışı dine vurgu yapıyorum. Her şey şeffaf olursa, denetime
tabi olursa, bunlar yaşanmaz. Şimdi devletin içinden temizleniyorlar. Ama yerine kimlerin getirileceği çok önemli. Bu kişiler, liyakat
esas alınarak çok iyi kontrol edilerek alınmalı. Yoksa FETÖ gider,
ÇETÖ gelir.” (http://www.hurriyet.com.tr/cemil-cicek-hepimizin-gunahi-var-belki-benim-vebalim-yuzde-90-40191482)

Söylenenler ne kadar açık, kesin ve anlaşılır, değil mi?
Hiçbir tereddüte, ikircikliğe yer bırakmayacak denli net.
Ne diyor?
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“Fethullah Gülen Tarikatını 1970’lerden bu yana, başta siyasi iktidarlar olmak üzere, tüm siyasiler destekledik ve devletin içine yerleştirdik. Devlete istedikleri gibi yerleşmeleri için önlerindeki bütün barajları, engelleri kaldırdık. Onlar da böylece devleti ele geçirmiş oldular. Bu
suçu hep beraber işledik. Belki bana suçun yüzde 90’ını atabilirsiniz.
Ama herkes bu suça dahil. Kimisi yüzde 5 oranında, kimisi yüzde 1
oranında. Fakat yüzde 1 oranındaki dahiliyet bile devleti zehirlemeye
yeter.”
Bu şahıs, Turgut Özal’ın ANAP’ının da kurucuları arasındadır. O
parti iktidarında da Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır.
Ayrıca, Molla Necmettin’in Fazilet Partisi’nde de 1999 Genel Seçimlerinde Ankara Milletvekili seçilerek görev yapmıştır.
Yani, 40 küsur yıllık siyasi hayatını Mecliste geçirmiştir, Milletvekili, Bakan, Meclis Başkanı, Parti Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı gibi
sıfatlar taşıyarak.
Şimdi, böyle bir insanın kandırılmasına, aldatılmasına imkân var
mı?
Başta AKP’nin Büyük Reis’i olmak üzere tüm diğerlerinin de öyle.
Bunları hiç kimse aldatamaz. Bunlar aldanıcı değil, aldatıcıdırlar. En
büyük aldatıcılıkları da ve en tehlikeli aldatıcılıkları da; cahil, saf, bilinçsiz insanlarımızı “Allah’la aldatmak”tır.
Başta Tayyip gelmek üzere, AKP’giller’in büyükbaşları, aslında
“biz aldatıldık”, derken bile 10 yıllardan bu yana, hep Allah’la aldattıkları o kitleleri yine aldatmaktadırlar.
Böylesine büyük suçlar işleyen insanlar yani devleti Pensilvanyalı’nın cemaatiyle birlikte darma duman eden insanlar, bir enkaz yığınına çeviren insanlar, Türk Ordusu’nun moral, motivasyon, özgüven
ve savaşma gücünü onda dokuz oranında bitirerek mahveden insanlar,
Ortaöğretim kurumlarını tümüyle İmam Hatipleştirerek birer tarikat yuvasına, örümcek yuvasına dönüştüren insanlar, üniversitelerden bilimin
izini tozunu silerek oraları da Pensilvanyalı’nınki başta gelmek üzere,
tüm tarikat mensuplarıyla doldurarak mahveden insanlar ve en sonunda
da ülkeyi parçalayarak Kürt illerinin fiili denetimini Amerikancı Kürt
Hareketi PKK’nin hakimiyetine terk eden insanlar; “yahu biz aldatıldık. Hem de iyi niyetimizin kurbanı olarak.”, demekle işin içinden sıyrılabilirler mi?
Hayır, asla... Hiçbir şekilde sıyrılamazlar.
Başta Pensilvanyalı İmam ve tarikat yöneticileri ne oranda suçluysalar, Tayyip ve AKP’giller’in yöneticileri de aynı oranda suçludurlar.
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Hesaba çekilmelidirler. Bağımsız bir mahkeme önünde yan yana bir saf
biçiminde dizilmelidirler. Ve de vatana ihanetten, millete ve halka ihanetten, Ortadoğu Halklarına ihanetten yargılanmalıdırlar. Aynı zamanda da, insan soyunun başdüşmanı, Emperyalist Haydut Devlet ABD’ye
ve onun müttefiki AB’ye hizmetkârlık etmekten, onlarla suç ortaklığı
etmekten ve Ortadoğu’da 10 milyon civarında masum Müslüman Halkın kanını akıtmaktan dolayı yargılanmalıdırlar.
Ve de ülkemizde milyonlarca ağacı katlederek, o yeşil alanları betonlaştırmaktan, şehirlerimizin Tarihi dokularını bilinçli ve kasıtlı olarak, sadece ve sadece gözü doymaz bir azgınlıkla oraları bir rant alanına
dönüştürüp yağmalamak amacıyla işledikleri suçlardan dolayı yargılanmalıdırlar.
Ve iki trilyon doları aşkın kamu malını aşırmaktan, zimmetlerine
geçirmekten dolayı yargılanmalıdırlar. Özetçe; TCK’deki hemen tüm
suçları, bir değil onlarca, yüzlerce kez işlemiş olmaktan dolayı yargılanmalıdırlar.
Yargılanacaklardır da. Eninde sonunda yargılanacaklar. Bugün Fethullah’ın savcılarının ve imamlarının düştükleri durumun aynısına, Büyük Reisleri de dahil olmak üzere, AKP’giller’in tamamı düşecektir.

AKP’giller’in ve tüm tarikatların
insanları en kolay kandırdıkları alan dindir
Ne diyor Cemil Çiçek?
“Türkiye siyasi, dini ve ticari açıdan kandırılmışların ülkesi. Bakıyorsunuz, bu alanlarda insanlar çok kolay kandırılıyor. Bunu en kolay
yaptıkları alan da din.”
Cemil Çiçek, aslında tevil yoluyla insanları hangi alanlarda, nasıl
kolayca aldatmış olduklarını itiraf ediyor burada. Hani eskilerin bir
sözü vardır ya; “İntak-ı hak-Tanrı söyletti.”, diye. İşte aynen böyle
söyletiliyor.
Ve de ne diyor?
“İnsanları en kolay bir şekilde kandırdığımız alan, din”, diyor.
Ne yazık ki öyle. Bunlar, insanları Allah’la aldatmanın en büyük
ustaları. Çok kolay yaparlar onu. Neredeyse o aldatma, bunlarda bir içgüdüsel reflekse dönüşmüş. İnsanlarımız da kanıverir bunlara. Diyorlar
ya, “Yüzde elli bizim yanımızda.”, diye. İşte öyle yanlarına çekiyorlar,
bu yüzde elliyi, kandırarak. Aslında en büyük düşmanları olan bu hain
ABD hizmetkârlarını dostu sanıyor, zavallı bilinçsiz insanlar.
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Cemil Çiçek kendini korumak için
tehditle karışık itirafta bulunmaktadır
Cemil Çiçek, bir de şu an AKP’giller’in yapmakta olduklarını itiraf
ediyor, yine açık bir şekilde ve kesin olarak. Ne diyor?
“Şimdi devletin içinden temizleniyorlar. Ama yerine kimlerin getirileceği çok önemli. Bu kişiler, liyakat esas alınarak çok iyi kontrol
edilerek alınmalı. Yoksa FETÖ gider, ÇETÖ gelir.”
Burada da tevil yoluyla açık bir itiraf var, gördüğümüz gibi. Tamam,
diyor, şu an Fethullah’ın tarikat mensuplarını temizliyoruz devletin
içinden.
Ama onun yerine kimleri dolduruyoruz?
Diğer tarikatların mensuplarını. O zaman, onlar da yarın güçlenince devlette, Fethullah’ın yaptıklarını yaparlar. Yani “FETÖ” gider,
“ÇETÖ” gelir.
Cemil Çiçek burada, kanuna uyan devlet adamını oynuyor. Hani
kendisi şu an hedefte ya; AKP içindeki Fethullahçı Milletvekillerinin
arasında adı geçip deşifre edildi ya; işte o sebepten kanuna uyan adamı
oynuyor. Kendisini kurtarmak için yapıyor bunu. Geçmişini de; “Tek
ben değilim bu suçu işleyen, bunu hepimiz işledik.”, diyerek savunmuş oluyor. Yani, “Fethullahçılığı benim ve AKP’deki bazı milletvekili, bakanların üzerine yıkarak kendinizi temize çıkarmaya kalkmayın.
Bu suçu hepimiz ortaklaşa işledik. Dolayısıyla da, hepimiz suçluyuz.
Üstelik de, şu an yapılmakta olan da suçtur.”, diyor. Çünkü FETÖ’nün
yerine ÇETÖ’yü koyuyoruz, diyor. Bunu yapmayalım. Liyakatı esas
alalım, diyor. Böylece de, bundan sonrasında olsun, kanuna uyan, kanunun gereğini savunan kişi kendisi olmuş oluyor. Siz hâlâ suç işlemeye
devam ediyorsunuz. Bense artık bundan vazgeçtim. Sizin de vazgeçmenizi istiyorum, demiş oluyor.
AKP içindeki Fethullahçılar olarak, bunların adları açıklandı, bildiğimiz gibi.
Tayyip ne dedi bu konuda?
“Şu an, parti içinde bir hesaplaşmaya girmenin zamanı değil. Fethullah’ın devletin diğer alanlarındaki işini bitirelim. Ondan sonra AKP
içindeki kadrolarına sıra gelir. Onları o zaman hallederiz. Fakat şimdi,
partide birlik görünümü vermemiz lazım. Parti içinde bir sarsıntıya yol
açmamamız lazım.”
İşte Cemil Çiçek bunu biliyor. İleride sıra bize de gelecek, diyor. Bu
sebeple de, 17-25 Aralık geriz patlaması sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yaptığını yapıyor. E. Bayraktar;
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“Benim yaptıklarım suçsa, Başbakan Tayyip Erdoğan da suçludur. Çünkü ben ne yaptıysam, bunların tamamının emrini Tayyip Erdoğan verdi
bana.”, demişti. Bunun üzerine de Tayyip ve onun artık hukuk bürosu
şeklinde görev yapan sözde mahkemeler, Erdoğan Bayraktar’ı beraat
ettirmişlerdi, diğer vurguncu Bakanlarla birlikte.
İşte burada da Cemil Çiçek, aynısını yapıyor. Benden hesap sorulacaksa hepimizden sorulmalı, diyor. Böylece Tayyip’i geriletmeye ve
pasifize etmeye, kendisine yönelik bir saldırıdan uzak tutmaya çalışıyor. Önlem alıyor yani. Tüm bu itirafları, sadece o amaca yöneliktir.
Evet, yukarıda da belirttiğimiz gibi ve daha önce de defalarca dile
getirdiğimiz gibi, Tayyip ve bu AKP’giller’in tamamı suçludur. En ağır
suçları işlemiştir bunlar. Şu an Türkiye cezaevlerinde yatan en ağır suçlular bile, bunlarla kıyaslandığında, bir çocuk kadar masum kalırlar.
Çünkü bunlar her türden suçu, yüzlerce, binlerce kez işlemiş durumdadırlar. Ve hâlâ da işlemeye devam etmektedirler.
Hesaba çekilecekler. Tüm suçlarından dolayı. Hiç kaçışları yok...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Ağustos 2016

343

Ayrım
Yirmi Altı

Bunlar, her türden sınırı aşmış...
Bunları ancak toprak ıslah eder!

Bir dönem, Tayyip’in Kaçak Saray’daki Başdanışmanlığını da yapmış olan, AKP’nin önde gelen şahsiyetlerinden olan Ankara Milletvekili Aydın Ünal, 15 Ağustos tarihli Yeni Şafak’taki köşesinde aynen
şunları yazıyor:
“Yaşadığımız dehşet, Cumhuriyet tarihi boyunca, laik eğitim
adı altında zorbaca, zalimce, ceberutça sergilenen ayrıştırma ve
aşağılamanın neticesi değil de nedir?
“(...)
“Ne yaşadıysak, laiklik adı altındaki ve laik eğitim adı altındaki
zorbalık nedeniyle yaşadık.
“Buna rağmen, çıkıp da, 15 Temmuz’un laik ve çağdaş eğitimin önemini gösterdiğini savunmak eğer cahillik değilse, doğrudan
darbeciliktir.” (http://www.yenisafak.com/yazarlar/aydinunal/laik-egitim-olsaymis-darbe-olmazmis-2031188)

Gördünüz mü, arkadaşlar, söyleneni?
Demagojinin, kandırmacanın, insanları Allah’la aldatmanın ve bunların da ötesinde, cahil, bilinçsiz insanlarımızı ahmak yerine koymanın
bu kadarıyla karşılaşınca, insan söyleyecek söz bulamıyor. Kendi kendine; “Artık bu noktadan sonra sen hiçbir söze kadir olamazsın. Çünkü,
ne söylesen boş.”, diyor.
Böyle bir insanla neyi tartışabilirsiniz?
Yapacağınız bütün tartışmalar, herhangi bir sonuç vermez. Çünkü
karşınızdaki, doğrunun, gerçeğin peşinde değil ki... İnsanları kandırmak ve onları sömürmek, kullanmak için bu yalanları söylüyor. Onun
nesini düzeltebilirsiniz ki?.. Böyleleri düzelmez, ıslah edilemez.
15 Temmuz hesaplaşması, Tek Parti Döneminde uygulanan laiklik
yüzünden olmuş, diyor adam. Laikliği savunmak, “cahillik değilse,
doğrudan darbecilik”tir, diyor. Demek ki, laikliği savunan herkes, bu
şahsa göre darbeci. Terör örgütü üyesi.
Ne yazık ki, bu topraklarda, bu Asur-Babil artığı Türkiye’de böylesi
insanlar hep olmuştur.
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Ortaçağcılar için hedefe ulaşma yolunda
her türlü demagoji ve iftiraya başvurmak mübahtır
14 Mayıs 1950 Seçimlerinde, Demokrat Parti taraftarı bir düzenbaz, bu Amerikan yapımı Parababaları partisinin Kocaeli’de yaptığı
bir mitingde kürsüye çıkar ve İsmet Paşa’yı, hiç utanıp arlanmadan
“asker kaçağı” olmakla suçlar. Bu aşağılık iftirayı, onu yapan kişiyle
konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Turan Güneş’ten dinleyelim:
“1950 seçim kampanyasında yerel Demokrat Partililerden Tahsin Marmara kürsüye çıkıp ‘İsmet Paşa asker kaçağıdır’ demiş
ve müthiş alkışlanmış. Bizim Yuvacık köyünde ağzı laf yapan ve
Demokrat Hasan diye bilinen kişiye kahvede otururken sordum.
‘Yahu Hasan, koca İsmet Paşa asker kaçağı olur mu be’ dedim. O
da ‘Valla Turan Bey, Burası Rum çeteleri ve kiliselerle doluydu.
Bizi bunlardan İsmet Paşa kurtardı savaşta. Ama bugünkü dünyada İsmet Paşa işimize gelmiyor. Cahil adamım ben. Nasıl anlatacağım CHP’nin eksiğini fazlasını. İstemiyorum manasına ona asker
kaçağı diyorum’ diye cevap verdi bana.” (Aktaran: Liboş Mehmet,
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2005/10/15/ismet_pasa_nasil_asker_kacagi_oldu)

Demagojide, iftirada ne kadar da birbirlerine benziyor yukarıdakiler, değil mi?
Laikliğe karşı benzer bir demagojik saldırıda Tayyip Erdoğan da bulunmuştu, hatırlanacağı gibi 15 Temmuz sonrasında:
“Tek parti döneminden itibaren uzun süre irtica paranoyası ile
dini cemaatlerin üzerine gidildiği gibi, her yapı gibi bu yapı da milletimizin kanatları altında varlığını sürdürmüştür.” (http://kurtuluspartisi.org/iste-gercek-sebep-iste-gercek-suclular-iste-gercek-hesap/)

Tayyip’in konuşması da aynı kapsam içindedir, değil mi?
Çünkü bunların tamamı aynı toptan kesmedir, aynı eğitimlerden
geçmiştir, aynı şartlanmalardan geçirilmiştir. Bunlarda insani ve vicdani değerler, ahlâki değerler sıfırlanmıştır. Artık, amaçlarına ulaşmak
için her yalanı, her iftirayı, nefes alış kolaylığında söylerler, yaparlar.
Hiç zorlanmazlar. Rahatsız da olmazlar.
Yahu, bir kere, Fethullah Gülen, 1938 doğumlu. Yani Tek Parti İktidarının bitiminde bile 13 yaşında bir çocuk.
Nasıl kendi tarikatını kurmuş olabilir, bu yaştaki bir çocuk?
Ayrıca Tayyip ve AKP’giller’in sözcüleri, Fethullah Örgütü’nün 40
yıllık bir geçmişi olduğunu söylemektedirler sürekli.
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Öyleyse, ne zaman kurulmuş oluyor bu örgüt?
1970’lerde.
Hadi biz biraz daha ileriye götürelim, 1960’larda diyelim.
Peki, bu tarihlerde nerede CHP?
Muhalefette. Birkaç küçük ara dönemi saymazsak...

Dünyadaki Ortaçağcı örgütler
ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünüdür
Hep söylediğimiz gibi, 1950’den itibaren Türkiye’yi hep Amerikan
yapımı, Amerika’ya sıkı sıkıya bağlı, hain, işbirlikçi iktidarlar yönetmiştir. Daha doğrusu, doğrudan ABD yönetmiştir, Türkiye’yi. İşte bu
sebeple de, Fethullah Tarikatı da, diğer tarikatlar da, AKP’giller de
ve benzer yapıdaki diğer “örümcek yuvaları” olan Kur’an Kursları
da, İmam Hatip Okulları da hep ABD Emperyalistlerinin “Yeşil Kuşak
Projesi” ürünüdür. Türkiye ve İslam Ülkeleri, “Aman uyanmasın. Tam
Bağımsızlık peşinde koşmasın. Antiemperyalist olmaya çalışmasın.
Buralarda bir sosyalist hareket, örgütlenme meydana gelmesin. Ve tüm
İslam Dünyası hep bizim yörüngemizde ve sömürü alanımızda kalsın.”,
diye projelendirip uygulamaya koyduğu ve de “Yeşil Kuşak Projesi”
adıyla adlandırdığı projenin ürünüdür, bunların tamamı.
Dikkat edersek, benzer hareketler sadece Türkiye’de değil, Kuzey
Afrika’dan Ortadoğu’ya, Asya’ya, tâ Pakistan’a, Afganistan’a kadar
uzanan ülkelerde oluşturulmuştur.
Burada sormak lazım, Tayyip’e ve yukarıdaki şahsa:
Peki, Pakistan’daki on binlerce Ortaçağ kurumu olan medreseyi de
Türkiye’nin Tek Parti İktidarı mı kurdu?
Afganistan’da sosyalist iktidarı deviren Burhaneddin Rabbani
liderliğindeki, sizin “Mücahit İttifakı”, diye adlandırdığınız Ortaçağ
örgütlerini, hareketlerini Türkiye’nin Tek Parti İktidarı mı oluşturdu?
Taliban’ı, El Kaide’yi, El Nusra’yı, Ahrar-uş Şam’ı, Fetih Ordusu’nu, Mısır’daki Müslüman Kardeşler’i, Nijerya’daki Boko Haram’ı, Somali’deki El Şebab’ı da Türkiye’nin Tek Parti İktidarı mı
kurdu?
Ve de IŞİD’i Tek Parti İktidarı mı oluşturdu?
Aydın ahlâkına, insancıl namusa ve fikir namusuna sahip her kişi adı
gibi bilir ki tüm bu Ortaçağ örgütlenmelerini ABD Emperyalistleri ortaya çıkarmıştır. Onların “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünüdür bu zehirli
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meyveler.
İşte biz bu sebepten, bu tarikatların AKP’giller gibi din alıp satıcı
siyasi partilerin tamamının savunduğu dine, “CIA-Pentagon-Washington İslamı”, diyoruz.
Daha önce de yazdığımız gibi, din savaşları, Hz. Muhammed’in
ölümünün hemen sonrasında ortaya çıkmaya başlamıştır. Dört Halife’den üçü, bu din savaşları kapsamı içine girecek suikastlarla katledilmiştir. Vadesiyle ölmemiştir.
Soralım burada yine, yukarıdaki Allah’la aldatıcılara:
Hz. Ayşe taraftarlarıyla Hz. Ali taraftarları arasında yaşanan ve
binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan, 656 yılındaki “Cemel Vakası”,
diye adlandırılan savaş laiklik yüzünden mi ortaya çıkmıştır?
Yoksa bir din savaşı mıdır bu?
Yine, Muaviye ve Hz. Ali Orduları arasındaki üç gün süren ve yine
binlerce kişinin ölümüne yol açan, 657’deki Sıffin Savaşı laiklik sebebiyle mi olmuştur?
Ve yine, 680’de, Kerbela’da Yezid Orduları tarafından, Hz. Muhammed’in Ehlibeytine mensup 23 kişi ve 50 taraftarı laiklik yüzünden
mi katledilmiştir, canavarca bir acımasızlıkla?
Tüm bu savaşlar, geri planlarında ekonomik çıkar çatışmaları da
yani sınıf savaşları da bulunmuş olsa, biçim ve görünüm olarak birer
din savaşıdır.

1950’den bu yana beyinlerini uyuşturup düşünmekten
alıkoydukları taraftarlarını günbegün çoğalttılar
Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi, Doğu’da olsun, Batı’da olsun bütün mezhep ve tarikatlar, aslında hep farklı sınıf, tabaka ve zümrelerin din yorumlarından kaynaklanır. Dini, dayandıkları, temsil ettikleri sosyal sınıf, zümre ve tabakaların çıkarlarına uyumlu hale getirme,
o doğrultuda yorumlama çabası sonrasında ortaya çıkar, oluşur.
Türkiye’deki bütün bu tarikatlar, cemaatler ve insanları Allah’la
aldatan, dini siyasi sermaye olarak kullanan Amerikancı Parababaları
partileri, hep gericiliği temsil ederler. Türkiye’nin Ortaçağ karanlığında
ve bataklığında debelenip durmasını temsil ederler. Bunlar, her ikisi de
gerici, sömürücü, vurguncu, zalim ve ABD işbirlikçisi olan hain Parababalarının, (Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Gruplarının ve Modern Finans-Kapitalistlerin) çıkarlarını, dünya görüşlerini temsil ederler, savunurlar. İşte bu sebepten, bunlar özellikle 1950 sonrasında hızlı
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bir gelişim içine girmiş, pıtrak gibi Türkiye’nin her tarafını sarmıştır.
Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız ve onun kültürü üzerine kurulan Laik Cumhuriyet, ne yazık ki laikliği, bırakalım
katı şekilde uygulamayı, normal şekilde bile uygulayamadı. Yarım uygulayabildi. Ortaçağcı şeriatçılığın kuruluş yıllarındaki sınıf temelini
temsil eden Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfını ortadan kaldırmadı, tasfiye etmedi. Tam tersine onunla ittifaka girdi. İşte bu sebepten de
laiklik, gerçek anlamda, tam olarak hiçbir zaman uygulanmadı Türkiye’de.
Üstyapıda, tarikat örgütlenmelerine yasak getirildi. Fakat bunlar, Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının bütün dişleri ve tırnaklarıyla örgütlü
bulunduğu kasabalarımızda, taşra şehirlerimizde çalışmalarını hiç aksatmadan sürdürdüler.
1950 sonrası Türkiye’de karşıdevrimin, siyasi planda da kayıtsız
şartsız egemenliğini kurmasıyla birlikte, yani Demokrat Parti İktidarıyla birlikte bunların önündeki bütün engellemeler, sınırlamalar kaldırıldı. Ve o tarihten bu yana bunlar istedikleri gibi çalıştılar, örgütlendiler;
beyinlerini uyuşturup düşünmekten alıkoydukları taraftarlarını günbegün çoğalttılar.
1950’li yıllarda DP Çetesinin tepesini oluşturan iki Amerikancıdan
biri olan Adnan Menderes (diğeri de Celal Bayar’dır), hep içli dışlı oldu bu tarikatlarla. Konuşmalarında; “Siz isterseniz Hilafeti bile
getirirsiniz Türkiye’ye.”, diyerek bunlara övgüler düzdü. Sonrasında
gelen her Amerikancı satılmış iktidar mensupları da gericilikte ve Muaviye-Yezid dinciliğinde bir öncekini geride bıraktı. Çünkü din alıp satmanın siyasi getirisi çok yüksekti. En kârlı siyasi işti bu.
İşte Erbakan’ların, Tayyip Erdoğan’ların meydana çıkar çıkmaz
en azgın biçimde din pazarı kurar kurmaz ve din alıp satmaya başlar
başlamaz bir anda Meclise atlamaları, hatta AKP’giller’de olduğu gibi,
siyasi partilerini kurduktan 14 ay sonra seçimlerden birinci parti olarak
çıkarak iktidar olmaları hep bu sayede olmuştur. Yani ABD’nin “Yeşil
Kuşak Projesi” ürünü olan bu tarikat örgütlenmeleri, Kur’an Kursları, İmam Hatip Okulları; kasabalarımıza, köylerimize, mahallelerimize
kadar nüfuz ederek insanlarımızı etkisi altına almış, onları zihince Ortaçağ’ın karanlıklarına sürüklemiş, kafalarını din dogmalarıyla prangalamış, sağlıklı düşünemez hale getirmiş; daha doğrusu, birer meczuba
dönüştürmüş bulunduğu için, bu CIA-Pentagon dincisi kişi ve partiler,
sürekli hep iktidarda kalmıştır, 1950 sonrasında. Zavallılaştırılmış, evreni, dünyayı, toplumu görmekten, anlamaktan geri bıraktırılmış bu insanlar, en iyi din sömürüsü yapanın peşine takılıvermiştir, bir anda. Ve
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hep onları çıkarmışlardır sandıklardan.
Adama “hırsız bunlar”, diyorsun; “trilyonlarca dolarlık kamu
malını çalmışlardır”, diyorsun; “Olsun. Herkes çalıyor, çalmayan
mı var?”, cevabıyla karşılaşıyorsun.
Karadenizli vatandaşa anlatıyorsun bunları, aldığın cevap hemen
hemen aynı oluyor: “Başkası çalacağına varsın bizim hırsız çalsın.”,
diyor o da.
Ve sen, yine hiçbir söze kadir olamıyorsun.
Ne anlatabilirsin ki bu hale getirilmiş, daha doğrusu düşürülmüş insana?..
Sadece, “Yahu yapmayın.”, diyorsun. Kur’an, Hz. Muhammed,
“Hırsızlık iyidir, çalın.” mı diyor? “Herkes çalsın” mı diyor? “Siz dinden bunu mu anlıyorsunuz? Yapmayın. İslam’a da kötülük ediyorsunuz.”, diyorsun; aldığın cevap yine aynı:
“Tamam, doğru diyorsun ama bu çağda çalmayan mı var?.. Herkes
çalıyor. Hiç değilse bunlar Allah diyor, namaz kılıyor. Bu sebepten
buna veririz biz oyumuzu.”, deyip çıkıyorlar işin içinden.
Bu zalimlerin, hainlerin ve hırsızların art arda gelişi, insanlarımızı
sağlıklı düşünmekten alıkoyduğu gibi, umutsuzluğa da düşürmüştür.
İnsanlarımız, hırsızların yönetici olmadığı bir düzeni, zalimlerin ve yalancıların yönetici olmadığı bir düzeni neredeyse mümkün görmemektedirler. Artık, öyle bir düzen olamaz, diye düşünmektedirler.
İşte biz bu sebepten diyoruz; bunlar dini çürüttüler, ahlâkı çürüttüler,
vicdanı çürüttüler, adalet duygusunu, hakkaniyet anlayışını çürüttüler,
insanı ve toplumu çürüttüler, diye.
Bu demagoglara, bu aldatıcılara son bir soru soralım:
Batı’da 15’inci Yüzyıl sonrası ortaya çıkan burjuva devrimleriyle
birlikte, laikliğin devlette egemen hale gelmesiyle birlikte, yani laik
devletlerin oluşmasıyla birlikte din savaşları nasıl ortadan kalkıverdi?
Mademki bu din savaşlarının sebebi sizce laiklik, oralarda laikliğin
egemenliğiyle birlikte neden din savaşları bir anda kuruyuverdi ve Tarihin tozlu sayfaları arasına karışıverdi?
Neden görülmüyor Laik Batı’da tarikat, mezhep, dolayısıyla da din
savaşları?
Buna cevabınız yok, değil mi?
Zaten siz de gerçeğin peşinde filan değilsiniz. İşiniz gücünüz insanları Allah’la aldatmak. Yapımcınız, efendiniz olan haydut devlet ABD
Emperyalistlerine hizmette, sadakatte kusur etmemek ve de vatana, hal352

ka ve millete ihanet etmek, düşmanlık etmek.
Fakat, şunu bilin ki; sürgit kandıramayacaksınız zavallı insanlarımızı. Elbet bir sonu olacak bu yalanların, bu kandırmacaların, bu ihanetlerin...
Siz de Pensilvanyalı İmam’ın adamları gibi hesaba çekileceksiniz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Ağustos 2016
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Ayrım
Yirmi Yedi

Bal gibi diktatörler, bal gibi teröristler

Kim mi?
Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i.
Nedir diktatörlük?
En kısa ve net tanımıyla şudur:
Kanunlarla sınırlı olmayan güç, iktidar.
Bu tanımın ışığında bakınca AKP’giller’e, onların Türkiye’de
2002’den bu yana çok açık ve kesin anlamda bir diktatörlük kurduklarını ve uyguladıklarını görürüz. Bunlar, iktidarlarının hiçbir döneminde
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve onun Ceza Yasasına, Tüzüklerine
ve Yönetmeliklerine uymamışlardır.
Ne yazık ve ne acıdır ki, onlara yaptıkları bu kanunsuzlukların, işledikleri her alandaki binbir suçun hesabını soracak bağımsız bir yargı da çıkamamıştır. Terörize edilmiştir yargı. Bir Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı çıkmıştır, Abdurrahman Yalçınkaya adlı. Bunların kanunsuzluklarına ve Laik Cumhuriyet’e karşı işledikleri eylemli kalkışma
suçuna “dur” demek istemiştir. Dava açmıştır. Ama ne yazık ki Anayasa
Mahkemesinin, emri kanunlardan almayan üyeleri, onun bu hukuki ve
meşru talebini reddetmişlerdir.
Abdulvahap Yaren adında bir başka namuslu Cumhuriyet Savcısı
çıkmıştır, bunların “Deniz Feneri” adlı yandaş derneğinin saf ve samimi dindar insanlarımızı dolandırarak onlardan aşırdığı milyonlarca
liranın hesabını sormak istemiştir. Ama o da ne yazık ki, hukukçu görünümündeki kişiler tarafından önü kesildiğinden, başarılı olamamıştır.
Üstelik de, niye bu namuslu tutumu takındın, diye hesap sorulmuştur
ondan. Hakkında davalar açılmış, süründürülmüştür mahkemelerde.
Başka da, ne yazık ki, çıkmamıştır bunlardan hesap sormaya kalkan
hukukçu.
Tabiî Tayyip Erdoğan ve avanesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde işlediği suçlardan (ki hepsi de zimmet,
görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik türü yüz kızartıcı suçlardan357

dır), hesap sormaya kalkan savcılar, mahkemeler çıkmıştır. Ama onların da önü kesilmiştir, ne yazık ki. Hatırlanacağı gibi, o dönemde bu
avanenin 1 milyar dolar civarında kamu malı aşırdığı söylenmiş, yazılmıştır. Dönemin İstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıldırım,
Koç Holding’ten Rahmi Koç ve daha birçok kişi söylemiştir bu yolsuzluğunu Tayyip ve avanesinin. Daha sonra Mehmet Bölük, Ergun Poyraz ve daha pekçok araştırmacı yazar, belgeleriyle ortaya koymuşlardır
bu yolsuzlukları. Ama hesap sorulamamıştır ki...
Tayyip Erdoğan defalarca belirtmiştir, yargı bize ayak bağı oldu,
diye. “Ben bu Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, saygı da
duymuyorum.”, diye. Onun İçişleri Bakanı, öncesinde danışmanı Efkan Ala, Meclis kürsüsünden söylemiştir; “Ben bu Anayasayı tanımıyorum.”, diye.
Zaten, Anayasayı da, oradan kaynak alan yasaları da hiç tanımamışlardır. Başta Pensilvanyalı İmam’ın cemaati gelmek üzere, bir tarikatlar
ve cemaatler koalisyonu biçiminde sürdürdükleri 14 yıllık AKP iktidarında hep suç işlemişler, hep kanunsuzluk yapmışlardır. Ve bu süreçte,
Laik Cumhuriyet’i, her gün dirhem dirhem aşındırarak küçültmüşler,
kütleştirmişler, parçalamışlar, yıkmışlar, çökertmişlerdir.
Hep söylediğimiz gibi, Türk Ordusu’nu, Türk Yargısını, Milli Eğitimini, Polisini, İstihbarat Örgütlerini, hep kanun dışına çekmişler, bu
tarikat ve cemaat mensuplarıyla paylaşarak kendi yapılarını oluşturmuşlardır; kendi devletlerini inşa etmişlerdir bu devlet kurumlarının
içinde. Sonunda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bitmiş, onun yerine
Pensilvanyalı İmam’ın, diğer tarikat ve cemaatlerin ve Kaçak Saraylı
Reis’in AKP’gilleri’nin devleti ortaya çıkmıştır, oluşmuştur.

İki Ortaçağcı suç örgütünün ganimet paylaşımı
nasıl “darbe” diye adlandırılabilir?
İşte 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanan kanlı hesaplaşma ise,
aslında, devletin tamamı senin mi olacak, benim mi olacak meselesinden ibarettir. Bazı bilim ve bilinç yoksunları, bilerek veya bilmeyerek,
bunun bir darbe olduğunu iddia ettiler. Ve hâlâ da iddialarını sürdürüyorlar. Bu tutumlarıyla da, kimisi isteyerek, kimisi de farkında olmadan
Kaçak Saraylı Reis’in ve AKP’giller’in safında yer almış oluyor.
İki gayrimeşru gücün, iki suç örgütünün ganimet paylaşımı nasıl
“darbe” diye adlandırılabilir?
Gülünç bir şey bu iddia.
Adamın oturduğu Saray, kaçak. Yani kanunsuz. Yani kanunlara göre
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derhal yıkılması ve eski haline döndürülmesi gerekir o arazinin. Ama
güç bunda...
Kim uygulayabilir, mahkeme kararını?
Burada teslim edelim: Bu kararları veren mahkemeler de hukuka
uyan, hukuktan emir alan, bu sebeple de saygı duyulması gereken mahkemelerdir.
Adam Yenikapı’da miting yapıyor; o alan da kanun dışı. Mahkeme
kararlarına uyulmuş olsa, o alanın da derhal ortadan kaldırılıp Marmara
Denizi’nin eski haritasına dönülmüş olması gerekir. Yani o haritaya uygun hale getirilmesi gerekir Marmara Denizi’nin.
Onların bu yolsuzluklarının saymakla sonu gelmez. Karadeniz’in
hemen bütün önemli derelerini HES’lerle imha ediyorlar. Doğal yapıyı
mahvediyorlar. Bunun önüne geçmek isteyen mahkeme kararlarını hiçe
sayıyorlar. Hatta, Ege’den Akdeniz’e, Karadeniz’in batısından doğusuna hemen her yerde; nerede bir yeşil alan var, şehirlerimizde nerede bir
“kupon arsa” var, oraya mermi hızıyla saldırıyorlar, el koyuyorlar, iç
ediyorlar, yağmalıyorlar. Adamlar, ömürleri yetse, Türkiye’nin tamamını taşla, betonla kaplayıp ranta, paraya dönüştürecekler. Yeşil diye bir
şey bırakmayacaklar.
Yani bunların yaptıkları her iş kanunsuz. Söyledikleri her şey yalan.
İşte bütün bu sebeplerden dolayı da, tam bir diktatörlüktür, bunların
uyguladığı. Ve halen de uygulamaya devam ettiği...
15 Temmuz sonrasında, Pensilvanyalı İmam’ın yaşadığı hezimetle
birlikte bunlar, Laik Cumhuriyet’i yıkarak yerine oluşturdukları Ortaçağcı devletin tam hâkimi oldular, tek başlarına. Onun verdiği pervasızlıkla da Laik Cumhuriyet’ten arta kalmış son kamu kuruluşlarını da
haraç mezat satışa çıkardılar. “Özelleştirme” adı altında, kendi yetiştirdikleri yandaş vurguncu Parababası Müteahitlerle kırışacaklar bu kamu
mallarını. Bunların arasında neler neler var...
Görelim bazılarını:
“Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür
Merkezi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TRT, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, GAP Başkanlığı,
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.” (http://www.
ntv.com.tr/ekonomi/100den-fazla-kurum-icin-ozellestirme-karari,tD-
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İşte, ne kanun var, ne nizam... Adam özelleştiriyorum, diyor, satıyor, vuruyor, yağmalıyor, geçip gidiyor. İktidara geldiği günden beri
aynısını yapıyor. Buraları yemeyi de kafasına koymuş. Şu an için yiyemese bile iktidarda kaldığı müddetçe bu isteğinden asla vazgeçmeyecek. Çünkü adamın, neredeyse genlerine kodlanmış kamu malı yemek,
kamu malı aşırmak.
Kim dur diyebildi buna bugüne kadar?
Kimse...
Orduyu parça parça böldü. Ve herbir parçasını doğrudan kendilerine
bağladı.
Kim gık diyebildi, bizim dışımızda?
Kimse...
Bizim de işte gücümüz yetmiyor bunları durdurmaya ve hesap sormaya, şu an için. İleride yetecek...

15 Temmuz sonrasının iki trendi:
Gülen’i yerme ve Reis’e biat
Hep söylediğimiz gibi; 15 Temmuz sonrası nedir moda akım?
“FETÖ’cü Şeytanı taşlama ayini.”
En sağcısından en solcusuna kadar herkes, bu ayinin içinde. Ya da
ayincilerin saflarında.
Bir diğer moda akım da nedir?
“Kaçak Saraylı Reis’e ve AKP’giller’e biat ayini.”
Yine, bizim dışımızda herkes, bu ayinin içinde. Tabiî aynı tonda,
aynı biçimde değil. Herkes farklı bir üslupta katılıyor bu ayine. Yani
burada da “grinin”, pardon, biat ayininin “elli tonu”nu görmekteyiz.
Sadece biz durduk mızrak gibi, samuray kılıcı gibi, dimdik... Hiç
eğilip bükülmeden... Hiç yamulmadan...
Dedik ki;
“Kaçak Saraylı’nın AKP’giller’i de, Pensilvanyalı İmam’ın tarikat
mensupları kadar suçludur. Her ikisi de Laik Cumhuriyet’in katlinden,
onun imhasından suçludur. Bunları kantara vursanız; birinin diğerinden
bir gram hafif gelmez suçu. O sebepten bunların her ikisi de, hukuka ve
insan vicdanına bağlı savcı ve yargıçlardan kurulu özgür bir mahkemenin karşısında suçlular olarak yan yana dizilmelidir. Bu hesap sorulmadan, bu hesap kapanmaz.”, dedik.
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Adam, kafasından kanun koyuyor:
Diyor ki; “2013 17-25 Aralığına kadar, Pensilvanyalı İmam’la iş
tutmuş olanların herhangi bir suçu yoktur. Onlar bir suç işlememiştir. Fakaaat; o tarihten itibaren, biz Pensilvanyalı İmam’ı Şeytan olarak ilan ettiğimiz tarihten itibaren, onunla bağını koparmayanlar suçludurlar.”
Adamın kanunu bu...
Niye bu kanunu koyuyor?
Şundan:
O tarihe kadar Pensilvanyalı İmam’ın dünyadaki en büyük ve en
önde gelen, en etkili ve yetkili yandaşı, arkadaşı ve suç ortağı kimdir?
Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’gilller’i...
Pensilvanyalı’nın kadrolarını orduya, yargıya, Milli Eğitime ve tüm
diğer devlet kurumlarına akın akın yerleştiren kimdir o tarihe kadar?
Kaçak Saraylı ve AKP’giller...
Devlet içindeki en büyük yığınağı, AKP’giller’in iktidarı sürecinde yapmıştır Pensilvanyalı İmam. Devlet içindeki kadrolarının yüzde
yetmiş, hatta seksenini bunların iktidarı döneminde yerleştirmiştir devlete. Bu sebepten, devletin çökertilmesinde, Laik Cumhuriyet’in yıkılmasında, Türk Ordusu’nun perperişan hale düşürülmesinde Kaçak
Saraylı’nın ve AKP’giller’in suçu, Pensilvanyalınınkinden bile ağır çıkar esasında. Fakat, en asgarisinden ölçüye vursak bile, başa baş çıkar.
Evet, gerçek oran bu sayılabilir. Biz, bu oranı esas alarak yargılayacağız bunları. Bunlar şimdi “Siz kimsiniz?.. Gücünüz ne ki bizden hesap
sormaya kalkıyorsunuz?..”, diye gülebilirler bize. Gülsünler bakalım,
sevinsinler bir süre...
Mustafa Kemal ve 19 yoldaşı da Bandırma Vapuru’ndayken, İstanbul’daki emperyalist işgal kuvvetleri de ve onların kuklası Vahdeddin
ve İstanbul Hükümetleri de hafife alıyorlardı, Ulusal Kurtuluşçuları,
vatanseverleri, antiemperyalistleri. Sonunda fena halde yanıldıklarını
gördüler. Bunlar da görecek...

Türkiye’nin içinde bulunduğu durum:
Çıkar amaçlı bir terör örgütünün diktatörlüğü...
Tabiî bunlara göre Türkiye’de herkes ahmak. Tek uyanık bunlar.
Adam kendisini temize çıkarmak için 2013 Aralığı öncesi yapılmış işler suç kapsamına girmez. Ancak ondan sonrakiler suç oluşturur, diyor.
Kimse de; “Böyle bir şey olur mu yahu?.. Bu nasıl bir saçma şeydir?..”,
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diye ciddi bir tepki ortaya koymuyor. Mahkeme görünümü altındaki
kuruluşlar; “Olmaz arkadaş böyle bir şey. Pensilvanyalı İmam’ın cemaati bir suç örgütüyse, onun başlangıçtan bugüne yaptığı bütün kanunsuzluklar suç kapsamı içine girer. Bu işlerde onunla birlik olanlar da
aynı suçu, iştirakleri oranında işlemiş olurlar.”, demiyor.
Şimdi biz bunlara “hukuki kurumlar” mı diyeceğiz?
Hayır, hayır. Bunlar sadece görünüşte, sureta mahkemedir. Yoksa
esasında değil... Hepsi aslında AKP’giller’in adli işler bürosu konumundadır. Oralarda Anayasa ve kanunlara yer yoktur. Orada egemen
kanun, Kaçak Saraylı Reis’in ağzından çıkan her buyruktur. Öylesine
güçlü kanunlardır ki bunlar, neredeyse Tanrı buyruğu mertebesindedir.
Ona karşı çıkma cesaretini gösteren her kişi, anında “Paralelci, FETÖ’cü, Darbeci” ilan edilip polis baskınlarına, gözaltılara işkencelere
uğratılabilir. Ne yazık ki Türkiye’nin şu an getirilmiş bulunduğu durum, daha doğrusu, içine düşürülmüş bulunduğu cehennem budur.
Şimdi, gerek cezaevlerinde olsun, gerek aranır durumda bulunsun;
suç işlemiş her kişi, yani her tecavüzcü, her hırsız, her dolandırıcı, her
katil aynı iddiada bulunabilir. 2013 Aralığından önce yapılan bütün işler, suç kapsamından çıkarılsın. Hiçbiri suç sayılmasın. Biz de, “suçlu”,
diye nitelendirilmeyelim. Çünkü eylemlerimiz 2013 Aralığı öncesinde
olmuştur. Kaçak Saraylı’nın mantığına ve hukuk anlayışına göre bütün
bu suçluların da aynı talepte bulunma hakkı vardır.
Fakat, bulunamazlar tabiî. Çünkü onların ellerinde silahlı adamlardan oluşmuş polis orduları, asker orduları yoktur.
Demek oluyor ki arkadaşlar; Türkiye’nin içine düşürüldüğü bu durumda, silahlı ordulara sahip olan, her türlü kanundan muaftır. O, kafasına esen her işi yapabilir, her suçu işleyebilir. Kimse de ondan hesap
soramaz. Üstelik de, onun ağzından çıkan her şey kanun yerine geçebilir. Ona uymayan herkes de anında suçlu duruma düşebilir. Tutuklanabilir, işkence görebilir, zindana atılabilir.
İşte bütün bu sebeplerden diyoruz ki, arkadaşlar biz:
Kaçak ve Haram Saraylı Reis ve AKP’giller; bal gibi ya da zehir
gibi diktatördürler. Bunların iktidarı lamsız cimsiz bir diktatörlüktür.
Bunlar, aynı zamanda da teröristtir. Bir terör örgütüdür, AKP’giller.
Çıkar amaçlı bir suç örgütüdür.
Nedir terör?
İnsanları korkutma, yıldırma ve saf dışı etme amacıyla kullanılan şiddettir. Zaten, sözcüğün kökeni de Latince “terrere” ya da
“terreo”dur. Anlamı ise, “korkudan titreme” ya da “titremeye sebep
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olma” demektir.
Demek ki, böyle bir amaca ulaşmak için uygulanan şiddettir, terör.
Terörü, devlet dışı kurumlar da yapabilir, devletler de, hükümetler de...

Terör-şiddet uygulamak
AKP’giller iktidarının karakteristiğindendir
AKP’giller, 2002’den bu yana, yani iktidarlarının başından bu yana
hep ellerinde tuttukları gücü kullanarak düşman ilan ettikleri yüzde 50’ye karşı hep şiddet uygulamışlardır. Antiemperyalistler, Ulusal
Kurtuluşçular, Kuvayimilliyeciler, Mustafa Kemal’ciler ve laik kesim
üzerinde durup dinlenmeksizin hep değişik türlerde olmak üzere şiddet
uygulamışlardır. İşte bu şiddetlerini de kalıcı kılmak için, “Dindar ve
Kindar bir nesil” yetiştirmeye hız vermişlerdir. Böylece hem iktidarlarını daimi kılacaklar, hem de hedefleri olan Faşist Din Devletlerini
kurabileceklerdir. Amaçları bu olmuştur. Ve 14 yıldan bu yana yapıp
ettikleri her şey de bu amaca yönelik olmuştur.
Burada, 1980’den beri Almanya’da yaşayan ve 2012 yılından beri
de Berlin Sanat Üniversitesi’nde akademisyen olan felsefeci, Güney
Kore doğumlu Byung-Chul Han’ın “Şiddetin Topolojisi” adlı kitabının giriş bölümünden şu paragrafları okuyalım:
“KAYBOLMAYAN şeyler vardır. Onlardan biri de şiddettir.
Modernitenin şiddetten hazzetmediğini söyleyemeyiz. Ancak şiddet
kılıktan kılığa giren bir oyuncu. Toplumsal durumlara bağlı olarak suretini değiştiriyor. Günümüzde aşikârlıktan mahremiyete,
cephesel karşılaşmadan viral buluşmaya, kaba güçten medyatiğe,
fiziksellikten ruhsallığa, olumsuzdan olumluya kayıyor ve derinin
altına, satır aralarına, kılcal damarlara ve sinir uçlarına doğru geri
çekiliyor- öyle ki tamamen ortadan kaybolduğu yanılsamasına kapılabiliyoruz. (...)
“Şiddetin topolojisi, öncelikle şiddetin olumsuzluk kılığında tezahür eden makrofiziksel görüntülerine yönelir; Ego, ve Alter, İç
ve Dış, Dost ve Düşman gibi iki kutuplu gerilim hatlarında ilerler.
Genellikle dışa dönüktür, patlayıcı güçtedir, masif ve kanlı ifade
eder kendisini. Bu şiddet biçimleri arasında arkaik ve kanlı kurban ayinlerini, kıskanç ve intikamcı Tanrıların mitolojik gazabını, hükümdarın öldürücü şiddetini, işkenceyi, gaz odasının kansız
şiddetini ya da terörizmin viral şiddetini sayabiliriz. Makrofizik
şiddet daha örtük biçimlerde, örneğin dilsel bir şiddet olarak da
karşımıza çıkabilir. Keskin bir dilin şiddeti de fiziksel şiddet gibi
olumsuzluk üzerine bina edilmiştir, çünkü bir şeyden yoksun bı-
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rakır, yaralar hedefini: İftira atar, itibarsızlaştırır, aşağılar veya
hakaret eder. Bir olumsuzluk şiddetidir. Oysa bir de olumluluğun
şiddeti vardır: Dilin spamlaşması, aşırı iletişim, aşırı haber ve bilgi,
azmanlaşmış bir dil, iletişim ve haber kütlesi, olumluluğun şiddetinin görüntüleridir.” (Byung-Chul Han, Şiddetin Topolojisi, İstanbul,
Mayıs 2016, s. 9-10)

Bu felsefecinin de açıkça ortaya koyduğu gibi, şiddet; bir fiziki, kaba
güç biçiminde uygulanabilir. Kan döküp cana kıyma biçiminde tezahür
edebilir. Her türden vahşiyane suçun işlenmesi, hatta savaş suçunun da
işlenmesi görünümü olarak sergilenebilir.
Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller, böylesi bir terör yani şiddet uygulamışlar mıdır?
Evet, uygulamışlardır. Yurt içinde yüzlerce, binlerce insanımızın
katledilmesi suçunu işlemişlerdir. Hemen ilk akla geliveren; Gezi Direnişçilerimizin polis kurşunlarıyla, gaz fişekleriyle, gaz bombalarıyla
katledilmesi buna taze bir örnektir. Her 1 Mayıs’ımızı yine aynı şekilde
yasaklamalarla, polis coplarıyla, tazyikli, ilaçlı sularla, TOMA’larla ve
gaz fişekleriyle zehir etmiştir bunlar, ülkemizin aydınlık insanlarına.
Reyhanlı’da, Uludere-Roboski’de, Hızlı Tren’de yüzlerce insanımızın katline sebep olmuşlardır. Soma’da 301 maden işçisi kardeşimizin,
yerin yüzlerce metre altında yanarak ölmesine sebep olmuşlardır. Bununla da kalmamışlar, işçi yakınlarını tekmelemişler, tokatlamışlardır.
Yine Mecidiyeköy’de, yandaş müteahitlerinin vurgun inşaatında 10
işçimizin ölümüne sebep olmuşlardır. Ve her yıl 1300 civarında işçimiz
bunların yandaşı vurguncu işverenlerin azgın kâr hırsları sebebiyle hayatını kaybetmektedir, iş cinayetlerinde.
Okulsuz bıraktıkları Atanamayan 300 bin öğretmenimize tarifsiz
acılar çektirmişler, ruh sağlıklarını bozmuşlar, hayatlarını karartmışlardır. 40 kadar öğretmenimizin de bu sebeple intiharına sebep olmuşlardır.
Yine, devletin ordu dahil, polis ve yargı dahil her kurumuna kendi
elleriyle yerleştirdikleri Pensilvanyalı İmam’ın askerleriyle giriştikleri
15 Temmuz hesaplaşmasında 400 civarında vatan evladının katledilmesinin sorumlusu ve suçlusudur bunlar da. Tabiî Pensilvanyalı İmam’la
birlikte...
Ve hâlâ da işkenceler bütün hızıyla sürdürülmektedir.
Bütün bunlardan başka, ABD Emperyalistleriyle ettikleri suç ortaklığı sürecinde ülkemizde ve Ortadoğu İslam ülkelerinde 10 milyon civarında Müslüman halkın katlinden de sorumludur bunlar.
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Demek ki, terör-şiddet, bunların vazgeçilmez karakteristik davranış
biçimidir. İktidarlarını sürdürebilmek için durup dinlenmeden terör uygulamaktadırlar.
Terörün bir diğer biçimi olan, fiziki şiddet biçiminde değil de, manevi şiddet biçiminde olanını da, durup dinlenmeden uygulamıştırlar
ve buna kesintisiz biçimde devam da etmektedirler.
Birinci Kuvayimilliyecileri, antiemperyalistleri, laikleri, yurtseverleri, Mustafa Kemal Geleneğine sahip insanlarımızı hiç durmaksızın
aşağılamışlardır, onlara en aşağılık iftiralarla saldırmışlardır. Mustafa
Kemal ve İsmet İnönü’yü “İki Ayyaş”, diye adlandırmışlardır. Dinsizlikle suçlamışlardır. “Bunlar camileri ahır yaptı” diye iğrenç yalanlarla, iftiralarla karalamaya çalışmışlardır.
15 Temmuz’da Pensilvanyalı İmam’la giriştikleri kanlı ganimet
paylaşım savaşının bile sorumlusu olarak Tek Parti Dönemini ve laikleri göstermişlerdir. Hiç utanıp sıkılmadan bunu bile yapabilmişlerdir.
“Biz, Ortaçağcı Faşist Din Devleti kurmak istiyoruz. Bize tabi olmayan, bizimle birlik olmayan herkes bizim düşmanımızdır ve yok edilmelidir.”, diyerek gerçek niyetlerini ortaya koyamadıkları için böyle
aşağılık, pis, mide bulandırıcı yalan ve iftiralarla laik kesimi ve Laik
Cumhuriyet Dönemini karalamaya, yaralamaya çalışmışlardır. Ki bu
yaptıkları da yukarıda derinlikli düşünür Byung-Chul Han’ın da dediği
gibi, düpedüz bir terördür, şiddettir.
Şiddetin bir üçüncü türü olan ve adı geçen düşünürün “olumluluğun şiddeti” olarak tanımladığı şiddeti de hiç kesintisiz uygulamışlardır ve uygulamaktadırlar.
Nedir bu?
Durup dinlenmeden kendi yapıp ettiklerini, hemen hemen tamamını
ele geçirdikleri medyada överek kitleleri şartlandırmaya, sürüleştirmeye çalışmışlardır. Meydanlarda, ekranlarda, Kaçak Saray’ın salonlarında her an Tayyip Erdoğan höykürmektedir. Metin yazarları ordusunun
yazıp prompter’a yüklediği demagojik kandırmacaları durup dinlenmeden okumakta, bundan hiç bıkmamaktadır.
Öyle ki geçen seçim döneminde bazı mizah yazarları, “Gün 24 saat
ama Tayyip Erdoğan 50 saat konuşabilmektedir bu süre zarfında.”,
diye akıllıca, zekâ örneği mizahi yazılar yazmışlardır. Öyle ya; yandaş ekranlardaki konuşma sürelerini topladığınız zaman, bir gün içinde
Tayyip’in 50 saat civarında konuşmuş olduğunu görebilirsiniz. Tabiî
AKP’giller’in alt düzeydeki diğer sözcüleri de durmaksızın konuşmaktadırlar, meydanlarda, ekranlarda, kürsülerde.
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Medya, neredeyse bütünüyle ellerinde bulunduğu için, karşıtlarının
hiç söz hakkı olmamaktadır.
Tabiî bize herkes düşmandır. Bu sebeple de, yazılarımız, haberlerimiz, ABC Gazetesi ve bazı namuslu yerel internet ve basılı gazetelerin
dışında hiç yer almaz. Adımız geçmez. Çünkü, bizim başdüşmanımız,
ABD Emperyalistleri ve onların yerli, hain işbirlikçileridir. Bizim dışımızdaysa herkes, ABD Emperyalistlerine yandaştır. O bakımdan düşmandır onlar bize.
Sonuç olarak AKP’gillerin, diktatörlüğüne ve teröristliğine dönersek yeniden: Bunların, terörün yani şiddetin her üç türünü de 12 yıldan
bu yana durup dinlenmeksizin uygulamakta olduklarını görürüz. Bunda
da kendileri açısından çok başarılı olmuşlardır.
Bizim dışımızda onların karşısında dimdik duran, halkın dostu bir
tek güç kalmamıştır. Bir tek bizi korkutup, sindirip, yıldıramamıştır
bunlar. Hiçbir zaman da buna güçleri yetmeyecek. Çünkü biz, gerçek
insanız, gerçek devrimciyiz. Bizim için onur yaşamdan önemlidir. Öyle
olduğu için de bizi, namus bellediğimiz yoldan döndürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Sonunda da bunları biz yeneceğiz, biz hesaba çekeceğiz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Ağustos 2016
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Ayrım
Yirmi Sekiz

“Ben insanım ve hukukçuyum”, diyen tüm
savcı, yargıç, akademisyen ve avukatları,
sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye
çağırıyoruz!

Herhalde, şu konuda herkes hemfikirdir:
Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı, Ortaçağcı Faşist bir Din Devleti
kurmayı amaçlayan, Amerikancı bir suç örgütüdür.
Peki; bu illegal suç örgütüne bugüne kadar en büyük desteği kim
vermiştir?
Onun devlet içinde böylesine yerleşip güçlenmesine kim vesile olmuştur?
Sanırız, bu sorunun cevabı da artık apaçık ortadadır:
Kaçak ve de Haram Saray’da mukim Reis ve onun AKP’giller’i...
Bunlar, etle tırnak gibi kaynaşıktırlar, Pensilvanyalı İmam’ın avanesiyle. Çünkü, ikisinin de fikri ve zikri birdir. Kaçak Saraylı Reis de
Ortaçağcı Faşist bir Din Devleti kurma peşindeydi, Pensilvanyalı da.
Üstelik, Kaçak Saraylı’nın da projecisi, ABD Emperyalistleriydi. Aynı
öbürünün olduğu gibi...
Bu karanlık, halk düşmanı, hainane hedeflerine ulaşmak için de, alt
etmeleri gereken en büyük düşman olarak Mustafa Kemal Gelenekli
Laik Cumhuriyet’i görüyorlardı. İşte buna karşı savaştılar, on yıllar boyunca. Ve sonunda, ne yazık ki alt ettiler onu. Yıkıp parçaladılar. Bir
enkaz yığınına döndürdüler.
İş, ganimetin paylaşımına geldi. İşte orada, genelde bütün suç örgütlerinin yaptığı gibi, birbirlerine düştüler. Kanlı bıçaklı düşman oldular.
17-25 Aralık geriz patlaması sonrasında ortalığa saçılan pislikler,
milletin midelerini alt üst ederken bunlar, birbirleriyle amansız bir kavganın içine girmişlerdi.
Pensilvanyalı İmam, çiftliğinden “evlerine ateşler düşsün”, diyerek beddualar yağdırıyordu.
Kaçak Saraylı İmam’sa, “bunlar Haşhaşi. İnlerine gireceğiz inlerine...”, diyerek öfke ve hırsla nutuklar atıyordu, ekranlarda, meydanlarda.
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15 Temmuz’da ise Pensilvanyalı, “Sen benim inime girmeden ben
seninkine gireyim.”, diyerek harekete geçti. Fakat, kendisine o konuda
hayırhah davranmış olan efendisi, son anda akıl almaz, çocukların bile
düşmeyeceği hatalar yaptırdı, Pensilvanyalı’nın ordusuna. Çelmeledi
onu. Düşürdü ve yendirdi.

Rusya, İran görüşmeleri gerçeği değiştirmez:
AKP’giller Amerikancıdır
ABD Haydut Devletinin bundaki amacı, hem Türk Ordusu’nu, ortada ne kadarı kalmışsa artık, onu da darmadağın edip, yıkıp parçalamak;
galip getirdiği Kaçak Saraylı Reis’i ise; “Bak seni ben kurtardım. İpin
elimde. Bundan sonra bir dediğimi iki etmeyeceksin.”, diyerek gönlünce kullanmayı, böylece de Türkiye’nin “Yeni Sevr”e, kendi ifadesiyle
“BOP”a götürülüşünü garantilemek ve çabuklaştırmaktı.
Nitekim, ABD haydutları bu hedeflerine ulaştılar. 15 Temmuz sonrası, onuru, saygınlığı, özgüveni, caydırıcılığı ve savaşma gücü ikinci
kez büyük ölçüde hırpalanmış, darbelenmiş olan Türk Ordusu’nun geriye kalanını ise Kaçak Saraylı, un ufak etti. Okullarını kapattı, kışlalarını
şehirlerden, kasabalardan sürüp çıkardı. Parça parça böldü, her bir parçasını da doğrudan, bir polis karakolunu bağlar gibi, kendisine bağladı.
Üstelik de, artık Orduyu, İmam Hatip mezunları ve benzer anlayıştaki-dünya görüşündeki dincilerden oluşturmayı önüne hedef olarak
koydu. Artık faşist, dinci bir ordu inşa etmiş olacak, Kaçak Saraylı, bu
amacını gerçekleştirince.
Tabiî böyle bir ordunun savaşma gücü de çok etkisiz olacaktır.
Modern ordularla böyle bir ordunun yarışmasına imkân ve ihtimal olmaz.
Siz bakmayın, Kaçak Saraylı’nın Rusya’ya gidip Putin’le görüşmesine, İran’la Bakanlar düzeyinde görüşmeler yapmasına. O, asla
Amerika’dan kopamaz. Çünkü, ekonomisinden siyasetine, kültürüne,
dişinden tırnağına dek ABD’ye bağımlıdır şu an Türkiye. ABD, gerçekten götürmek istediği anda, en geç birkaç haftada işini bitiriverir,
Kaçak Saraylı’nın. O da bilir bunu. İşte bu sebepten, yıllar önce Cüneyt
Zapsu’yla Şaban Dişli’yi ABD’ye gönderip onlar aracılığıyla, “Beni
deliğe süpürmeyin, kullanın.”, diye yakarış mesajları göndermişti.
Türkiye şu anda, fiilen zaten parçalanmış durumda. Kürt illerinde
fiili hâkimiyet PKK’nin elindedir artık. Irak’ta ve Suriye’de bir devlet
yapısına büründürülen Amerikancı Kürt Devleti parçacıklarının üçüncüsü de Türkiye’de kuruluyor artık. Sonunda, İran’da da kurulacak ve
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bu dört parça bir araya getirilerek, Ortadoğu’da yeni bir İsrail, ABD’nin
yeni bir petrol bekçisi devlet oluşturulacaktır. BOP Haritası’nda ortaya
konan da budur zaten.

Pensivanyalı’nın tarikatına bulaşmış herkes
ağır cezalarla karşı karşıyayken
en büyük işbirlikçileri neden serbest?
Ne diyor Kaçak Saraylı İmam, 2013 paylaşım savaşı öncesinde?
“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de
vermedik?”
Suç ortaklığını açık ve kesin biçimde ortaya koyan başka ne tür bir
itiraf olabilir?
Adam, her türden yasayı hiçe saymış. Cahil, bilinçsiz insanlarımızı
Allah’la aldatarak tepesine kurulduğu devleti, bir illegal Ortaçağ tarikatıyla paylaşmış.
Nedir bu suçun karşılığı, müeyyidesi?
Eski haliyle, 146’ya 1. Yani idam... Bugünkü haline göreyse,
“Ağırlaştırılmış Müebbet”. Yani siz, Anayasa ve ondan kaynaklanan
yasa, tüzük ve yönetmeliklerle kurulmuş devleti ortadan kaldırıyorsunuz, onu parçalıyorsunuz, bir bölümünü Pensilvanyalı’nın tarikatına
ikram ediyorsunuz. Yeni din devletinin bir bölümünü o oluşturuyor.
Meclise milletvekilleri sokuyor. Birkaç gün önce gazeteci Can
Ataklı yazdı. Meclis AKP Kulisinden edindiği bilgilere göre, en az
30’muş, Feto’nun milletvekili sayısı şu an. Üstelik de sadece AKP içinde olanının.
Bizce diğer Amerikancı partiler içinde de var Feto’nun milletvekilleri.
Hatta bir AKP milletvekili kesin rakam vermiş; 82 diye. Daha önceki yazılarımızda Asiye Güldoğan’dan bir aktarım yapmıştık. O, 10-15
arası demişti, hatırlayacağımız gibi.
Yine geçenki yazılarımızda konu ettiğimiz Cemil Çiçek, “40 yıldır
bu suçun hepimiz içindeydik.”, demişti.
Şu an, Pensilvanyalı’nın tarikatına bulaşmış öğretmenler, sıradan
memurlar bile ev baskınlarıyla gözaltına alınıp işkencelerden geçiriliyor, tutuklanıyor. Ve ağır cezalar istemiyle davalara muhatap oluyor.
Geçen bir yoldaşımız anlattı: Yakını, Pensilvanyalı’nın tarikatındanmış. Üstelik de işçiymiş sadece. Sivil. Şu an, korkusundan dengesini
yitirmiş durumdaymış. Korku paranoyasına tutulmuş. Perdeleri kapalı
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evinden dışarı hiç adım atamıyor, üstelik ağlama krizlerine giriyormuş.
Acıdık biz, tabiî. Acı çeken her canlıya acırız biz.
Tahmin ediyoruz ki, bu konumda şu an binlerce, belki de on binlerce
insan var. Hayatları karartılmış, gelecekleri bitirilmiş... Günleri kâbusa
dönmüş.
Peki, Pensilvanyalı’nın Meclisteki vekillerine niye kimse tık demiyor? Üstelik de onlar, tarikatın en tepelerindeki kişiler, tuttukları yer
nazarı itibara alınırsa.
Nerede savcılar, yargıçlar, barolar, hukukçular, Hukuk Fakültelerinin
hocaları?
Bu nasıl adalet böyle?
Nasıl bir ülke durumuna düşürüldü Türkiye?
Haa, şu an, ABD’nin galip getirdiği Kaçak Saraylı Reis, fetva vermiş ki; şu ortamda parti içinde bir dağınıklık görünümü sergilemeyelim.
Sonra bakarız o işe. Kaldı ki, şu an bu milletvekillerini tasfiye etmemiz,
Mecliste bizi AKP Grubu olarak azınlığa düşürebilir. Bu da tehlikeli
olur, bizim için. Bir erken seçimle kurtuluruz bunlardan. Gerekirse hesap da sorulur.
Bütün bu bilgiler, AKP kulislerinden medyaya sızdırılanlardır. Bizce
de, gerçek olma olasılığı yüksektir.
İşte bu sebepten de, yargı artık doğrudan Saray’a bağımlı hale getirildiği için, AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüştürüldüğü için, hiçbir
savcı cesaret edememiştir, Pensilvanyalı’nın Meclisteki milletvekillerine uzanmaya.
Yani Anayasa, kanun manun yok memlekette. Bunların hiçbiri bırakılmamış. Her şey Kaçak Saraylı’nın iki dudağı arasından çıkacak
fetvaya bağlı.
Yine birkaç gün önce, Tayyip’in eski Diyarbakır Valisi ve Danışmanı
ve de kaç dönemdir İçişleri Bakanı Efkan Ala açıklıyor:
“Ben Bakanlığa geldiğimde 81 ilin 74’ünün İl Emniyet Müdürü
Cemaat mensubuydu.”, diye.
Peki sen Bakanlığa gelmeden önce Tayyip’in Danışmanı değil miydin?
Polis böylesine bir yoğunlukta Pensilvanyalı’nın tarikatına teslim
edilirken sen neredeydin?
Tıpkı Tayyip gibi ellerini ovuşturuyordun, değil mi?
Biz bunlarla kardeşiz. İşte ne güzel devleti tümüyle ele geçiriyoruz,
diye.
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2013’teki paylaşım savaşına girişmeseniz hiçbir sorun yoktu.
Pensilvanyalı için de, sizin için de durum; “işler ayna, çal çal oyna”
idi. Hiç beklemediğiniz bir şeydi, paylaşım savaşına tutuşabileceğiniz,
değil mi?
İşte, 15 Temmuz sonrası görüldü ki Ordu da, Polis Teşkilatı gibi
Pensilvanyalı’nın tarikatınca çok önemli oranda ele geçirilmiş.
Mustafa Kemal’in Ordusu bitirilmiş çoktan. O ordunun son kalıntıları
Ergenekon, Balyoz, vb. adlı CIA Operasyonlarıyla tasfiye edilmiş zaten öncesinde. Geriyeyse, Pensilvanyalı’nın ordusu, Amerikancı NATO
ordusu ve Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi Kaçak Saraylı Reis’in ordusu kalmış.
Mustafa Kemal Ordusu’ndan kıyıda köşede kalmış kıran artıkları
ise, hiçbir etkinlik gösteremeyecek oranda halsiz bırakılmış. Neredeyse
can çekişir duruma düşürülmüş.
Kaçak Saraylı da bunu itiraf etti, geçende bir kez daha, değil mi?
Hem de çok net biçimde...

Millete hesap öyle kuru lafla verilemez
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü Din Şurası’nın açılışında yaptığı konuşmada Fethullah Gülen Cemaati ile
mücadelede geç kalındığını belirterek özeleştiri yaptı.
“Erdoğan; Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Başbakan Bülent
Ecevit gibi farklı görüşten siyasetçiler ve devlet adamlarının yanı
sıra kendilerinin de geçmişte iyi niyet ile bu yapıya destek olduklarını söyledi.
“Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökmemiş olmanın üzüntüsü içindeyim” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin.”
“Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Fethullah Gülen’i
“şarlatan ve teröristbaşı”, onun darbe girişimi sonrasındaki sözlerini ise “hezeyan” olarak nitelendirdi.
“Bu hezeyanlara kulak vermeye devam eden herkes, başına
gelecekleri peşinen kabul etmiş demektir” diye konuşan Erdoğan,
artık şüphe döneminin bittiğini, mücadele döneminin başladığını
vurguladı.” (http://www.bbc.com/turkce/36963616)

Bir illegal suç örgütüyle yapılan ortaklık, işbirliği, bundan daha açık
biçimde itiraf edilebilir mi?
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Hayır.
Adamlar, Orduyu, Polisi, Yargıyı, Milli Eğitimi, Medyayı, Diyaneti
paylaşmışlar yarı yarıya...
Şimdi çıkıyor biri; “Bunu anlamakta geç kaldık. Milletimize ve
Rabbimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum.”, diyor.
Rabbine verilecek hesabın çok. Sadece bu suç değil. Daha binlerce
suçun var senin. O, Rabbinle senin aranda görülecek bir hesap.
Fakat, millete hesap öyle kuru lafla verilmiş olmaz. Bu milletin, kâğıt üzerinde de kalmış olsa, bir devleti var. O devletin Anayasası, kanunları ve onlara uygun çalışması gereken mahkemeleri ve cezaevleri
var.
İşte orada hesaba çekilmeden millete hesap verilmiş olunmaz.
Devleti ortadan neredeyse yarı yarıya ele geçirerek kaldırmış bulunan
bir illegal Amerikancı suç örgütüyle böylesine kaynaşık bir şekilde suç
ortaklığı etmenin hesabını vermen, onunla aynı anda, aynı mahkemelerde, yan yana, sanık sıfatıyla yer almanla mümkündür.
İşte biz, bu işi gerçekleştirmesi için göreve çağırıyoruz, “Ben hem
insanım, hem Cumhuriyet Yargıcıyım.”, diyen savcı ve yargıçları.
Bunlar, oturdukları makamın kendilerine yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmelidirler, derhal. Devleti ortadan kaldırarak vatana
ihanet etmiş olmak suçuyla kovuşturma açıp, derdest edip Adalet önüne
çıkarılmalıdır, Kaçak Saraylı ve onun AKP’giller’i.
Hem biz savcıyız, yargıcız, diye adliyelerde oturacaksınız, hem de
bu ivedi ve yakıcı görevinizi yapmaktan kaçınacaksınız. İşte bu olmaz...
Biliyorsunuz ki, bunu yapmadığınız anda siz de suç işlemiş olursunuz.
Suçlu olursunuz açıkça.
Size okuttular, Hukuk Fakültelerinde. Suç Dersinde, Ceza Hukuku
Dersinde...
Suçlar, bir; eylemli olur, yani kişi, fiziki bir fiille, bir işle, bir eylemle suç işler. Mesela, adam öldürür, yaralar, ırza geçer, hırsızlık, gasp
yapar, soygun yapar, yangın çıkarır, hakaret ve tehditte bulunur, iftira
atar; bir de; ihmalkârlık ederek, yani yapmakla yükümlü olduğu bir işi
yapmayarak suç işlemiş bulunur.
Örnekleyelim:
Mesela bir anne, gayrimeşru çocuğunu boğarak öldürürse, bu, icra
suçunu oluşturur. Fakat, aynı anne, annelik sorumluluğu gereği bakması, beslemesi, büyütmesi gereken bebeğini aç susuz bırakarak ölümüne
sebep olursa bu, ihmal suçunu oluşturur. Ve her ikisi de cinayettir, bunların. Annenin cinayetten yargılanması, üstelik de aile bireyine yönelik
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cinayetten, “Ağırlaştırılmış Müeyyide”yle yargılanması, cezalandırılması gerekir.
Başka bir örnek verelim:
Bir kimse düşmanını, suya batırarak ölmesine sebep olabilir. Bu,
icra suçu olur.
Bir plajda cankurtaran olarak görev yapan biri, yüzme bilmediğinden ya da başka bir sebepten suya batıp çıkan ve boğulmak üzere olan
bir insanı kurtarmaz ise, bu da ihmal suçu oluşturur ve bu görevlinin
yargılanıp “ölüme sebebiyet”ten cezalandırılmasını gerektirir.
Bu örnekleri, ünlü Ceza Hukuku Profesörü Uğur Alacakaptan,
“Suçun Unsurları” adlı eserinde vererek konuyu ayrıntılı şekilde anlatır.
Eğer siz de Kaçak Saraylı Reis’i ve onun AKP’giller’ini hesaba çekip hak ettikleri kanun maddeleri doğrultusunda yargılayıp cezalandırmazsanız, ağır bir ihmal suçu işlemiş olursunuz.
Kaçak Saraylı ve onun AKP’giller’i de aslında Pensilvanyalı’nın tarikatının devlet içine yerleştirilmesinde aktif olarak görev üstlendikleri
için, doğrudan icra suçu işlemişlerdir. Yani, Pensilvanyalı’yla aynı suçu
işlemişlerdir.
Kaçak Saraylı ve adamları diyor ki; “Bunlar devlete sızmış.”
İş öyle değil ya; hadi varsayalım ki sızmış.
Peki sen ne yapıyordun?
Sen devletin tepesinde değil miydin?
Devleti sen yönetmiyor muydun?
Durum böyle olmuş olsa bile, Kaçak Saraylı Reis ve onun
AKP’giller’i, “ağır ihmal” suçu işlemiş olurlar. Hesaba çekilmeleri,
yargılanmaları ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları gerekir. Bunu yapmayan, suç işler.
Haa, biz eninde sonunda yapacağız bunu. Bunları Laik Cumhuriyet
yıkıcılığından başlamak üzere, işledikleri binlerce suçtan dolayı, gerçek
hukukçulardan oluşmuş bağımsız bir mahkemenin huzuruna çıkaracağız. Verecekler her yapıp ettikleri kanunsuzlukların, ihanetlerin hesabını. Bunu da bir kez daha belirtmiş olalım burada, altını kalın çizgilerle
çizerek.
Buradan; “Ben filan Hukuk Fakültesinin hocasıyım. Hukuk öğretiyorum.”, diyen her kişiye ve her Baroya, her avukata da sesleniyoruz:
Siz de adınız gibi biliyorsunuz ki, bizim bu söylediklerimiz gerçeğin
tâ kendisidir. Öyleyse, sesinizi çıkarın. Ölü numarası yapmayın. Vatan
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elden gidiyor. Memleket elden gidiyor.
Hiç vicdanınız sızlamıyor mu?
Ayıptır ya, ayıptır...
Korka korka yaşamak yakışmaz, “insanım”, diyene.
Siz böyle sessiz kaldıkça, tavırsız kaldıkça, adam durup dinlenmeden höykürüyor meydanlarda, ekranlarda, Kaçak Saray’ın salonlarında.
Sanki bunca suçu işlemiş olanlar başkaları... Bunlar hep “kandırılmış”,
hep “mağdur”.
Siz böyle yaparsanız, Meclisteki Amerikancı diğer üç burjuva partisi de aynı sizin gibi, yalandan, sahte muhalefet yaparsa, höykürür tabiî
adam.
Üstelik bununla da yetinmiyor. İstanbul gibi bir şehrin caddelerini
dolduruyor:
“Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır.” yazan, kendi resminin bulunduğu devasa afişlerle.
Yani adam, “Ben
Tanrı’nın yeryüzündeki halifesiyim.”, demiş
oluyor. “Onun kararı
doğrultusunda bu makama getirildim ve orada
korunuyorum, kalıyorum.”, demiş oluyor.
Tarih bilenler çok iyi
hatırlar:
Firavun da aynı iddiadaydı, değil mi?
“Ben Tanrı adına sizi
yönetiyorum. Onun tarafından seçildim.”, iddiasındaydı.
O geleneği sahipleniyor adam.
Oysa İslam’da böyle bir anlayış zinhar yoktur. İslam’a göre hiç kimse, Tanrı tarafından yönetici tayin edilemez.
Hz. Muhammed bile ne diyordu?
“Ben de sizin gibi bir insanım. Sadece Allah’ın elçisiyim. Cebrail
vasıtasıyla Allah’ın bana ilettiğini ben de size bildiriyorum.”
376

Gösterelim:
“Yahut altundan bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Ama,
sen üzerimize, okuyacağımız bir Kitap indirmedikçe senin sadece
göğe çıkmana da inanmayız!” De ki: “Rabbimin şânı yücedir. (Böyle şeyleri yapmak benim işim değildir). Ben, sadece elçi ol(arak
gönderil)en bir insan değil miyim?” (İsrâ Suresi, 93. Ayet, Süleyman
Ateş Meali)
“De ki: “Ben sadece sizin gibi bir insanım. İlahınızın bir tek ilah
olduğu bana vahyediliyor. O halde şaşıp sendelemeden O’na yönelin ve O’ndan af dileyin. Vay haline ortak koşanların!” (Fussilet
Suresi, 6’ncı Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali)

Gördüğümüz gibi, Hz. Muhammed, “Ben sizin yöneticiniz olarak
görevlendim.”, demiyor. Diyemez de zaten. Çünkü İslam’a göre toplumların yöneticisini belirlemek Allah’ın işi değildir. Toplumların kendi akıllarıyla, iradeleriyle belirlenmelidir, kendilerini yönetecek Şûra.
İslam, bunu söyler.
Hz. Muhammed ne diyor?
“Ben sadece bir elçiyim. Bunun dışında neyim ki?”, diyor.
Biz hep diyoruz ya; AKP’giller’in savunduğu din, Kur’an, Hz.
Muhammed ve Dört Halife İslamı değildir, diye. Bunlarınki MuaviyeYezid İslamı’dır, CIA-Pentagon-Washington İslamı’dır, diye.
İşte bu son afiş örneğinde de gördük ki bunların dini, aynı zamanda
Firavun’un dinidir.
Biz de bunlara diyoruz ki;
Ne yaparsanız yapın boş!
Sonunda mutlaka bu halkın önünde, bağımsız mahkemeler karşısında yapıp ettiklerinizin hesabını, bir teki eksik kalmamacasına vereceksiniz. Bundan kurtuluşunuz yok.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Ağustos 2016
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