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Ayrım
Bir

Laik Cumhuriyet düşmanlığı ve kamu malı 
aşırıcılığı bunların ruh dünyasını oluşturan

iki belirleyici kimliktir[1]

[1] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 5 Eylül 2016 tarihli 103’üncü sayısının “Ganimet 
Paylaşım Savaşının galibi AKP’giller faşist din devleti kurma yolunda hızla ilerliyor” 
adlı Başyazı’sıdır.
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Önceki yazılarımızda da göstermiştik; Tayyip Erdoğan, Pensilvan-
yalı’yla 15 Temmuz’daki kapışmasının sorumluluğunu bile 1950 önce-
sinin Tek Parti Dönemine yüklemeye kalkmıştı, hiç yüzü kızarmadan. 
Ve dili dolanmadan...

Yine hatırlanacaktır, onun Ankara Milletvekili Aydın Ünal da aynı 
şekilde, patronundan aldığı emir doğrultusunda ve ona yaranma yarı-
şından dolayı, aynı akla ziyan yalanı savunmuştu.

Ne demişti?

“Yaşadığımız dehşet, Cumhuriyet tarihi boyunca, laik eğitim 
adı altında zorbaca, zalimce, ceberutça sergilenen ayrıştırma ve 
aşağılamanın neticesi değil de nedir?”[2]

O zaman da söylediğimiz gibi, bunlarla, karşınızda normal insanlar 
varmış gibi oturup konuşamazsınız, tartışamazsınız. Çünkü bunların 
derdi, durup dinlenmeden yalanlar, iftiralar üreterek insanlarımızı “Al-
lah’la aldatarak” peşlerine takmaktır, oylarını kapmaktır.

Şeytan’la bile tartışmaya girseniz, belki, zayıf bir olasılık da olsa, 
makul bir sonuca ulaşabilirsiniz. Ama bunlarla asla... Şeytan-İblis bile, 
bunların yanında okulöncesi bebeler kadar saf kalır. Bunlar, akılları er-
meye başladığı andan itibaren, hep buna yönlendirilmişlerdir. Bu ko-
nuda eğitilmişlerdir. Bu sebeple de, binbir tecrübeye sahiptir bunlar, 
kolayca yalan söyleme, iftira atabilme, gerçekleri tersyüz ederek göste-
rebilme ve bilinçsiz, cahil, saf bırakılmış insanlarımızı kolayca kandı-
rabilme konusunda.

Ne demişti Tayyip, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mızın Önderleri hakkında?

“İki ayyaş.”

[2] http://www.yenisafak.com/yazarlar/aydinunal/laik-egitim-olsaymis-darbe-olmaz-
mis-2031188.
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Tayyip’in kadim dostu, Meclis Başkanları İsmail Kahraman ne de-
mişti?

“Cumhuriyet’i kuranlar dinsizdi.” Ve, “Laikliğin yeni Anayasa-
da yer almasına gerek yoktur.”

Ortaçağ ideolojisiyle doktrine edilen kadınlar bile 
“Ensarcılığı” savunur hale getiriliyor

Ağabeyim bana, “Başını örteceksin, dediğinde intiharı düşündüm.”, 
diyen, Tayyip’in eşi Emine Erdoğan bile ne diyor şimdi?

“Emine Erdoğan, Ataşehir’deki Sheraton Otel’de, Ensar Vakfı 
tarafından düzenlenen “Ensar Gönüllüleri Buluşması’nda konuş-
tu.

“ARTIK YENİ BİR KAVŞAKTAYIZ’
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bugünlere 

gelinmesinde sivil toplum kuruluşlarının dayanışmasının büyük 
katkısı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Artık yeni bir kav-
şaktayız. Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kaldırdık. Fakat enkazın 
altından büyük meseleler çıktı. Nitekim, bugün bu sorunlarla yüz-
leşiyoruz.”[3]

Kadıncağızı nereden alıp nereye getirmişler, değil mi?..
Laik, modern bir kızcağızken, işte böyle konuşturulabilir hale ge-

tirmişler.
Şimdi özgür mü bu kadıncağız?
Hayır, kesinlikle... Tutsak ve kurban...
İnsan burada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Rum Yazar Mihail 

Vasiliadis’ın şu tespitine hak vermemezlik edemiyor:

“Kadınlara oy hakkı verdik” diyorlar; ben de soruyorum: Sen 
kadınlara bir oy hakkı mı verdin; yoksa sen o kadının kocasına mı 
ikinci oy hakkını verdin?”[4]

Kadınlara oy hakkı vermek çok doğru bir karardı tabiî ki. Fakat, 
kadının o hakkını özgürce ve bilinçlice kullanabilmesi için ekonomik 
planda da kadını Ortaçağ prangalarından kurtarıp özgür kılmak gere-

[3] 26 Şubat 2016,http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/488214/Emine_Erdo-
gan_90_yillik_Cumhuriyet_e__enkaz__dedi.html.
[4] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/588966/_Bu_ulke_bizim_kaderimiz_.
html.
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kirdi. Yani ekonomik temeldeki, 6 bin yıllık gericiliğin, sömürücülüğün 
ve vurgunculuğun temsilcisi olan Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfı tasfi-
ye edip, toplumu burjuva anlamda bile olsa modernleştirmek gerekirdi. 
Öyle olmayınca, işte sonuç bu oluyor.

Bu ekonomik altyapıyı değiştirememek, Laik Cumhuriyet dönemi-
nin yapamadığı en önemli işlerden biri oldu. Bu gerici sınıf, modern 
gericiliğin temsilcisi Finans-Kapitalle ittifaka girip tahakkümünü sür-
dürünce, onun dünya görüşü olan Ortaçağcı Gericilik, Muaviye-Yezid 
Şeriatçılığı, giderek, kerte kerte toplumun tamamını işte böyle ya da bu-
günlerde olduğu gibi esir alacaktı. Özellikle de tabiî, kadınları... Dikkat 
ederseniz, AKP’giller’in oy oranı, kadınlarda hep beş puan erkeklerden 
öndedir. Çünkü onlar, ekonomik ve sosyal hayatın dışında tutulmakta-
dırlar büyük ölçüde. Böyle olunca da Tarikatların, Kur’an Kurslarının, 
İmam Hatip Okullarının etkisine daha açık hale gelmektedirler.

Emine Erdoğan’ın nereden nereye getirilmiş olduğu, aslında, bu 
gerçekliğin tipik bir göstergesidir, kanıtıdır.

Nerede konuşuyor bu kadıncağız?
Ensar Vakfı’nın toplantısında, değil mi?..
Bunların tamamı Ensarcı işte...
Ne diyor Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanları kadıncağız?
“Bir kerecik tecavüzden bir şeycik olmaz.”
Ne hazin, ne içler acısı bir durum, değil mi, bir kadının ağzından bu 

sözlerin çıkması...
Karaman benim memleketimin de yanı başındadır. Bilirim orayı 

da. Bu şehirde Ramazanda açıktan bir şey yiyip içemezsiniz. İçerse-
niz, saldırıya uğrarsınız. Fakat, Ensarcı insan sefaleti hoca, bu ilin 54 
çocuğuna tecavüz ediyor, bir tek Karamanlıdan tık çıkmıyor. Hepsi ölü 
numarasına yatıyor. Yazıklar olsun diyelim...

Çünkü tecavüzcü alçak Ensarcı. Öyle olunca da, o alçaklığı hiç ol-
mamış saymak, onlarca en iyisi. Ensar için 54 çocuğun lafı mı olur?.. 
Yeter ki, kötü bir söz söylenmesin Ensar hakkında.

Sadece Karaman’ın değil, Türkiye’nin içine düşürüldüğü cehen-
nemde yaşayan insanlarımızın yüzde ellisinin anlayışıdır bu.

İşte, AKP’giller’in “enkaz” diyerek yıktıkları, gerçekten de bir en-
kaz yığınına çevirdikleri Laik Cumhuriyet sonrası Türkiye, bir yönüyle 
de “Ensar Cumhuriyeti” olmuştur artık. Ne diyelim, övünsünler ba-
kalım Ensarcılıklarıyla...

Bir de ne diyor, Emine Erdoğan yukarıda?
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Şunu:
“Bugünlere gelinmesinde sivil toplum kuruluşlarının dayanışması-

nın büyük katkısı olduğu”nu ifade ediyor. İşte bu doğru tespit.
Peki, kim bu “sivil toplum kuruluşları”?
Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı başta gelmek üzere tüm tarikat ve 

cemaatler... Onların yönetim ve denetimindeki Kur’an Kursları, İmam 
Hatip Okulları, İlim Yayma Cemiyetleri, Komünizmle Mücadele Der-
nekleri vb. vb...

Tabiî bütün bunların tepesinde, bunları projelendiren, yapılandıran, 
yöneten de ABD Emperyalistleridir. Türkiye’yi bugünkü Ortaçağ ka-
ranlığına, cehennemine getirip saplamışlardır. Ve de, parçalanmanın 
eşiğine getirip dayamışlardır. “Yeni Sevr” ya da “BOP”, artık günün 
meseleleri haline gelmiştir. Türkiye bu uçuruma düştü düşecek halde-
dir. Sevinsinler, “Laik Cumhuriyet’i yıktık. Onu enkaz haline getirdik 
ve ülkeyi bu cehenneme sürükledik”, diye. Fakat uzun sürmeyecek se-
vinçleri. Bunu da adları gibi bilsinler.

Devlet kadroları “İhvancı”larla dolduruluyor
Bu günlerin bizce en önemli olaylarından, haberlerinden biridir şu:

 “Erdoğan’dan AYM’ye sürpriz atama!
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi 

üyeliklerine Recai Akyel ve Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’i seçti.
“Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Cum-

hurbaşkanımız, Anayasa Mahkemesi Üyeliklerine, Recai Akyel 
ile Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından 
Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’i seçmişlerdir” denildi.

“Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6741 sayılı 
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u yayımlan-
mak üzere Başbakanlığa gönderdi.

“Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “6741 sa-
yılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin 
birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi 
uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denil-
di. İHA”[5] 

[5] http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/erdogandan-aymye-surpriz-atama-1365541/.
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Peki arkadaşlar, kimmiş Tayyip’in “Fethullahçı” diye görev-
den aldığı iki Anayasa Mahkemesi Üyesinin yerine atadığı bu 
kişiler? Bu yeni üyeler?

Onları görelim şimdi de:

“Eski Sayıştay Başkanı olan Akyel, Erdoğan’ın başdanışmanlı-
ğı görevini yürütüyordu. Akyel, Sayıştay Başkanı’yken, Yargıtay ve 
Danıştay başkanları ile birlikte Erdoğan ile Rize’de çay toplamış, 
bu da tepkilere neden olmuştu. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğ-
retim üyesi olan Hakyemez ise Akil İnsanlar heyetinde görev yap-
mıştı. Hakyemez, Türkiye’de yaşanan sistem sorununun başkanlık 
ile çözülebileceğini iddia etmişti.”[6]

Şimdi, bu yeni AYM üyelerinin, AKP’giller’den zerre farkı var mı?
Hayır. Hatta, bunlar da AKP’giller’e dahil. Aynı avaneden. Aynı 

yolun yolcusu. Fikri ve zikri aynı olan Müslüman Kardeşlerden. Yani 
İhvan’dan.

Giderek artık, devletin kadrolarının tamamı bu kimlikteki kişiler 
tarafından oluşturulacaktır. Bunların başka türlü davranmasına imkân 
yok. Bunların Laik Cumhuriyet’e, Birinci Kuvayimilliye ve Mustafa 
Kemal’e sıcak bakmasına asla imkân ve ihtimal yoktur. Çünkü öyle 
yetiştirildi bunlar. Zihin kodlarına işlendi, Laik Cumhuriyet ve Mustafa 
Kemal düşmanlığı. O düşmanlığı oradan ancak toprak çıkarabilir. Baş-
ka da hiçbir şey çıkaramaz.

AKP’giller’den fonlar aracılığıyla kamu malı hırsızlığı 
ve Torba Yasalarla görülmemiş doğa talanı

Sözcü’den aktardığımız haberde, bir de ne geçiyordu?
Şu:
“Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “6741 sayılı 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sayın Cumhurbaşka-
nımız tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 
üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üze-
re Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.

Gördüğümüz gibi, adamlar alelacele bir de böyle bir vurgun alanı, 
kamu malı hırsızlığı yapılabilecek alan yaratmış oluyorlar. Ve de ona 

[6] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/590829/Erdogan_la_birlikte_cay_top-
layan_Akyel_AYM_nin_yeni_uyesi_oldu.html.



güya yasal kılıf giydiriyorlar. Yani her istedikleri, o kılıfın içine soku-
luveriyor.

Engel olabilecek olan mı var?...
Katolik inancına göre Papa’nın ağzından çıkan her sözün Tanrı ta-

rafından bildirildiği, dolayısıyla da Tanrı sözü olduğu gibi, Tayyip’in 
ağzından çıkan, Ortaçağcılığa, laiklik düşmanlığına ve kamu malı aşı-
rıcılığına ilişkin her buyruk da anında, otomatik olarak kanun kılıfına 
bürünür. Tayyip konuşmaz aslında. Sürekli “kanun”lar bildirir...

Nedir bu “Varlık Fonu”?
Hazineden ayrı, ona paralel, her türlü denetimden uzak, yeni bir ha-

zine yaratmak. Bu hazinenin miktarı da şudur:

“TVF’ye yönelik hedeflerini açıklayan Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, “Her alanda etkinlik gösterebilecek bir fondan bahse-
diyoruz. Hedefimiz 200 milyar dolarların konuşulduğu bir fon” 
dedi.”

Yani, başta Kaçak Saraylı Reis olmak üzere, AKP’giller, hiç kim-
seye hesap vermeksizin, kamudan aşırılmış bu büyüklükteki bir parayı 
gönüllerince kullanabilecekler, harcayabilecekler. Ve hiç kimse de bu 
harcamalara ilişkin herhangi bir soru bile soramayacak.

Evet, Türkiye’nin getirildiği vahim durumun işte yürek parçalayıcı 
bir yönü de budur, arkadaşlar.

Hep diyoruz ya; bunlar, aynı zamanda da ıslah olmaz ve gözleri 
doymaz bir kamu malı aşırıcısıdır, diye. Bir kanıtı da bu. Gördüğümüz 
“Fon”...

Bu konuya ilişkin, yaşadığımız günlerin çok önemli haberi de şudur:
Bunlar, Meclisten işte birkaç gün önce bir “Torba Yasa” geçirdiler 

ya; o torbanın 75 Nolu Yasasına ilişkin namuslu Araştırmacı Yazar Yu-
suf Yavuz, çok aydınlatıcı bir makale yazmıştır. Biraz uzunca olmasını 
göze alarak burada tamamını aktarmayı yararlı gördük, konunun önemi 
ve vahametini gözler önüne serdiği için.

“OHAL karanlığında bu yasa da geçti
“15 yıldır adım adım yıkılan, coğrafyası tarumar edilen Türki-

ye’yi bundan böyle görülmemiş bir yıkım bekliyor. Bugüne kadar 
yaşanan yıkımlar ülke coğrafyasında büyük yaralar açmıştı ancak 
bundan sonra olacaklar öldürecek!

“15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından alınan OHAL ka-
rarıyla Türkiye birçok yönden olağanüstü günler yaşamaya başla-
dı. Siyasi ve sosyal yapıdaki savrulmalar ve altüst oluşlar birbirini 
izledi. Son bir ayda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dönüşümü-
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nü yaşayan Türkiye’nin yakın geleceğinin nasıl olacağı sorusu top-
lumun büyük bir kesiminin aklını kurcalamayı sürdürüyor. Belir-
sizlik ülke insanının zihnini esir almış durumda…

“Bütün bunların ortasında yeterince tartışılamadan, üzerinde 
toplumsal uzlaşma sağlanmadan Meclis’ten geçirilen yasalar, bu 
belirsizliği daha da derinleştiren düzenlemeler içeriyor…

“Kısacası son 15 yıldır adım adım yıkılan, coğrafyası tarumar 
edilen Türkiye’yi bundan böyle görülmemiş bir yıkım bekliyor. 
Bugüne kadar yaşanan yıkımlar ülke coğrafyasında büyük yaralar 
açmıştı ancak bundan sonra olacaklar öldürecek!

“Nasıl mı?
“SABAHA KARŞI MECLİSTEN GEÇEN YIKIM TORBASI
“Torba yasa olarak bilinen ve günlerdir darbe tartışmalarının 

toz dumanı arasında yeterince tartışılmadan Meclis’e sunulan “Ya-
tırımların Proje  Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiş-
tirilmesi ve Bazı Kanun ve  KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun 
Tasarısı” TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 19 Ağustos’ta sa-
baha karşı kabul edildi.

“Tasarının kabul edilen 80 maddesi arasında, Türkiye’nin do-
ğasını hiçbir yaptırım olmadan sermayeye koşulsuzca peşkeş çeke-
cek olan düzenlemeler de yer alıyor.

“Torba yasanın maddeleri arasında yer alan ve ülke coğrafya-
sının gerçekliğini yok edecek olan 75. Maddenin ayrıntılarına geç-
meden önce bu konuda doğrudan ilgili olan iki ayrı bakanın son 
açıklamalarına bir göz atalım:

“BAKAN ÖZHASEKİ: ‘ELBETE OTEL DENİZ KENARINA 
YAPILACAK’

“Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz haf-
ta Hürriyet Gazetesi’ne verdiği demeçte, ‘Çevreyi put yapmışız. 
ÇED’de (Çevresel Etki Değerlendirme) milletin canına okumuş-
lar” dedi ve bundan sonra olacakları şöyle sıraladı:

“ÇED kuralları deyip, zulme dönüştürmüşler. Dünyanın her 
yerinde çevre korunarak yatırıma izin verilir. Biz put haline getir-
mişiz çevreyi. Bu taşkınlık da yatırımları engellemiş. Çevre yatırım 
dengesi lazım. Deniz kenarlarında 100 metre plan yapma yetkisi 
bize, Tabiat Varlıklarına ait. Elbette otel, deniz kenarına yapıla-
cak. Tatile giden nereyi tercih ediyor, deniz kenarındaki oteli. Ama 
adamın burnundan getirirseniz kimse yatırım yapmaz. Arkadaşla-
rın kayalık yerlere de izin vermedikleri olmuş. Şimdi önünü aça-
caklarım var, dosyalarına epeyce baktım. İmzalayacağım. Halkın 
gitmediği, dağların arasından ulaşılabilen yerler var. Gidip yerle-
rine bakıyorum, helikopterle havadan bakıyorum. Önünün biraz 
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açılması lazım. Ruhsatlarını vereceğim, gidip yapsınlar. Bazen de 
enerji santrali, kömürden nükleer santral deniz kenarına muhtaç. 
İstediğiniz kadar kızın ama elektrik üretmek zorundasınız. Bin, bin 
300 mw santral projeleri var; köylü teyzeleri dizip bağırtıyorlar. O 
teyzeler masum ama arkasında başka planlar var. Kömür santral-
larının önü açılmalı, ÇED’de sıkıntıları giderip rahatlatmak lazım. 
İşadamları en çok ÇED sürecinin uzunluğundan şikâyetçi. Önlem 
alıyoruz. 15 gün içinde yanıt gelmez ise ‘olumlu’ sayılacak. Bunun 
için yönetmelik ve tüzük değişikliği yeterli. Kapıda süründürmeye-
ceğiz yatırımcıyı.” (Hürriyet, 17 Ağustos 2016)

“ÇEVRE BAKANI ÇED KONUSUNDA YALAN MI SÖYLÜ-
YOR?

“Türkiye’nin çevresinin emanet edildiği bir kurumun başında 
olan Bakan Özhaseki’nin yatırımcının önünde ‘engel’ olarak gör-
düğü ÇED uygulamasının geçmişine bakıldığında durumun hiç de 
öyle olmadığı ortaya çıkıyor.

“ÇED sürecinin bırakın yatırımcıya engel olmayı, bilakis önü-
ne gelen her projeye “ÇED olumlu” kararı vererek yıkımın önünü 
açan bir bakanlıkla karşı karşıyayız…

“Türkiye’de 1993 yılından beri uygulanan ÇED süreci, 23 yıldır 
yalnızca ‘göstermelik’ olmaktan öteye gidemedi.

“40 BİN PROJEDEN SADECE 32’SİNE ÇED OLUMSUZ VE-
RİLMİŞ

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Mü-
dürlüğünün verilerine göre son 20 yılda ÇED Olumlu kararı veri-
len proje sayısı 2797. ÇED süreci gerekli görülmeyen projelerin sa-
yısı ise 39 bin 649. 2013 tarihine ait olan bu rakamlara yüzlercesini 
daha ekleyebiliriz.

“Buna karşın Bakanlığın son 20 yılda ‘ÇED olumsuz’ kararı 
verdiği proje sayısı ise yalnızca 32!

“Yani 40 bine yakın projenin yalnızca 32 tanesi, onlar da büyük 
olasılıkla evrak eksiklikleri ve başvuru sürelerindeki aksaklıktan 
dolayı ÇED başvurusu “olumsuz” bulunmuş…

“516 projeye ise “ÇED gereklidir” kararını veren bakanlık, her 
türlü tahribata karşın bu projeler için de gereğini yerine getirerek 
onay üretme yoluna gitmiş…

“Yıkımları “büyüme” ve “kalkınma” yalanıyla meşrulaştıran 
projelerin doğaya ve yaşam alanlarına verdiği telafisi olanaksız 
zararlar bir yana, kamu kaynaklarının akılsızca heba edilmesi de 
cabası…

“Bakanlığın verilerine bakıldığında, Bakan Özhaseki ya doğru-
dan yalan söylüyor, ya da olanları çarpıtıyor diyebiliriz…
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“ORMAN BAKANLIĞININ YABAN HAYATI KÖPRÜSÜ
“Bakan Özhaseki’nin bu sözlerinin hemen ardından bir gün 

sonra bu kez de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun açık-
lamaları geldi.

“Bakan Eroğlu, yargı kararlarına rağmen büyük bir orman 
kıyımına neden olarak yapımı sürdürülen İstanbul’daki üçüncü 
köprünün bağlantı yollarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Mar-
mara Otoyolu’nda inşa edilen ‘yaban hayatı köprüsü’nün, Türki-
ye’de ilk olduğunu belirterek, “Köprünün tamamlanması ile Ru-
melifeneri Yaban Hayatı Geliştirme Sahasını ikiye bölen otoyoldan 
kaynaklanan habitat bölünmesinin önüne geçilecek” açıklamasın-
da bulundu.

“DOĞALMIŞ GİBİ YAPILARAK HAYVANLARIN EŞ BULMA-
SI SAĞLANACAK

“44 metre genişliğinde olacağı belirtilen ‘yaban hayatı köprü-
sü’nden, yaşam alanları yok edilen, habitatları parçalanan yaban 
hayvanlarının geçmesi bekleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
proje hakkında “22 metre genişliğinde 2 adet tüpten oluşan ve yak-
laşık 12 milyon lira maliyetle inşa edilen ekolojik köprü sayesinde 
tel örgülerle yörede bulunan karaca, domuz, çakal, tilki gibi daha 
bir çok yaban hayvanı yönlendirilecek ve otoyolu karşıdan karşıya 
rahatlıkla geçebilmeleri sağlanacak” açıklaması yaparken, Bakan 
Eroğlu ise köprüde bitkilendirme çalışmaları yapılarak yaban hay-
vanlarının beslenme, barınma, eş tutma ve üreme gibi problemleri-
nin ortadan kalkacağını belirterek, “Ekolojik köprüde bitkilendir-
me çalışmaları yapılarak hem tabii ortam görüntüsü oluşturulacak 
hem de gürültü önlenecek. Bunun yanında yaban hayvanlarının 
yaşam alanlarından geçen yollar trafik kazalarını artırıyor, can ve 
mal kayıplarına sebep oluyor. Proje ile yaban hayvanlarının sebep 
olduğu trafik kazalarının da önüne geçilmiş olacak. Ekolojik köprü 
projelerini diğer otoyol projelerinde de uygulamayı planlanıyoruz” 
dedi.

“DEFNENİN, KEKİĞİN KOKUSUNU UNUTUN, KOLONYA 
İLE İDARE EDİN

“Çevrenin, ormanın, suyun, kısacası bir ülkenin geleceğinin 
emanet edildiği iki kurumun başındaki isimlerin açıklamaları gele-
cek açısından dehşet verici…

“Son 20 yıldır “Tabii ortam görüntüsü verilmiş” mekânlara tı-
kıştırılan insanların trajedisini bundan böyle yaban hayvanları da 
paylaşacak.

“Bu, insanlığın binlerce yıldır üzerinde yaşadığı coğrafya ile 
kurduğu bağın çözülmesi, gerçekliğe dokunmanın sonu demek.
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“Bu, defnenin, kekiğin, karaçamın, ardıcın, sedirin kokusunun 
yerine yalnızca kolonyasıyla yetinmek demek…

“Bu, dünyanın en güzel alabalığının yaşadığı derelere, yeşil de-
rili kurbağalara, yaşam dolu kuşlara veda etmek demek…

“Bu, allı turnaları, yeşilbaşlı gövel ördekleri, kınalı keklikleri, 
bülbülleri, türküleri, masalları sonsuza kadar unutmak demek…

“Bu, koca bir kültürün yaratıcısı, yaşamı gerçek kılan coğrafya-
ya, ülkeye, vatana, memlekete veda etmek demek…

“Peki, gerçek hayata tümüyle veda etmeye hazır mısınız?
“Gelelim Meclis’ten geçirilen Torba Yasa’da yer alan yıkım 

maddesinin ayrıntılarına…
“Kabul edilen tasarının 75. Maddesi, Ekonomi Bakanlığı’nın 

‘uygun’ gördüğü yatırım projelerine sınırsız teşvik ve birçok alan-
da denetimsizlik getiriyor.

“YIKIMA GÖRÜLMEMİŞ DESTEK
“Meclis’i işlevsiz kılacak olan düzenlemeyle, uygun görülen 

projelere kurumlar vergisi, gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergi-
si stopajı teşviki, hazine arazilerinin 49 yıllığına bedelsiz tahsisi, 
yatırımın tamamlanması ve 5 yıllık istihdamın sağlanması halinde 
bedelsiz devri, proje çalışanlarının 10 yıla kadar sigorta primi iş-
veren hissesinin ve 10 yıla kadar tüketilen enerjinin yüzde 50’sinin 
kamu bütçesinden karşılanması, sabit yatırım tutarının finansma-
nında kullanılacak krediler için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı 
desteği ya da hibe desteği sağlanması, nitelikli personel için 5 yıla 
kadar asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret des-
teği, yatırım tutarının yüzde 49’una kadar edinilen payların 10 yıl 
içerisinde halka arzı veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak 
alınması ve devletin alım garantisi vermesi mümkün olacak.

“GERÇEK HAYATLA VEDALAŞMAYA HAZIR MISINIZ
“Yine ‘uygun’ görülen, ‘stratejik gerekliliği ve aciliyeti’ bulu-

nan yatırımlar, hukuki prosedürler, ruhsat, idari izin ve ÇED ra-
porlarından muaf tutulacak.

“Bu da bugüne kadar ülkenin dört bir yanında yaşam alanları-
nı koruma çabası veren insanların bu mücadelesinin önünü kesme-
ye yarayacak…

“Toparlamak gerekirse, dünyanın en güzel coğrafyasının üze-
rinde binlerce yılda benzersiz bir kültür yaratan Anadolu, bu kül-
türü yaratan değerlerini sonsuza kadar yitirecek. Yaşamın sınırlı 
kaynağı, paranın süreli gücüne tahvil edilecek.

“Bir zamanlar dağa taşa, suya ırmağa, kısacası yaşamın bereke-
tine tapınan insanların yaşadığı bu güzel coğrafya yerle bir edildik-
çe, ‘Çevreyi put yapmışız’ diyenlerin kendi putları birer dikilecek.



“Tamamı bir açık hava tapınağı olan Anadolu coğrafyası, yal-
nızca paraya tapınanların eliyle yıkılacak…

“Bu coğrafyanın insanı, belki de ilk defa elma kokusuna, çam 
kokusuna, cam gibi koylara, zümrüt yeşili yaylalara; kısacası ger-
çekliğe veda edecek.

“Buna hazır mısınız?
“Yusuf Yavuz
“Odatv.com”[7]

Yaşanacak vahameti görüyorsunuz, arkadaşlar. Yedikleri yetmiyor-
muş gibi, daha da azgınlaşmış, dizginlenemez bir hırsla saldırıyorlar 
kamu mallarına. Kuvayimilliye yadigârı kuruluşları yemeleri yetme-
miş. Şehirlerimizi, “Kentsel Dönüşüm” paravanı altında yağmalama-
ları yetmemiş. “Kupon Arsaları” “Tayyip’e haber vererek” midelerine 
indirmeleri yetmemiş. Şehirlerimizdeki tarihsel dokuyu berhava etme-
leri yetmemiş. Ki ömrümün 40 yılını geçirdiğim şehrim Konya’daki 
Tarih katliamını yapmaları ve tarihsel dokusunu hiçe indirgemeleri yet-
memiş. Şimdi de, dağlarımızı, nehirlerimizi, limanlarımızı olduğu gibi, 
tüm kıyılarımızı da yağmalamak istiyorlar. Bu ne gözü doymazlık, bu 
ne çılgınlık, bu ne çıldırmışlık böyle...

Ama, işte böyle bunlar, arkadaşlar. Kişilikleri bu. Onların kumaşı 
bu, yoğruldukları çamur bu, yapıları bu, ruhları bu. Bunlar değişmez, 
ıslah olmaz, iflah olmaz. Ne ihanetten, ABD işbirlikçiliğinden vazgeçe-
bilirler, ne Laik Cumhuriyet düşmanlığından, ne kamu malı vurguncu-
luğundan...

Hep söylediğimiz gibi bunları ancak toprak ıslah eder. Gözlerini 
ancak o doyurur, hırslarını ancak o dindirir. Kinlerini ancak o bitirir, 
ihanetlerini ancak o sonlandırır.

Ama, adları gibi emin olsunlar ki bu dünyada da yapıp ettiklerinin 
hesabını vermekten kurtulamayacaklar. Yalnızca Mahşere kalmayacak 
iş...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Ağustos 2016

[7] http://odatv.com/ohal-karanliginda-bu-yasa-da-gecti-2408161200.html.
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İki

İşte Tayyip bu!
İşte AKP’giller bu![8]

[8] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 5 Eylül 2016 tarihli 103’üncü sayısında yayım-
lanmıştır.
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400 civarında insanımızın hayatını kaybettiği 15 Temmuz Ganimet 
Paylaşım Savaşı gecesinde, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatını yenilgiye 
uğrattığı kesinleşen Tayyip, Atatürk Havaalanı’nda “Bu Allah’ın bir 
lütfu”, diyerek ellerini ovuşturuyordu ve bayram coşkusu yaşıyordu. 
Yanıbaşındaki Damat Berat Albayrak da, ağzı kulaklarında bir sırıtışla 
katılıyordu bu coşkuya.

Öyle ya; onlar için ölen ölmüş, kalan kalmış; ne umurlarında... Tek 
dertleri zaferlerini garantilemiş olmak. O da kesinleşmişti işte. Niye 
üzülsünlerdi ki, zaferi kutlamak varken...

Onun birkaç gün sonrasında Tayyip, Kaçak Saray’da bir kutlama 
töreni tertipledi. Oraya yandaşlarının büyükbaşlarıyla birlikte, 15 Tem-
muz gecesi hayatını kaybeden FETO karşıtlarının yakınlarını da çağır-
dı. Onlardan biri de Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz’ın yakınla-
rıydı. Oğlunun anlatımıyla; “aşık”mış Cambaz, Tayyip’e. Eşi de, yine 
oğlunun anlatımıyla, “laf söyletmez”miş “Reis”ine.

İşte, bu acılı eş ve oğul da Kaçak Saray’ın davetlileri arasındaymış. 
Fakat burada kendilerine, o an oraya davet edilip karşılanan ünlüler ka-
dar olsun itibar edilmemiş, değer verilmemiş. Onlara bir başsağlığı bile 
dileyen olmamış.

Orada, AKP’giller’in yaptığı yol ve köprülerin, 15 dakika arayla 
reklamları yapılmış, tekrar tekrar.

Tayyip salona girince de, futbol maçlarındaki holiganların sloganla-
rı temposunda “Recep Tayyip Erdoğan” naraları atılmış.

Bakmış ki anne ve eş, kendilerini hiç arayıp soran yok. Hiç ilgilenen 
yok. Tabiî tüm aynı durumda olanları da... Ve yaralıları da...

Anne hıçkırıklarla ağlamaya başlamış. Oğul da “Daha fazla durma-
yalım artık anne burada”, diyerek koluna girmiş annesinin ve kalabalı-
ğı uzun uğraşlar sonunda yararak dışarıya atabilmişler kendilerini. Bir 
yakınlarını aramışlar telefonla. O gelip almış arabasıyla. Sakin bir yere 
çay içmeye gitmişler.
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Bu yaşanan bile, Tayyip ve AKP’giller’in başka havada, 15 Temmuz 
Kapışmasında bunlar için hayatını verenlerin ve onların yakınlarının 
başka bir havada olduğunu gösteriyor.

Hep söyleriz ya; Tayyip ve AKP’giller’de, empati yapabilme özelli-
ği yok. Onlar kimseye acımazlar. Vicdan teşekkül etmemiştir onlarda. 
Gelişimleri aşamasında, 3-12 yaş arasındaki kritik eşiği oluşturan süre-
ci heba etmişlerdir onlar. Bu yaşlar arasında, insanın ruhi şekillenmesi 
oluşur. İnsani, vicdani ve ahlâki değerler, bu kritik süreçte yüklenir in-
sanların bilincine.

Bu süreci boş geçirdiniz miydi, artık yapılacak pek bir şey kalmaz. 
Ondan sonra vicdan teşekkül ettiremezsiniz o insanda. Ahlâki değerleri 
yükleyemezsiniz. İşte bu sebepten, gelişim psikologları, bu kritik süreç 
için “ya hep ya hiç kuralı işler”, derler...

AKP’giller’in ve Reisi’nin bütün düşündüğü, küplerini doldurmak-
tır, bitmez tükenmez, doymak nedir bilmez bir mal mülk hırsıdır. Kamu 
malı hırsızlığıdır, koltuktur, makamdır, ündür, pozdur.

Bunların, toprağın dışında ıslahı olmadığı gibi, gözlerini de toprağın 
dışında hiçbir şey doyuramaz. Çaldıkça, çırptıkça, aşırdıkça, vurdukça, 
yağmaladıkça iştahları daha da kabarır, daha da doymazlaşırlar.

Bunlar, bu sömürü ve talan düzenlerinin karşısında yer alan, buna 
bir tehdit oluşturan ve hatta bu düzenlerine laf etmeye kalkanlara karşı 
dizginlenemez bir öfkeye, kine ve saldırganlığa girişirler. Çünkü onla-
rın mabedi, Kâbe’sidir vurgun mekanları.

AKP’giller’in sınıf yapısına kısa bir bakış
İşte bu sebepten, daha düne kadar kardeş oldukları, sarmaş dolaş ol-

dukları Pensilvanyalı İmam’a ve onun tarikatına mensup olanlara kar-
şı düşmanlıkta ve zulümde sınır tanımıyorlar. Hep söylediğimiz gibi; 
bunların dünyadaki birinci düşmanı biz devrimcileriz. Çünkü bunları, 
aşağılık, insanlık düşmanı sömürü ve talan düzenleriyle birlikte top-
lumdan silip süpürüp atacak olan, Tarihin lanetli sayfalarındaki yerine 
koyacak olan sadece bizleriz. O bakımdan, bizlerin güçlenmesi, bunları 
öfkeden deliye döndürür. Bunların sınıf yapısını ve karakterini biz, iki 
ciltlik “Tayyipgiller, Kökeni ve Sınıf Yapısı” kitabımızda, en ayrıntılı 
şekilde gözler önüne serdik.

Fakat burada, Önder’imiz Kıvılcımlı’nın 1969 yılında bunları nasıl 
tahlil ettiğini, bunların iğrenç ruh dünyalarını, insan düşmanı oluşlarını 
nasıl ortaya koyduğunu bir görelim:

“Türkiye’de “kozmopolit” olma bakımından Finans Kapitale tı-
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patıp uygun ve çarkla dişli gibi içiçe gelen tek bilinçli ve kasıtlı sosyal 
sınıf Tefeci-Bezirgân sınıfıdır. Çünkü bu sınıf oldu olasıya modern 
“MİLLET” karakterini bilmemiş ve tanımamıştır. İlk Mekke ve Me-
dine kentlerinden beri Antika Toplumun kutsal “ÜMMET” düzeyini 
yaşamaktadır. Ümmetçiliği aşamadığı için, kendiliğinden “VATAN-
SIZ” ve “MİLLETSİZ” olan Tefeci-Bezirgân Sınıfı, ister istemez 1300 
yıllık Hilafet ve Saltanat düşkünlüğüne bağlıdır. Saltanatı kendi top-
rağının devletçiliğinde bulamadığı gün, Finans-Kapitalin uluslararası 
yapısına giren yerli şubesini başına taç etmekte sakınca bulmaz. O 
zaman gözünü kırpmaksızın bütün kasaba eşraf ve agavatını Türki-
ye devrimci güçlerine karşı, Sen Bartelmi katliamlarına taş çıkartan, 
kana susamış eğilimiyle Haçlılar Seferi açmış durumda buluruz.

“Bu durum, Türkiye’de hayli sol ve sosyalist edebiyatı, kitaplar-
da okumuş, millete “turist bakışlı” kimseleri şaşırtmaktadır. Bu kim-
seler formüllerini biraz gözü kapalı ezberledikleri bir “MODERN 
KAPİTALİST SINIF” önünde bulunuyormuş izlenimine aldanırlar. 
Bir avuç Finans-Kapitalist ile ülke düzeyine yaygın fakat yeri geç-
miş çağlarda duran Tefeci-Bezirgân sınıfının kaynaşması bu izlenimi 
“Hafız-ı Kapital” olanları kolayca aldatabilir. Aldanılmamalıdır.”[9]

Görüldüğü gibi, Önder’imiz, bu vurguncu, asalak, halk düşmanı sı-
nıfın bütün karakteristik özelliklerini çok özlü bir şekilde ortaya koy-
muştur.

İşte, Tayyip ve AKP’giller de bu sınıfın siyasi planda en önde gelen 
temsilcileridir. İşte bu nedenle, biz bunlara, daha kuruldukları ilk gün-
den itibaren normal bir siyasi parti gözüyle bakmadık. Çünkü bunlar, 
modern burjuva toplumunun, bu yapıdan kaynaklanan ve onun çıkarla-
rını savunan normal bir siyasi partisi değildir. Bunlar hak, hukuk, ada-
let, acıma, vatan, millet duygusu ve sevgisi nedir bilmeyen bir vurgun 
örgütüdür, bir ihanet örgütüdür, bir suç örgütüdür.

Bunlar, Ortaçağ’ın ümmetçilik konağından bir türlü çıkamayıp sü-
rekli orada yaşadıkları için, kendiliklerinden vatansız ve milletsizdirler. 
İşte bu sebeptendir bunların görünüşte, içi boşaltılmış bir Hilafet ve 
Saltanat düşkünlükleri. Bunlar, Osmanlı’nın ilk Dirlikçi Çağının değil, 
Derebeyleşmiş, Çökkün Çağının tutkunudurlar. Abdülhamidcilikleri, 
Vahdeddincilikleri, Dürrizadecilikleri, Damat Feritçilikleri ve işgalci 
Yunan Ordusu’nu dost ve müttefik sayışları ve de Birinci Kuvayimil-
liye ve Mustafa Kemal düşmanlıkları, hep bu lanetli sınıf yapılarından 
kaynaklanır.

[9] Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve Politika, Derleniş Yayınları, 4’üncü Baskı, 
1993, s. 19-20.
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AKP’giller’den peş peşe
Ortaçağa gidişi hızlandıran düzenlemeler

Son günlerin önemli haberlerindendir, değil mi, GATA’nın (Haydar-
paşa Askeri Hastanesi’nin) adını “Haydarpaşa Sultan Abdülhamid 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak, bir oldubittiyle değiştiri-
vermeleri. Böylece onlar, çoklu kazanç elde etmiş oluyorlar, kendileri 
açısından. Hem Çökkün Osmanlı hayranlıklarını, özlemlerini gidermiş 
oluyorlar, hem de Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mı-
zın Önderi Mustafa Kemal’den, onun da önderleri arasında yer aldı-
ğı Meşrutiyet Devrimi’nden öçlerini almış oluyorlar.

Hatırlayacağımız gibi, Abdülhamid’in hayırhah bir tutumla destek-
lediği, Derviş Vahdeti liderliğindeki 31 Mart Gerici Ayaklanması’nı 
Mustafa Kemal’in de başında bulunduğu “Harekât Ordusu”, Sela-
nik’ten gelerek bastırıyordu. Yarım da olsa askerlerin gerçekleştirdiği 
bu devrim sonucunda da Derebeyliğin ve Saltanatın temsilcisi olan Ab-
dülhamit, tahttan indiriliyor ve Padişahlığı sonlandırılıyordu.

Tayyip ve AKP’giller, GATA’nın adını “Sultan Abdülhamit Hasta-
nesi” olarak değiştirmekle intikam almış oluyorlar.

Abdülhamid, hatırlayacağımız gibi, demokrasiye de, halka da gü-
venmez ve inanmazdı. Onun anlayışı şuydu:

“Beni Hürriyete muhalif görenler yanılıyorlar. Kullanmasını 
bilmeyen bir memlekete hürriyet vermek, kullanmasını bilmeyen 
birine tüfek vermeye benzer. Herif, babasını, anasını, kardeşlerini 
öldürür. Sonra döner kendi kendisini vurur.”[10]

Halife Sultan Abdülhamit’in bu sözleri, ne kadar da benziyor, Tay-
yip’in ekranlardan, kürsülerden hemen her gün savurduğu demagojik 
sözlere, değil mi?

İşte kafa da, anlayış da aynı. Çünkü aynı sınıfın temsilcileri ve aynı 
asalak, vurguncu, halk düşmanı sınıf adına iktidarda bulunuyorlar.

Usta’mız Kıvılcımlı ne diyordu yukarıda?
“Saltanatı kendi toprağının devletçiliğinde bulamadığı gün, Fi-

nans-Kapitalin uluslararası yapısına giren yerli şubesini başına taç et-
mekte sakınca bulmaz.”

Evet, bulmaz bunlar. “Ben adeta vatanımı pazarlamakla mükel-
lefim.”, deyiverir Tayyip, kamu mallarını bir bir kırışarak yağmalattığı 
yerli yabancı Parababalarına, onların holdinglerine, şirketlerine. Ve işte 

[10] HKP Parti Programı’ndan, http://kurtuluspartisi.org/program/.
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bu sebeptendir, bunların daha birkaç gün önce çıkardıkları özelleştirme 
maskesi giydirilmiş yasa ile elde avuçta artık ne kalmışsa, tüm kamu 
mallarını yerli yabancı Parababalarının önüne atmaları. Tabiî hep tatlı 
komisyonlar karşılığında.

Hani ne demişti Tayyip?

“Kupon arsalar benden habersiz satılmasın.”

Yani aslan payını ben kapayım.
Yine, bir vurguncu Parababasının, Tayyip’in istediği orandaki ko-

misyonu, kırparak getirmek istemesi üzerine, ne demişti Tayyip, Bi-
lal’ine?

“Tayyip Erdoğan-Bilal Erdoğan Görüşmesi:
“Bilal Erdoğan: Dün Sıtkı bey geldi. Ondan sonra işte bir türlü 

işte böyle doğru bir şekilde transfer işlemini yapamadığını, bir 10 
(Milyon Dolar) filan olduğunu şimdiye kadar birikenin, ondan son-
ra onu istediğimiz zaman verebileceğini bu şekilde devam edeceğini 
falan.

“R. Tayyip Erdoğan: Sakın alma, sakın alma. (Başçalan miktarı 
az buluyor)

“Bilal Erdoğan: Ben almayacağım.
“R. Tayyip Erdoğan: Yok yok, hayır hayır alma, kendisi bize 

ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin getirmeyecekse gerek yok. 
Başkaları getiriyor da o niye getiremiyor, laf mı. Bunlar ne zan-
nediyor bu işi ya. Ama şimdi düşüyorlar, kucağımıza düşecekler 
merak etme.

Bilal Erdoğan: Tamam babacığım.”[11]

Böyledir bunlar işte, arkadaşlar...
Vurulacak, yutulacak kamu malı gördüler mi, gözleri döner. Kaybe-

derler kendilerini.
Bunlar, bütün bu ihanet ve vurgunlarının üzerini örtebilmek için de 

durup dinlenmeden, bir demircinin demirlerini döverek onlara istediği 
şekli verebilmesi için nasıl demiri ısıtıp akkor haline getirecek ateşini 
canlı tutması ve bunun için de belli aralıklarla körüğünün koluna ası-
larak kok kömürünün ateşi üzerine bol oksijenli hava üflemesi kaçınıl-
maz ise, vazgeçilmez ise, bunların da, din alıp satmaları o denli kaçınıl-
mazdır. Durup dinlenmeden saf, cahil insanlarımızın dini duygularını 
istismar ederler ve onları “Allah’la aldatırlar”.

Demek ki bunların iktidara gelebilmeleri için de, orada tutulup bü-

[11] http://www.kurtulusyolu.org/wp-content/uploads/2016/03/73-16-Sayfa.pdf.
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tün halk düşmanı uygulamalarına, sömürülerine, yağmalarına rağmen 
iktidarlarını sürdürebilmeleri de iki şeye bağlıdır:

1- Efendileri olan ABD Emperyalistlerine sadakatle bağlılıklarını ve 
hizmetkârlıklarını sürdürmelerine,

2- Durup dinlenmeden, din sömürüsü yaparak, Muaviye-Yezid Di-
ni’ni pazarlayarak, insanlarımızı Allah’la aldatma ihanetini başarılı bir 
şekilde yapabilmelerine...

Tayyip ve AKP’giller, işte 2002’den bu yana, bu her iki iğrençliği 
de, ihaneti de çok başarılı bir biçimde yapmışlar, sürdüregelmişlerdir.

15 Temmuz Yağma Savaşı’ndan efendileri ABD’ce galip çıkarılmış 
olmaları da, işte bundandır. Efendileri, bir süre daha tepe tepe kullana-
caktır bunları.

Askeri Hastanelerin tümünü yok ettiler ya; Ankara’daki GATA’nın 
adıyla birlikte yönetimini de değiştirdiler, kendi ellerine aldılar. “Gül-
hane Eğitim ve Araştırma Hastanesi” adını verdikleri yeni hastane-
lerinin değişim, yaygın adıyla “devir-teslim töreni”ne de kendileriyle 
aynı dünya görüşüne sahip türbanlı bir kadını dahil ediyorlar. Kendile-
rini temsil ediyor bu kadın orada. Şuymuş o kadının görevi de: Ankara 
1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Adı da Prof. Dr. 
Fatma Meriç Yılmaz’dır. Türbanlıdır bu hanım da AKP’giller kadın-
larının büyük çoğunluğu gibi.

İşte, Tayyipgiller’in, “Artık Laik Cumhuriyet’in izini tozunu sildik. 
Bir dönemin Vahdeddin’leri, Damat Ferit’leri nasıl at oynatmışlarsa bu 
memlekette, biz de aynı pervasızlıkla atımızı oynatacağız.”, diyerek 
bayram sevinci yaşayanlardan biri de, onların “Yeni Akit” adlı gaze-
tesidir. Bakın, bu Ortaçağcı dönüşümü nasıl bir bayram havasında ve 
coşkusunda veriyor, bu Ortaçağcı gazete:

“Sağlık Bakanlığı’na devredilen GATA ve askeri hastanelerden 
güzel haberler gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimin-
den sonra bir yandan askeriyedeki temizlik devam ederken diğer 
taraftan da devrim niteliğinde kararlar alınıyor.

“Bir dönem yasaklarla ismi lekelenen ve başörtülü olduğu için 
kapalı kadınların içeri alınmadığı GATA’ya başörtülü başhekim 
atandığı iddia edildi.

“Askeri Hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması kapsa-
mında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

“669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Askeri Hastane-
lerin Sağlık Bakanlığına devri kapsamında yapılan törene Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ankara 1. 
Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatma 
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Meriç Yılmaz, GATA Komutanı Tümamiral Prof. Dr. Hayati Bilgiç 
ve GATA Başhekimi Tuğgeneral Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç katıl-
dı.”[12]

Yeni Akit, karşıdevrime “devrim”, diyor, değil mi?
Onlar böyle. Kavramların içini boşaltırlar. Anlamlarını ters yüz 

ederler. Sadece bu konuda değil, her konuda... Onların hayatı yalan, 
demagoji, iftira ve kandırmacadır. Aldatmadır...

Törende yer alan sözde asker hekimler de memnun sırıtışlarla pozlar 
veriyorlar, değil mi?

Yazık...
Onların da içini NATO boşaltmış. Koftiden askerler haline getirmiş.
AKP’giller, toplumun Ortaçağ’a gidişini hızlandıran, sözümona ka-

nunlar, yönetmelikler, düzenlemeler yapıyor art arda, değil mi?
İşte onlara iki örnek daha:

“YARGIDA BUNLAR DA OLDU
“Önce üniversitelerde, sonra imam hatip liselerinde, devlet da-

irelerinde türban serbest bırakıldı. Bu düzenleme sırasında türba-
nın silahlı kuvvetlere, emniyete, yargıya girmemesi de öngörüldü. 
Ama zamanı gelince buralara da yayılacağı biliniyordu.

“Darbe girişimi soruşturması, kamu kesiminde açığa almalar, 
tutuklamalar derken, askerimizin Suriye’ye girmesine gözler çev-
rilmişken, birden kadın polislerin türban takabileceklerine ilişkin 
yönetmelik düzenlemesi yapıldı. Sıra türbanın yüksek yargıya ta-
şınmasına geldi. Sessiz sedasız onu da yaptılar.

“Yargıtay ve Danıştay’da üye sayısını azaltmak amacıyla yapı-
lan düzenleme kapsamında bütün üyeler önce açığa çıkarılacaktı. 
İşte tam o günlerde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyelik-
lerine Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Oya Işık ile İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Binnaz Mahioğ-
lu atandı. Yasa gereği, yüksek mahkeme üyeliklerine, üyeliği sona 
erenler arasından atama yapılacağı için iki kadın üye de yeniden 
seçilebilecekler arasında yer aldı.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay 
üyeliğine 24 üye seçildi. Cumhurbaşkanı’nın atadığı 3 kadın üyeden 
Oya Işık ve Binnaz Mahioğlu türbanlıydı. Böylece türban, Cumhur-
başkanı kontenjanından atanan iki üyeyle birlikte yüksek yargıya da 
girmiş oldu… Yüksek yargıdaki bu durum, türbanın artık alt mah-

[12] http://www.yeniakit.com.tr/haber/gataya-basortulu-bashekim-atandi-iddiasi-dogru-
lanmadi-206521.html.
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kemelere de sokulacağı anlamına geliyor. Yakın bir gelecekte yargı-
da sakal dönemi de başlarsa buna da şaşırmamak gerekiyor.”[13]

Hep, işte bu sebepten deriz:
Bunlar, Muaviye-Yezid Dini’nden de, CIA-Pentagon-Washington 

Dini’nden de asla vazgeçmezler. Harfiyen uygularlar onun kurallarını. 
Çünkü asalak, sömürgen, vurguncu, halk düşmanı Antika Tefeci-Bezir-
gân Sınıf temelleri, zihin yapılarına kodlamıştır bunları.

Laiklik olmazsa toplum
“din savaşları” batağına yuvarlanır

Hatırlayacağımız gibi, bunların en kıdemlisi, ömrünü Birinci Ku-
vayimilliye, Laiklik ve Mustafa Kemal düşmanlığıyla geçirmiş ve o 
konuda sayısız suçlar işlemiş, Kanlı Pazar’ın ve orada katledilen iki 
devrimci gencin (Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan’ın) katillerinden 
Meclis Başkanları, Tayyip’in ve avanesinin de “Abi” diye hitap etti-
ği İsmail Kahraman, ne demişti, bir süre önce?

“Cumhuriyeti kuranlar dinsizdi.”
Doğru. Cumhuriyeti kuranlar, Muaviye-Yezid Dini’nden değildi. 

CIA-Pentagon İslamı’ndan değildi, İsmail Kahraman! Senin gibi ABD 
Hizmetkârı değildi. Onlar, ABD’nin de içinde olduğu tüm emperyalist 
Batı âlemini dünyada ilk kez yenilgiye uğratan Antiemperyalist Birin-
ci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın önderleriydi, kahramanlarıydı. Onlar, 
halkların, hatta dünyanın bütün mazlum halklarının kahramanlarıydı. 
Sense, ABD’ye hizmetkârlıkta ve sadakatte, halklara ise ihanette sınır 
tanımayan sömürgenlerin kahramanısın. Talancıların, vurguncuların 
kahramanısın. Akla kara gibi ayrısınız, farklısınız, o gerçek kahraman-
larla. Düşmanlığın, düşmanlığınız buradan kaynaklanmaktadır hep.

Yine ne demişti bu şahıs?
“Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır. Böyle bir şey 

olmamalıdır. Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçın-
maması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım... Yeni ve dindar bir 
anayasa olmalı.”[14]

Laikliği ortadan kaldırdığınız anda, Demokrasi de, özgürlük de, 
özgür düşünce de, ifade özgürlüğü de bir anda son bulur. Ortaçağ’ın 
karanlıklarına yuvarlanıp gidersiniz. Ve orada da “Din Savaşları”nın 

[13] Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi, http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/saygi-ozturk/
turban-yuksek-yargiya-da-tasindi-1370169/.
[14] http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160425_kahraman_laiklik.
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içinde bulursunuz kendinizi. Hiç aklımızdan çıkarmayalım: Dünyada 
da, Türkiye’de de bütün tarikatlar ve cemaatler, sadece kendilerinin 
gerçek dindar olduğunu iddia ederler. Dışındakileri “din dışı”, “dinden 
çıkmış” olarak kabul ederler. Bu sebeple de, din adına onların sapkın 
inançlarının ortadan kaldırılmasını, kendileri açısından haklı ve meşru 
görürler. Din savaşları bir anda başlayıverir.

Açın interneti, izleyin değişik tarikatların videolarını. Hepsi de, tek 
doğrunun kendileri, başkalarınınsa sapkın olduğunu savunur. İslam ül-
keleri arasındaki durum da budur.

Suudi, Türkiye’yi “kâfir ülkesi” sayar.
IŞİD’se hem Suudi’yi, hem Türkiye’yi “kâfir ülkesi” sayar. Hatır-

layacağımız gibi, Tayyip’e de “Tagut” (İnsanları Allah’a (C.C.) karşı 
isyana sevkeden. İsyankâr. Her bâtıl mâbud. Şeytan. İslâmiyetten önce 
Kâbe’deki putlardan birinin ismi.) kimliğini vermişti IŞİD.

Şu an Suriye’de “ÖSO” denilen Ortaçağcı, Yezid İslamcısı, kelle 
kesen dinciler, aynı zamanda kimle de savaşıyorlar?

IŞİD denilen kelle kesen, Ortaçağcı Yezid İslamcılarıyla. Yani onlar 
da birbirlerini “din sapkını” olmakla itham ediyorlar. Ortadan kaldırıl-
malarının hakları olduğunu iddia ediyorlar. Laikliğin ortadan kaldırıl-
ması anında oluşacak tablo budur. Tabiî başka da hiçbir şey değil.

Burada özellikle şunu da, altını çizerek belirtelim ki, bunların kel-
le keserek, kadınları ve çocukları ganimet olarak paylaşarak saldırıp 
katledecekleri ilk kesim, toplumun laik insanlarının oluşturduğu bölüm 
olacaktır. Yani laikliği toplumdan çektiğiniz anda, toplum bir anda kan 
denizine ve ölüm tarlalarına dönecektir. Üzerinde en kara dumanların 
yükseldiği Cehenneme, yaşanmaz bir coğrafyaya dönecektir.

Amerikancı İsmail Kahraman’ın, ABD karşıtı Che’ye 
düşman olmasında şaşılacak bir şey yoktur

Aynı İsmail Kahraman, Kahraman Gerilla Che Guevara’ya da 
saldırdı, değil mi, “eşkiya” diyerek, “infazcı” diyerek?..

Hemen belirtelim ki Che, dünya malını elinin tersiyle itmiş bir Ger-
çek Devrimcidir. İnfazcılığı da asla olmamıştır. İsmail Kahraman, tam 
bir Ortaçağcı müfteridir. Saldırgandır. ABD işbirlikçisidir. Che, sadece 
Latin Amerika’nın ve Küba’nın değil, tüm mazlum dünya halklarının 
kahramanıdır. Onun amacı, her türden sosyal eşitsizliğin ortadan kaldırıl-
dığı, tüm insanlığın tek bir sosyalist aile olduğu bir dünya kurmaktır.

Che’nin en büyük düşmanı da, “İnsan soyunun başdüşmanı” ola-
rak ve de çok haklı olarak nitelendirdiği ABD Emperyalistleridir.
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Che aynı zamanda, Fidel gibi, tüm Batı Emperyalist âlemini dünya-
da ilk kez yenilgiye uğratan Mustafa Kemal’e hayrandır. Birinci Kuva-
yimilliyecilere de... Che’nin ve Fidel’in de esin kaynağıdır, bizim bu 
önderlerimiz, kahramanlarımız.

Yukarıda gördük, İsmail Kahraman, Mustafa Kemal’in ve Birinci 
Kuvayimillye’nin de düşmanıdır, emperyalist efendileri gibi.

İsmail Kahraman’ın Che’ye düşmanlığının bir sebebi de, ABD’nin 
sadık hizmetkârlarından oluşudur. Che ise, hem Küba’da, hem Afri-
ka’da, hem Bolivya’da işte AKP’giller benzeri ABD işbirlikçisi hain 
iktidarlara karşı savaşmıştır. İşte bu sebepten de düşmandır Che’ye, İs-
mail Kahraman.

Özetçe dersek; Che devrimcidir, dünya halklarının dostudur, an-
tiemperyalisttir. İsmail Kahraman’sa karşıdevrimcidir, Ortaçağcıdır, 
halk düşmanıdır ve emperyalizm yandaşıdır. Yani burada da bir akla 
kara durumu mevcuttur.

Neyse, geçelim...
Tayyip ve AKP’giller ne vurgundan vazgeçebilirler, ne din sömürü-

sü yapmaktan, ne de efendileri ABD’ye hizmetkârlıktan...
Onları iktidarda tutan, bunlardır çünkü. Saltanatlarını sağlayan, küp-

lerini doldurtan bunlardır. Onlar değişmez. Başka türlü olamazlar. Ve 
hatta, asla istemezler ya, istemiş olsalar bile... Farklı davranmak onların 
doğalarına aykırıdır.

Artık önümüzdeki günlerde, askerden yargıya, polisten üniversite-
ye, türbanlı, çarşaflı, sakallı, sarıklı, cübbeli Yezid Dincileri doldurula-
caktır. Bundan kuşkumuz olmasın.

Hep söylüyoruz ya; Tayyip ve AKP’giller’in ana hedefi, “Tayyibis-
tan Faşist Din Devleti” kurmaktır. İşte onu bir an önce oluşturmak için 
bütün cinlikleri ve hinlikleriyle çalışıyorlar aralıksız.

AKP’giller’in Suriye topraklarını işgali ve
15 Temmuz’un galipleri üzerine

Tayyip ve AKP’giller, Rusya’nın, Çin’in, İran’ın, Suriye’nin ve 
ABD’nin onayını, olurunu alarak Suriye’ye asker gönderdi ya; bazı 
İbişler, bunun antiemperyalist bir tutum olduğunu sanıyorlar.

Bre salaklar!
Rusya da, Çin de, İran da, Amerika da, Türkiye’nin parçalanması 

ve Ortadoğu’da bir Kürt Devleti kurulması konusunda hemfikirdirler. 
Yalnız burada şöyle bir sorun var:

ABD, kurulacak Kürt Devletinin Amerikancı olmasını, kendisine 
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Ortadoğu’da ikinci bir petrol bekçisi olmasını ve İsrail’e kardeş olma-
sını istemektedir.

Rusya, Çin ve İran ise, bu yeni Kürt Devletinin Amerika’dan daha 
çok kendilerine yakın olmasını istemektedirler. Onun dışında bir anlaş-
mazlıkları, görüş ayrılıkları yoktur.

PKK, PYD, YPG, şu an 700 km’lik Türkiye-Suriye sınırının 600 
km’ye yakınını elinde tutuyor. 90 km’lik kısmını şimdilik elinde tutma-
sa ne çıkar... Yani PYD-YPG güçleri, Fırat’ın doğusuna şimdilik kay-
dıyla çekilmiş olsa ne çıkar...

Unutmayalım; ABD Emperyalistleri gerçekçidir. Hedeflerine bir 
anda, her yönden varmayı tabiî ki isterler. Ama bu, tümüyle mümkün 
olmasa da önemli bölümü gerçekleştiği anda, şimdilik tamam, böyle 
olsun bakalım, derler. Geri kalanını önlerine koyup ona göre yeni bir 
program, proje oluştururlar. ABD’nin şu anki tutumu bu olmuştur. Bu 
tutum, söylediğimiz gibi, onun emperyalist genel siyaset tarzına uyar 
tümüyle.

Kaldı ki, ABD burada Türkiye’ye şu gerçeği kabul ettirmiş ve onay-
latmış bulunmaktadır:

Bu 90 km’lik koridor dışında kalan sınır hattının tamamı artık 
PKK’nindir, PYD’nindir. Ona senin bir itirazın ve müdahalen olma-
yacak.

Tayyipgiller’i, Suriye’ye girilmekle antiemperyalist davrandı sanan 
korkaklar ve ahmaklar, işin çok önemli olan bu bölümünü görmek iste-
miyorlar, görmezlikten, bilmezlikten geliyorlar.

AKP’giller, ABD’den yani kendilerini projelendiren ve yapımını 
gerçekleştiren efendilerinden asla kopamazlar. Kopmaya yeltendikleri 
anda iktidarları tepetaklak edilir.

Eğer ABD, Tayyip’i ve AKP’giller’i devirmek isteseydi, kendini 
“Atatürkçü” olarak tanımlayan generallerin ve daha alt kademe su-
bayların en ayığı ve ileri görüşlüsü olan Türker Ertürk’ün de dedi-
ği gibi, “emir-komuta zinciri içinde” bir askeri harekât yaptırır ve 
Tayyipgiller’i parmaklarını bile oynatmaya fırsat bırakmadan alaşağı 
ederdi.

Tam tersine; Pensilvanyalı İmam’ın ordusu harekâtını sürdürürken, 
ona, çocukların bile yapmayacağı, akıl dışı hatalar yaptırtarak çelmele-
di. Onu yendirdi, hezimete uğrattırdı. Bu şekilde, hem Tayyip’e bıçağın 
ucunu göstererek onu korkuttu, hem de daha sıkı bir şekilde kendi dene-
timi altına aldı. Denetimini pekiştirdi. “Bak istersem, seni bir işaretimle 
iktidardan ederim. Ve hatta yok da ederim. Bu güç bende.”, dedi.
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Siz bakmayın; AKP’giller’den bazı yandaş, amigo yazarçizerlerin 
ABD karşıtı söylemde bulunmalarına. Yine bildiğimiz gibi, ABD, hiz-
metkârlarının uyuttukları, aldattıkları halka karşı inandırıcı olabilmeleri 
için, zaman zaman ABD karşıtı söylemde bulunmalarını, sadece hoş gör-
mekle kalmaz, teşvik de eder. İster bunu. Böylece uşakları, uyuttukları 
halkı daha rahat, bir koyun sürüsü uysallığında kullanıp sömürebilirler. 
Tabiî bu sömürüden doğan aslan payını da ABD kasalarına aktarabilirler.

Yani Hafızlar;
Bu işler böyle yürür.
Sonra unutmayın; uyduları içinde giriştiği bir harekette ABD yenil-

mez. Başarır hep. Planını, projesini ona göre yapar. Ve işbirlikçilerini 
de o doğrultuda seferber eder. Dolayısıyla da, 15 Temmuz kapışmasın-
da ABD kaybetmemiş, kazanmıştır. AKP’giller’le birlikte...

Daha önce de yazdığımız gibi, bu Ganimet Paylaşım Savaşı’nın 
kaybedeniyse Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye olmuştur. Ortaçağ’a 
gidişin ve Yeni Sevr bataklığının cehennemine sürüklenişin önündeki 
bütün engeller kaldırılmıştır gayrı. Türkiye parçalanmanın eşiğindedir.

İşte böyle bir ortamda AKP’giller’den medet ummak, onun Büyük 
Reisi’ni antiemperyalist tutum alabilirmiş gibi göstermek ve Tayyip’e 
“Sayın Cumhurbaşkanım”, hitaplı mektuplar yazarak ondan taleplerde 
bulunmak, gaflet değilse ihanettir. Ve hangisi olursa olsun, korkaklıktır, 
çapsızlıktır, İbişliktir, hödüklüktür...

Ve hep söylediğimiz gibi ve hep de söyleyeceğimiz gibi; AKP’gil-
ler’i de, Meclisteki diğer Amerikancı üç sermaye partisi çeteyi de ve 
onların ağababası, insanlık düşmanı ABD Emperyalist Haydut Devle-
ti’ni de ülkemizde ve Ortadoğu’da biz yeneceğiz. Biz Gerçek Devrim-
ciler yenecek...

Bekle o günleri Türkiye!
Bekle bizi!
Sözümüzdür, mutlak geleceğiz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Ağustos 2016



Ayrım
Üç

Söyle bakalım Tayyip:
Meydanlarda, ekranlarda “Zalim Esed” diye

seni bağırtan da, “Emevi Camii’nde Cuma namazı 
kılmayı” aklına sokan da, “BOP Eşbaşkanı” ilan 

eden de, İki bin TIR dolusu silahı IŞİD’cilere, 
ÖSO’culara gönderen de FETÖ müydü?
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Söyle bakalım Tayyip
Aslında düşmanı olduğun 30 Ağustos’u bahane ederek Kaçak ve de 

Haram Saray’ında, topladığın her soydan ve boydan amigoların kar-
şısında yine prompter’dan döktürüyorsun. Bugüne kadar, Türkiye’nin 
başına sardığın belaların tamamını Feto’nun sırtına yıkıp geçiyorsun. 
Yapma ya! Milleti de bu kadar ahmak yerine koyma!

Üstelik böyle yapmakla, aynı zamanda kendini de muazzam oranda 
aşağılamış oluyorsun. Öyle ki, sanki sen zavallı bir bebesin. Ya da zi-
hinsel engelli bir garibansın. Feto da seni istediği gibi oynatmış, kullan-
mış. Türkiye’nin başını hem Irak’ta, hem Suriye’de belaya da sokmuş 
üstelik. Hatta tüm komşularıyla sorunlar yaşatmış Türkiye’ye. Bununla 
yetinmemiş; Batı’yla da senin başını belaya sokmuş.

Peki sen hadi hep kandırılan, zavallı bir bebesin de; AKP’giller’in 
diğer, ömrünün 40-50-60 yılını Ortaçağcı Şeriatçılık ve Laik Cumhu-
riyet düşmanlığıyla geçirmiş olan kıdemli mensupları da mı hiç uyan-
mamış?

Onlar da mı hep uyumuş ya da kandırılmış?
Aynen şöyle diyorsun, dün akşam Kaçak Saray’ında irad ettiğin nut-

kunda:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 
yemekte konuştu. Erdoğan, “Önümüzdeki cürufu deştikçe görüyo-
ruz ki Türkiye’nin Suriye’de, Irak’ta yaşadığı sıkıntıların altındaki 
en önemli unsurlardan biri yine FETÖ’dür. Ülkemizin AB ile batı 
ülkeleriyle diğer komşularıyla yaşadığı krizlerin bir tarafında mut-
laka bunlar vardır” dedi.”[15]

[15] http://www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-suriyede-irakta-yasanan-sikintilarin-al-
tinda-da-feto-var.
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Cevap ver bakalım Tayyip; sana “Oğlum Tayyip, kardeşim Esad’ı 
bırak, ‘Zalim Esed’, de, en kısa zamanda inşallah Emevi Camii’nde 
Cuma Namazı kılacağız, de. Ben BOP’un yani Ortadoğu ve Genişletil-
miş Afrika Projesi’nin Eşbaşkanlarından bir tanesiyim. Biz bu görevi 
yapıyoruz, de”, diye Feto mu bağırttı? Hem de bir, beş, on değil, yüz-
lerce kez, ekranlardan, meydanlardan, kürsülerden...

Ha, belki sen de neredeyse çeyrek yüzyıldır Ankara Belediye Baş-
kanlığını yapan Melih Gökçek’in dediğini diyebilirsin:

“Feto’nun cinleri var. O cinleri vasıtasıyla bütün bu işleri yapıyor. 
Beni de öyle konuşturan Feto’nun cinleriydi.”

Bak işte bu çok tutarlı bir gerekçe olur. Öyle ya; cinler insanın ruhu-
na, aklına girip oradan yönetmeye başlarsa kişiyi, o zavallıcık ne yapa-
bilsin ki?.. Mecburen onların istediği şekilde oynar. Bak, böyle dersen, 
sana bir sözümüz kalmaz artık. Üstelik acırız da sana. Elbirliğiyle, ne-
fesi kuvvetli bir cinci hoca arama telaşına gireriz. Bu konuda, elimizden 
gelen yardımı veririz sana. Öyle ya; cinlere karşı cinci hocaların dışında 
kim bir şey yapabilir?..

Fakat, yok, böyle değil, dersen; işte o zaman biz de “Olmuyor Tay-
yip!”, deriz. “Yapma ya, bu kadar da yapma!”, deriz. Tamam anladık, 
senin yüzde ellin, sen ne doğrarsan duraksamadan yiyor. Ya da hiç de-
ğilse bir bölümü yemiş görünüyor. Öyleyse niye doğramayayım, diye-
bilirsin.

Ama insanlık diye, vicdan diye, ahlâk diye, erdem diye, namus diye 
bir şey var yahu...

İnsanlık vicdanı karşısında düştüğün durumu da bir düşün. Ben böy-
lesine akıl, mantık ve vicdan dışı iddialarda bulunuyorum da, acaba 
benim yüzde ellinin dışında kalan bütün bu insanlık âlemi bana ne der, 
diye bir düşün.

Sonra Tarih var. Hiç kimse, ilanihaye atlatamaz Tarihi. Ve hiçbir şey 
de gizli kalamaz Tarih karşısında. Tarih beni nereye yazacak, nasıl ya-
zacak, diye de bir düşün...

İnternet ortamında videosu da var, Tayyip’in bu nutku iradının. Ta-
hammül ettim, izledim, 7 dakikalık videonun tamamını.

Ve şu kanıya vardım ki; Türkiye’de pek az sanatçı Tayyip kadar iyi 
Tiyatro Oynayabilir-Rol Yapabilir. Yahu öylesine absürd yalanları, öy-
lesine inanmış görünerek ve beden dilini de ona uygun gelecek şekilde 
kullanarak art arda sıralıyordu ki, şaştım kaldım...

Ve şöyle dedim kendi kendime:
Tayyip’in hüloogg’cularının büyük çoğunluğu, sanırım, işte onun bu 
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oyunculuk performansına vurulup peşine takılıyorlar...
Hiç tiyatro eğitimi almadan böylesine rol yapabilmek inanılır gibi 

değil. Bu konuda doğal yetenek adam...
Hani adam eğitim aldım da diyebilir. Fakat biz bilmiyoruz. Eğer eği-

tim almışsa da, hocasını takdir etmek gerek. Kendisi de iyi bir öğrenci 
olmuş. Teslim edelim, eğer öyleyse.

Bir soru daha soralım, Tayyip, iznin olursa:
Diyorsun ki, başımızı komşularımızla ve Batı’yla belaya sokan en 

önemli etkenlerden birisi de FETÖ’dür. İyi de, Tayyip, seni projelendi-
ren ve yapımını gerçekleştiren ABD’nin, onun ebleh Başkanı Bush’un 
ve Obama’nın bu işte hiç mi rolü yok?

Ya da senin onlarla hiç işin, temasın olmadı mı?
Irak’ı, Libya’yı, Suriye’yi ve de Türkiye’yi ölüm tarlalarına çeviren 

bu insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalistleri değil de FETÖ mü?
Hadi, konuş bakalım.
Bak Tayyip; sen iyice ne dediğini bilmez hale geldin. Öyle bir sınır-

dasın ki yarın “BOP’u da aslında FETÖ yaptı.”, dersen biz şaşırmayız 
artık.

Tayyip!
Seni olduğu gibi FETÖ’yü de, Kaçak ve Haram Saray’ının camisine 

doldurtup zikir çektirdiğin diğer meczuplaştırılmış tarikat mensuplarını 
da ve tüm tarikat ve cemaatleri de hem projelendiren, hem yapımını 
gerçekleştiren, sonra da Türkiye’nin başına bela eden ABD Emperya-
listleridir.

FETÖ de tıpkı senin gibi zavallı bir ABD işbirlikçisidir, ABD piyo-
nudur.

Haa, Meclisteki diğer üç Amerikancı Partinin lider kadroları da ay-
nen sizin gibi ABD’ye sadakatle bağlı hizmetkârlardır, işbirlikçilerdir.

Türkiye’yi Türkiye yönetmiyor. Amerika yönetiyor. Tüm İslam ül-
kelerini de öyle. ABD’ye itiraz edenler, bağımsızlıkçı, antiemperya-
list tutum almaya yönelenler, Irak’ta, Libya’da olduğu gibi, alaşağı 
edilmekle ve ülkeleri cehenneme çevrilmekle kalmıyor; kendileri de, 
asılarak (Saddam Hüseyin) ya da linç edilerek (Muammer Kadda-
fi) katlediliyor. Suriye ve lideri Beşşar Esad, 5 yıldan bu yana yiğitçe 
direniyor, bu emperyalist saldırıya karşı. İşte seni de bu bapta kullandı 
Amerika. Yani, Suriye’ye, Libya’ya ABD saldırttı seni. Bunu sen de 
adın gibi biliyorsun. Biliyorsun da söyleyemiyorsun... Hepinizde Allah 
korkusunun yerini ABD korkusu almış durumda. Aslında sizin Kâbeniz 
Washington, White House’dur.
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Rusya ve Çin, “Ulan Irak, Libya, ABD egemenliğine girdi. Zengin 
petrol kaynaklarını ABD ve AB devletleri paylaştı. Biz havamızı aldık. 
Boş yere destekledik ABD’yi, AB’yi bu emperyalist saldırılarında.”, 
dediler. Malum ya; onlar emperyalistliğe yeni adım atıyorlar. Bu işte 
daha pek toylar. O yüzden, ABD ve AB Emperyalistleri kullandı bun-
ları. Fakat deneyim kazandı bunlar da artık. “Gayrı kullandırtmayalım 
kendimizi. Bu sefer Suriye’yi olsun, yedirmeyelim ABD’ye, AB’ye.”, 
dediler. Bu sebeple de Suriye’nin yanında yer aldılar. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nde hep desteklediler Suriye’yi. Sonunda da Rusya, 
Çin, sahaya da indi, bildiğimiz gibi. Suriye’ye askeri olarak da gelerek 
Beşşar Esad’ın yardımına koştular. Tabiî baştan beri İran ve Lübnan 
Hizbullahı da mezhep dayanışması gereği Suriye Baas Yönetimini 
aktif şekilde desteklediler. Bildiğimiz gibi, Hizbullah savaşçıları da, 
Suriye’deki Ortaçağcı cihatçılara karşı savaşmaktadır.

İşte bu yakın ve uzak desteklerin de etkisiyle, Suriye Baas Yönetimi 
5 yıldan bu yana yiğitçe mücadele etmektir, emperyalistlerin ve onların 
piyonu Ortaçağcı IŞİD’cilerin, ÖSO’cuların alçakça saldırılarına karşı.

Bu desteklere sahip olduğu sürece de yenilmesi, bizce olanaklı de-
ğildir. Zaten gittikçe de Ortaçağcıları geriletmekte, sıkıştırmakta, zayıf-
latmaktadır.

Biz de, hatırlanacağı gibi, daha sorunun başladığı ilk andan itiba-
ren Suriye Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek tüm kalbimizle ve 
maddi gücümüzle yanlarında olduğumuzu bildirdik, bu komşumuza.

Bugün devran sizin. Artık, Laik Cumhuriyet’in izini tozunu silmek 
için ne gerekiyorsa yapıyorsunuz.

Atatürk’ün millete, modern tarımın yöntemlerini göstermek, öğret-
mek için kurup armağan bıraktığı Orman Çiftliği’ni yağmalayıp, her 
türlü kanunu hiçe sayarak Kaçak ve Haram Saray’ını oturttun oraya. 
Bununla da yetinmedin. Geri kalan kısmını da “özelleştirme” yaftası 
altında yandaşlarımla paylaşacağım, diye kanun çıkarttın.

Trabzon’daki Köy Enstitülerinin kurucusu, namuslu eğitimci, Cum-
huriyet Aydınlanmacılarının en önde gelen bakanlarından biri olan Ha-
san Ali Yücel’in adını taşıyan okulun adını, senin Feto’ya karşı zafer 
kazandığın gün olan 15 Temmuz’a atıfla, “İstiklal İlkokulu” olarak 
değiştiriyorsun. Ankara’daki, Ulus İlk Meclis Okulunu da kapatarak 
orada İmam Hatip Okulu açıyorsun.

Yani, Laik Cumhuriyet’in tüm kurumlarını yok ediyor, yerine Or-
taçağcı, şeriatçı eğitim veren, daha doğrusu Muaviye-Yezid, CIA-Pen-
tagon İslamı öğreten okullar açıyorsun. Artık bize kimse gık diyemez. 
Gönlümüzce atımızı oynatırız bu memlekette, diyorsun, öyle mi?..
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Yanılıyorsun. Öyle bir hesap vereceksin ki tüm bu vurgunlarından, 
cinayetlerinden ve ihanetlerinden dolayı... Hayal dahi edemezsin onu. 
Haa, şunu bil; seni bugünkü kanunlar uyarınca yargılayacağız. Bağım-
sız, namuslu mahkemeler önüne çıkarılacaksın. Tabiî böyle bir durum-
da alacağın cezanın bin yılları bulacağını sen de adın gibi biliyorsun.

Bil!
Ve hiç unutma!
Aklından da çıkarma!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

31 Ağustos 2016



Ayrım
Dört

Bunlar da Kaçak ve de Haram Saray’ın
Cübbeli Şems Ethem’leri[16]

[16] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 5 Eylül 2016 tarihli 103’üncü sayısında yayım-
lanmıştır.
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Malum, bugün 1 Eylül, Yeni Adli Yılın Açılış Günü.
Kaçak Saray’ın Sultanı, Adli Yıl Açılış Töreninin, makamında ya-

pılması fermanını yayımlıyor.
Hatırlayacağımız gibi, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Kapışma-

sı sonrasında da, Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’den üçünün, yani 
AKP’nin, CHP’nin ve MHP’nin liderlerini makamına çağırmıştı. Onlar 
da “tıpış tıpış” gitmişti. Sonrasında, yine kanun dışı-kaçak bir miting 
meydanı olarak, Marmara Denizi’nin doğal yapısını bozarak, yaptırttığı 
Yenikapı’ya çağırmıştı. Oraya da koşarak gitmişti bu zevat.

Bunların verdiği güç ve cesaretle, Adli Yılın Açılışı’nın da maka-
mında yapılmasını emrediyor. Yüksek Yargıyı oluşturan kurumların 
başkan ve yöneticileri de, “emrin olur Sultanım”, diyerek koşuyorlar 
Kaçak Saray’a.

Bunlar, Adli Sistemin en üst kurumlarını oluşturan yüksek mah-
kemelerin yöneticileri. Yani, adli konularda son kararı veren merciler. 
Bölge Mahkemelerinin-Yerel Mahkemelerin verdikleri kararları kesin 
hükme bağlayan mahkemeler. Dolayısıyla da, en yetkili mahkemeler. 
Bugün Kaçak Saray’a gidenler ve orada Tayyip’i, salona girince ayakta 
alkışlayanlar ise onların yöneticileri.

Aslında, hukuki geleneğe göre bu tören, Yargıtay salonunda yapılır-
dı. Törende de yalnızca ev sahibi sıfatıyla Yargıtay Başkanı ve savun-
manın yani Baroların en üst kurumu olan Barolar Birliği’nin Başkanı 
konuşurdu.

Burada ise yine Yargıtay Başkanı konuşuyor. Fakat, Kaçak Saray’ın 
Reisi Tayyip de konuşuyor. Onun bulunup da konuşmadığı yer yok ki 
zaten...

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, zaten Tayyip’i tâ İstanbul Be-
lediye Başkanı iken ekibiyle birlikte yaptığı yolsuzluktan yani kamu 
malı hırsızlığından açılmış olan davadan kurtaran kişidir. O zaman bu 
kişi, Üsküdar 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıdır.
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“Sayın Cumhurbaşkanım”, diye hitap ediyor Tayyip’e. Böylece de, 
bir hukukçu olarak, affedilmez bir suç işlemiş oluyor. Çünkü, şu an Tür-
kiye’de yasalara uygun bir şekilde seçilmiş bir Cumhurbaşkanı yoktur.

Ne diyor yasa?
Bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğine sahip olabilmesi 

için Yükseköğretim veren bir kurumdan diploma almış olması gerekir, 
diyor.

Tayyip Erdoğan, iki diploma gösterdi. Her ikisinin de sahte oldu-
ğunu Ergun Poyraz, matematiksel bir kesinlikte, hem de noter onaylı 
belgelerle ispatladı. Yani adamın bir Yükseköğrenim diploması yok. 
Böyle bir diploma ortaya koyamadı. Öyle olunca da, zaten yasal olarak 
Cumhurbaşkanlığı seçimine bile girdirilmemesi gerekir. Girdirilmiş ise, 
yasa dışı davranılmış olur. Durum da odur. Böyle olunca da ortada yasal 
bir Cumhurbaşkanı yoktur. Bunu en iyi hukukçuların bilmesi gerekir.

Fakat, bugün Kaçak Saray’ı doldurup orada Tayyip’i ayakta alkışla-
yan hukukçular, hukuk derdinde filan değiller. Onların bir kısmı yandaş, 
yani AKP’giller’le aynı yolun yolcusu, geri kalanları da korkutulmuş, 
sindirilmiş, böylece de gerçek anlamda hukuktan koparılmış, meslekle-
rine sırtlarını dönmüş insanlardır. Yazık...

Ey FETÖ yargılanacak diyenler,
peki ya onun suç ortağı Kaçak Saraylı ve avanesi?
Gelelim meselenin bir diğer yönüne:
Yargıtay Başkanı, yandaş İsmail Rüştü Cirit konuşuyor:

“YARGITAY BAŞKANI: EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR
“Hakkında suç isnadı olan herkes gibi FETÖ üyeleri de adil ve 

tarafsız bir şekilde yargılanacaklardır’ diyen Cirit, ‘Darbe girişi-
minde bulunanların da adil yargılama sonrası en ağır cezaları ala-
cağı da aşikardır’ ifadelerini kullandı.[17]

Yargıtay Başkanı, FETÖ üyelerinin en ağır cezayı alacaklarını söy-
lüyor. Hem de “adil yargılama” sonrası.

Peki;
FETÖ’ye bugüne dek gelmiş geçmiş yandaşları içinde en büyük 

destek ve yardımı kim vermiştir? Kim yapmıştır?
Onun devlet içine böylesine yerleştirilmesi için önündeki bütün en-

[17] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/593930/Erdogan_dan_Saray_daki_
adli_yil_toreninde_Kilicdaroglu_ve_Feyzioglu_na_mesaj.html.
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gelleri kim kaldırmıştır?
Bak, aynen şunu diyen kişi:

“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de 
vermedik…” (Tayyip Erdoğan)

FETÖ bir terör örgütü, değil mi?
Evet, öyle.
Hem de vatan millet düşmanı, CIA’nın kurup yönettiği bir terör ör-

gütü.
Peki, ona aynen yukarıdaki gibi seslenen bir insan kim olmuş olur, o 

sözleriyle itiraf etmiş olduğu eylemleri yapmakla?
O terör örgütünün açıktan, resmi ve kesin suç ortağı...
Bunu, mantık ve namus taşıyan kim inkâr edebilir?
Hiç kimse...
Ordunun ve tüm devletin bugünkü içler acısı duruma düşürülmesi-

nin en önde gelen yerel suçlularıdır bu ikili. Bugünün düşman kardeş-
leri... Aynı yolun yolcusudur, aynı Ortaçağcı-Şeriatçı-Ümmetçilik Ko-
nağının heveskârıdır. Ve de aynı ölçüde Laik Cumhuriyet’in, Mustafa 
Kemal’in ve silah arkadaşlarının düşmanıdır bunlar. Laik Cumhuriyet’i 
yıkıp bir enkaz yığınına döndürdü, bu Amerikan işbirlikçisi ikili. Bun-
lar, Laik Cumhuriyet’e karşı sivil darbeyi birlikte yaptılar. Birlikte yık-
tılar Cumhuriyet’i.

FETÖ’yü görüyorsun da, Tayyip ve AKP’giller’i niye görmüyorsun, 
İsmail Rüştü Cirit?

Çünkü sen de onlardansın. Birlikte hukuka ihanet ederek suç işledi-
niz; Tayyip’i Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı kamu malı hırsız-
lığından açılmış olan davada beraat ettirerek. O günden beri de birlikte 
yürüyorsunuz. Birlikte çay topladınız Rize’de.

Özetçe; İsmail Rüştü Cirit, sen ve bugün seninle birlikte Kaçak Sa-
ray’ı dolduran hukuk diplomalı, fakat hukuka sırtlarını dönmüş kişiler, 
aslında Şems Ethem’in (Ethem Sancak’ın) cübbeli benzerlerisiniz.

AKP’giller’in suç örgütü olduğunu görmezden gelenlerin yap-
tığı da suçtur

Hepiniz suç işlemeye devam ediyorsunuz. AKP’giller’in, suç örgü-
tü FETÖ’nün suç ortağı olduğu gerçeğini görmezlikten gelerek, yok 
sayarak...

Ayrıca da, AKP’giller, 17-25 Aralık geriz patlaması sonrası ortaya 
saçılan ses kayıtlarından, içleri milyon dolarlarla dolu ayakkabı ku-
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tularından, para sayma makinelerinden, elbise poşetlerinden ve “sı-
fırlayamadım babacım”lardan da kesinkes anlaşıldığı gibi, yüz mil-
yarlarca doları götürmüşlerdir. AKP kurucusu ve programının yazıcısı, 
ekonomi profesörü Abdüllatif Şener’in açıktan, defalarca televizyon 
ekranlarından söylediği gibi, sadece Tayyip Erdoğan ve ailesi, 100 ila 
120 milyar dolar arasında bir kamu malını iç etmiştir, hırsızlamıştır, 
aşırmıştır.

Siz bunları da görmezlikten, bilmezlikten geldiniz. Gelmeye de de-
vam ediyorsunuz. Böylece de, yapmanız gereken görevi, yani hukukun 
gereğini yapmayarak ağır suçlar işliyorsunuz. Yani, Tayyip ve AKP’gil-
ler’in kamu malı hırsızlığını da kovuşturmayarak, onlara arka çıkmış, 
dolayısıyla da suç ortaklığı etmiş oluyorsunuz.

Gelelim meselenin bir başka yönüne:
Bugün koşarak ve ellerinizi ovuşturarak gittiğiniz Kaçak Saray, adı 

üstünde kaçaktır. Yani, kanunen orada olmaması, derhal ortadan kaldı-
rılması gereken bir kaçak yapıdır. Üstelik de bu çilekeş, yoksul halkımı-
zın bir buçuk milyar doları harcanarak kondurulmuştur oraya, o estetik 
yoksunu, kaçak ve de haram saray.

Siz, oraya giderek, Tayyip’in ve AKP’giller’in bu konuda da işlemiş 
oldukları suça ortaklık etmiş oluyorsunuz. Siz de adınız gibi bilirsiniz 
ya, oranın kaçak olduğunu, kanunsuz bir yapı olduğunu; biz yine de 
üşenmeyip bir kez daha gösterelim bunu:

“Cumhurbaşkanlığı’ndan Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bina 
ile ilgili “yasal süreç tamamlanmıştır, her şey usulüne uygundur” 
dendi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden “kamuoyuna gerçek 
bilgileri vermiyorlar, 5. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdur-
ma kararı devam ediyor” açıklaması geldi.

“Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can-
dan davaların devam ettiğine dikkat çekti. Candan: “Cumhurbaş-
kanlığı Genel Sekreter Yardımcısı tarafından basına verilen bilgi-
ler eksiktir. Yasal süreçte Atatürk Orman Çiftliği alanında 33 adet 
davamız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri dayanağı hu-
kuken durdurulmuş bir imar planı yokmuş gibi hareket etmekte-
dir, belediye de bu durumu görmezden gelip iskan belgesi verdiyse 
bu yaptığı suçtur. Verilen “O” İskan da kaçaktır. 34. davamız da bu 
olacaktır. Kaçak Saray’ın usulüne uygun yapıldığı iddiaları gerçek 
dışıdır. Kaçak Saray halen kaçaktır. İdari işlemler zincirinin esası 
olan imar planının yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmeyi durdur-
maya mahkemeye itiraz ettiler, itirazları kabul edilmedi. Anayasa 
Mahkemesinde de hâlâ bekleyen bir başvurumuz var. Yöneticile-
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ri üstlendikleri sorumluluklarıyla birlikte gerçekleri kamuoyuyla 
paylaşmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.”[18]

İşte bilim insanı budur. İşte hukuka saygı budur. İşte namuslu, so-
rumlu, duyarlı insan olmak, yurttaş olmak budur. Bakın bu saygıdeğer 
kadına, ey İsmail Rüştü Cirit ve Kaçak Saray’da Tayyip’i ayakta alkış-
layan diğer cübbeli Şems Ethem’ler!..

Bu mahkeme kararları üzerine ne demişti Tayyip?

“Güçleri yetiyorsa yıksınlar, yürütmeyi durdurdular, bu binayı 
durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım, içine girip oturaca-
ğım.”[19]

Yani ne diyor Tayyip?
Ben kanun manun sallamam. Kanun benim. O hukuk ve yasa kitap-

larında yazanlar sizin olsun.
İşte siz de böyle bir kanunsuz insana, onun partisine ve iktidarına 

istediği her türden desteği vererek, yandaşlığı ederek hukuka da, mes-
leğinize de ihanet ediyorsunuz. Ve AKP’giller’in işlemiş olduğu bütün 
suçlara ortaklık etmiş oluyorsunuz.

Ülkede ne hukuk bıraktınız, ne yargı bıraktınız, ne adli sistem bırak-
tınız, ne kuvvetler ayrılığı bıraktınız, ne de adalet bıraktınız...

Sizlerin, Feto’nun tarikatına mensup sözde savcı ve yargıçlardan ne 
farkınız kalmıştır?

Onlar Feto’ya tapınıyorlardı, siz AKP’nin “Büyük Reisi”ne...
Ne yazık ki arkadaşlar, bu iki Amerikan işbirlikçisi suç örgütü, halk 

düşmanı, vatan millet düşmanı örgüt, Laik Cumhuriyet’i yıkıp bir en-
kaza dönüştürdükleri için Türkiye’de hukuk da bu hallerdedir artık. 
Böylesi içler acısı duruma düşmüştür. Bunda, dediğimiz gibi, yargıç ve 
savcı kimliği taşıyan böyle yandaş kişilerin de açıktan, büyük suçları 
vardır. Eğer onlar mesleklerine ve insanlıklarına ve sorumluluklarına 
bağlılıkta kusur etmemiş olsalardı, ülkemiz bu hallere getirilemezdi. 
Hep söylediğimiz gibi, parçalanmanın eşiğindeyiz artık. Yeni Sevr 
cehenneminin uçurumundan yuvarlanmak üzeredir ülkemiz. Türkiye 
Halkı değil, ABD Emperyalistleri yönetmektedir ülkemizi. Böylesi suç 
örgütlerini ve benzerlerini Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin ta-
mamını projelendirip yapan ve ülkemizin başına bela eden, hep bu Em-

[18] http://www.mimarlarodasiankara.org/?Did=6150.
[19] 21 Mayıs 2014, http://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/tayyipin-sarayinin-son-go-
runtuleri-514201/.
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peryalist Haydut Devlet ABD’dir. Ve onun yandaşı AB’dir. İşte FETÖ 
de, AKP’giller de bu emperyalist haydutların işbirlikçisidir, kullandık-
ları yerel ortaklarıdır. Bu emperyalist haydutların Türkiye’yi götürmek 
istedikleri yer açıkça ortaya konmuştur, kendileri tarafından. Onun adı, 
“BOP”tur, bilindiği gibi.

Yine hep söylüyoruz ya; eğer Türkiye’de hukukun ve adaletin zer-
resi olmuş olsaydı, AKP’giller ve onun Büyük Reisi, bugün, işledikle-
ri, hem de tekrar tekrar işledikleri yüzlerce ağır suçtan dolayı binlerce 
yıllık ağır cezalara çarptırılmış olarak Silivri, Sincan vb. cezaevlerinde 
yatıyor olurlardı.

Buraya, arkadaşlar, izniniz olursa rahmetli şairimiz Ümit Yaşar 
Oğuzcan’ın bir şiirini aktaralım. Hani ne derler, “Günün anlam ve öne-
mine uygun olarak”... İşte öyle bizimki de:

SADRAZAM HAMAMDA
Günlerden bir gün
Hamama gideceği tuttu
Sadrazam hazretlerinin
Bir yanında birinci veziri
Bir yanında ikinci veziri
Bir yanında üçüncü veziri
Sonra efendime söyleyeyim
Peşkircibaşısı
Nalıncıbaşısı
Sabuncubaşısı
Velhasıl tam dört yüz kişilik kafile
Peştemal takıp girdiler hamama
Geçtiler kurnaların başına
Üçer beşer
Sadrazam deseniz
Kuruldu göbektaşına
Yan gelip yattı
Memleketin en ünlü tellakları
Sardılar dört yanını
Kimi elini kaptı kimi bacağını
Bir keseleme, sürtme faslıdır başladı
Tamam on iki saat
On iki ünlü tellak
İncitmeden keselediler
Hazretin mübarek vücudunu
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Öylesine kir çıktı ki sormayın
Her biri nah parmağım gibi
Aman efendimiz bu ne kiri
Demeye kalmadı
Keselerin altında eriyip gitti
Koskoca sadrazam
Bütün maiyet erkânı yerinden fırladı
- Nittünüz devletliyi
Dediler tellaklara
Tellaklar cevap verdi:
- Biz yıkadık, keseledik
Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik
Suç bizde değil
Neyleyelim
Kir bitti Sadrazam elden gitti...

 Ümit Yaşar Oğuzcan (1926 - 1984)

Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar; Türkiye öylesi bir felaket içe-
risine düşürülmüş ki bugün, bir şairimizin hayal dünyasını bile fersah 
fersah aşıyor.

Şairimiz, Sadrazam dört yüz yandaşı, yalaması, yalakası, tellakı ta-
kım taklavatıyla gitti hamama, diyor. Bugünküler gidecek olsa binlerce 
kişiye ulaşır bu sayı. Zaten 1500’ünü sırf korumaları oluşturur, bir zat-ı 
muhteremin. Gerisini varın siz düşünün artık.

Şair ki “dört yüz” derken, hayal gücüyle abartıyor sayıyı, tamı tamı-
na göze batırabilmek için olayı. İşte o abartma bile çok yetersiz kalıyor, 
bugünkü “Sadrazam”larınkinin yanında.

Ne yapalım, arkadaşlar... Bugün durum işte böylesine vahim. Ama 
devran dönecek, bunlar da Feto Tarikatının suçluları gibi derderst edile-
cekler, koltuklarından, makamlarından, saraylarından.

Fakat, bir farklı durum olacak o zaman; bunlar gerçek anlamda hu-
kuka bağlı, emrini sadece hukuktan, vicdanından alan, hiçbir kişi ya da 
makama bağlı olmayan; adil, tarafsız mahkemeler önüne çıkarılacaklar. 
Ve şu anki mevcut kanunlar çerçevesinde yargılanacaklar...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
01 Eylül 2016



Ayrım
Beş

Adam günbegün, tuğla tuğla
Faşist Tayyibistan Din Devleti’ni kuruyor!
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Biz hep diyoruz ki; bunlar ıslah olmaz. Bunların ruhiyatı öyle şekil-
lendirildi. Bunlar, ne Laik Cumhuriyet düşmanlığından vazgeçebilirler, 
ne Mustafa Kemal düşmanlığından, ne kamu malı hırsızlamaktan, ne de 
Amerikan işbirlikçiliğinden vazgeçebilirler. Asla değişmezler.

Ha, zorda kaldılar mı, değişmiş gibi oynarlar. Öyle görünüm sergi-
lerler bir süre. Ama o, tamamen riyakârlıktır. Aldatmacadır. Ortamın 
kendileri açısından rahatladığını anladıkları anda, kaldıkları yerden de-
vam ederler, halk düşmanlığına ve Amerikan hizmetkârlığına.

Bugün ajanslara, haber sitelerine düşen bir haber:

“Şehit kardeşinin cenazesinde hükümete tepki gösteren Yarbay 
Mehmet Alkan, son çıkarılan KHK ile ihraç edildi.

“Resmi Gazete’de yayımlanan ve yaklaşık 50 bin kişinin ihraç 
edildiği kanun hükmünde kararname’de dikkat çekici bir isim de 
yer aldı.

“İhraç edilen isimler arasında, PKK’nın 21 Ağustos’ta Şır-
nak’ta jandarma karakoluna yapılan saldırıda şehit olan Yüzbaşı 
Ali Alkan’ın cenaze törenindeki haykırışları geniş yankı uyandıran 
ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan’ın da bulunduğu ortaya 
çıktı.

“Şehit Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze törenine üniformasıyla katı-
lan ağabey Mehmet Alkan, açılım sürecinde yapılan hatalara isyan 
ederek “Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş 
diyor. Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip 
‘Şehit olmak istiyorum’ diye bir şey yok” sözleriyle tepki göster-
mişti.

“Bu sözlerden sonra yandaşların hedefi haline gelen Alkan hak-
kında Jandarma Genel Komutanlığınca soruşturma başlatılmış ve 
uyarı cezası verilmişti.

“BU İŞ TAMAMEN ÇIĞIRINDAN ÇIKTI”
“Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren Yarbay Meh-

met Alkan, ihraç edilmesinde yandaş medyanın başlattığı kampan-
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yanın etkili olduğunu belirterek “Sizden hakkımı almadan ve helak 
olduğunuzu görmeden ölmeyeceğim” diye yazdı.

“Alkan şunları yazdı:
“21 temmuzda Haber7 sitesinin başlattığı kampanya sonuç ver-

di... Bu gece yarısı ordudan atıldım... Hayatımın hiçbir döneminde 
FETÖ ile irtibatım olmamıştır, selam dahi vermedim ama yıllar-
dır bu örgütle beraber olanlar tarafından FETÖ’cü diye atıldım... 
Bu iş tamamen çığırından çıktı... Elbet sorulur hesabı... Zulüm ile 
abad olanın sonu berbad olur... Gecenin bu saatinde hakkımda sor-
gusuz sualsiz işlem yapanlara sesleniyorum: Benim vicdanım rahat 
başımı yastığa koyup uyuyacağım... Ya siz zulüm sahipleri, rahat 
olacak mısınız... Sizden hakkımı almadan ve helak olduğunuzu 
görmeden ölmeyeceğim... Sonuna kadar mücadele... Allah belanızı 
versin... Aynı haksızlıklara uğramadan ölmeyin siz de...”[20]

Biz, buradan bu yiğit Yarbay’a sesleniyoruz:
Bunlar aynı haksızlıklara uğramayacaklar. Bunlara karşı hiçbir hak-

sızlık yapılmayacak. Ama, yaptıkları zulmün, vurgunun, Laik Cumhu-
riyet düşmanlığının ve Amerikan ajanlığının hesabı mutlaka sorulacak. 
Bunlar, hak ettikleri cezaya eksiksiz çarptırılacaklar. Bunu da biz ya-
pacağız.

AKP’giller’in iktidarımızdan oluruz kaygısıyla
“Çözüm Süreci”nden çark edişi

 On binlerce Türk ve Kürt genci hayatını kaybetti, bunların ihanetle-
ri ve ABD hizmetkârlıkları yüzünden. Mehmet Alkan’ın da çok açık bir 
şekilde dile getirdiği gibi...

Amerikalı efendilerinin verdiği emir doğrultusunda PKK ile masaya 
oturup “Çözüm Süreci” başlattılar. Kürt illerini PKK’ye teslim ettiler, 
kendi elleriyle. Yandaş Valilerine emir verdiler; PKK’nin şehirlere iste-
diği gibi yerleşmesine ses çıkarmayın, görmezlikten gelin, diye. Çözüm 
masasında ise, PKK temsilcilerine “Sizi rahatsız eden komutan, polis 
şefi, Kaymakam, Vali varsa bize bildirin, onları oralardan alalım.”, diye 
açıktan sözler verdiler. Tuttular da bu sözlerini.

Fakat, 7 Haziran Seçimleri sonrasında karşılaştıkları yenilgi, onla-
ra birden ters köşe yaptırttı. Baktılar ki açılımla meczuplaştırılmış hü-
loogg’cuları kaybediyorlar, bu kez 180 derece zıttına atlayıp milliyetçi 
oynamaya başladılar. “Kürt Sorunu diye bir şey yoktur.”, deyip çıktı 

[20] http://odatv.com/turkiyenin-konustugu-o-yarbay-da-ihrac-edildi-0209161200.html.
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Tayyip. Artık, “Son silahlı terörist de silahını betona gömüp teslim 
olmadığı müddetçe, PKK terör örgütüne karşı başlattığımız bu ha-
rekatımız sürecektir.”, diyordu, ekranlardan, meydanlardan, yine Tay-
yip. Üstelik de, şehir şehir, meydan meydan dolaşarak.

Yani, kendi elleriyle PKK’ye teslim ettikleri Kürt illerini şimdi on-
lardan almaya çalışıyorlardı. İşte bu süreç, binlerce Türk ve Kürt gen-
cinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Hatta, patlatılan bombalarla 
sadece gençler değil, sivil insanlar da; İstanbul’dan Ankara’ya kadar 
hemen Türkiye’nin her yerinde hayatını kaybediyordu. Hem de beden-
leri parça parça edilerek. Gençler, çocuklar, analar, yaşlılar yok olup 
gidiyordu.

Kimdir bu kayıpların sorumlusu, bu canların sorumlusu?
ABD Emperyalistleri ve onların emrindeki yerli işbirlikçi hainler... 

AKP’giller başta gelmek üzere Meclisteki Dört Amerikancı Parti... Ve 
PKK...

İşte, şehit kardeşi Mehmet Alkan, kardeşinin tabutu başında bu an-
lamdaki cümleleri, acılı, yüreği yanan bir ağabeyin hissiyatı ve feryat-
larıyla dile getirince, bu, Tayyip’e ve AKP’giller’e fena dokundu. Yaz-
dılar bir kenara. Şimdi de hesap soruyorlar kendilerince.

Artık, günümüz geldi. Meydan bizim. “Astığımız astık, kestiğimiz 
kestik”, diyorlar.

Ne yazık ki, onların bu pervasızca zulümleri devam edecektir daha. 
Boyutlanarak hem de...

Bu yiğit askeri harcayarak, Ordu içinde kalmış kıran artığı namuslu, 
Mustafa Kemalci subaylara da mesaj vermiş oluyorlar aynı zamanda. 
Bundan böyle, bize biat etmeyen, asker olsun, sivil olsun, kamuda gö-
rev alamaz. Artık, biz kendi Din Devletimizi kuruyoruz. Ya bize boyun 
eğeceksiniz, ya da yoksunuz, demiş oluyorlar.

Ortaçağcı vakıflar eliyle
Laik Eğitimin kökünü kurutma çabaları

Biliyorsunuz, Tayyip ve AKP’giller, yine efendileri ABD’den al-
dıkları emir üzerine, Laik, Bilimsel Eğitim diye bir şey bırakmadı-
lar. 4+4+4’lerle, tüm Ortaöğretim kurumlarını İmam Hatipleştirmekle, 
böylece de tarikatların, Muaviye-Yezid İslamcılarının emrine vermek-
le, bunu gerçekleştirmişlerdi zaten.

Fakat bunlarla yetinmiyorlar. O denli sağlamcı gidiyorlar ki, pranga-
larla bağlıyorlar binbir yerinden Türkiye’yi kendilerine.
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Biliyorsunuz, Bilal’in yönetiminde Türkiye Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfı (TÜRGEV)’leri vardır bunların. İşte buradan da Orta-
çağcı Yezid İslamcısı gençler yetiştirilecek.

Yetinmediler; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’yı kurdular bir de. 
Burada da aynı işi yapacaklar.

Gözleri doymuyor ve hırsları dinmiyor. Yine yetinmediler; şimdi 
de “Türkiye Maarif Vakfı”nı kuruyor Tayyip. Bu sözde vakfın başına 
da en yandaş bildiği sözde ilim insanlarını getiriyor. Bununla ilgili de 
güncel bir haber düşmüştü haber sitelerine. Onu görelim:

“MEB’i saf dışı bırakarak eğitimi, vakıflara bağlayacağı gerek-
çesiyle eleştirilen Türkiye Maarif Vakfı üyeliklerine Saray’a yakın 
isimler atandı

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakan-
lığı’nı devre dışı bırakarak, eğitimin planlanması ve yönetimini ik-
tidara yakın vakıflara bırakacağı gerekçeleriyle eleştirilen Türkiye 
Maarif Vakfı’na, kendisine yakınlığıyla bilinen isimleri atadı.

“Türkiye Maarif Vakfı’na Saray’a yakın isimler atandı
“Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya 

göre Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli heyeti üyeliklerine, 
eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Başda-
nışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan’ı seçti.

“TAPELERDEN ÜYELİĞE
“Vakfın başkanlığını da üstlenen ve ‘‘başkanlık sistemini hukuk 

devletini koruyacak bir fren sistemi kurulması koşuluyla Türkiye 
için demokratik bir model’’ olarak gördüğü yönündeki düşünceleri 
ile bilinen Stratejik Düşünce Enstitüsü eski başkanlarından Prof. 
Dr. Birol Akgün de Erdoğan tarafından atanan isimlerden oldu.

“Cumhurbaşkanı’na tanınan kontenjan çerçevesinde atanan 
diğer iki isim de AKP eski Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile Gülen 
Cemaati tarafından kullanıldığı bilinen bir internet sitesinde Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank ile yaptığı iddia edilen 
telefon görüşmesinin tapeleri yer alan AKP milletvekili adayı Selim 
Cerrah oldu.

“VAKIF İMZASI
“Mütevelli Heyeti’ne atanan isimlerin vakıf bağlantıları da dik-

kati çekiyor. İlk türbanlı bakan olan Prof. Dr. Aysen Gürcan’ın, Er-
doğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın da yönetim 
kurulunda bulunduğu TÜRGEV’in genel kurul üyeliğini yaptığı 
biliniyor.

“Rize İmam Hatip Lisesi mezunu Selim Cerrah’ın özgeçmişin-
de ‘‘Milli Gençlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti olmak üzere bir-
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çok sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve üyesi’’ bilgisi yer alıyor.
“72 yaşına kadar görev yapma hakkına sahip olacak mütevelli 

heyeti üyeleri yüksek maaşın yanı sıra diplomatik pasaport taşıma 
hakkına da sahip olacak.”[21]

Gördüğümüz gibi arkadaşlar, adam devletin tepesini ele geçirmiş. 
Tüm Bakanlıkların olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığının da, yöne-
tim kadrolarının tamamı elinde. Ama yine de gözü doymuyor. Mevcut 
devlet mekanizması dışında, kendi özel devletini de oluşturuyor. Yani 
bir “Paralel Tayyipgiller Devleti” kurmuş oluyor. Hem mevcut devlet 
benim olsun, hem de ikinci bir devletim olsun, istiyor.

Eğitimi de artık tümüyle bu Muaviye-Yezid İslamcısı, CIA-Penta-
gon İslamcısı, “İlim Yayma Cemiyetleri”nden gelme bu sınangılı, CIA 
ile içli dışlı olmuş ve Washington’u Kâbe edinmiş Ortaçağcılar planla-
yacak, yönetecek. Düşünün gayrı gerisini siz...

İşte, yeni nesil, yani çocuklarımız, gençlerimiz, bu El Kaide ve Tali-
ban medreselerinden zerrece farklı olmayan sözde eğitim kurumlarının 
ellerine teslim edilecek. Onlar da zehirli, halk ve vatan millet düşmanı 
ideolojilerini yeni gençlerimize benimsetmeye çalışacaklar. Acıdır ki, 
belki çoğunluğuna da benimsetecekler.

Yani Türkiye’nin bugününü değil, yarınlarını da karartma, zindan 
etme, cehenneme çevirme derdinde adam. Zaten efendisi ABD Emper-
yalistleri de, kendisini bu işleri yapsın diye iktidara getirdiler ve ikti-
darda tutuyorlar. 15 Temmuz’da da aynı sebepten dolayı galip getirdiler 
AKP’giller’i.

Yani, ABD ve bu işbirlikçiler, Türkiye’yi Suudi Arabistanlaştırma-
ya, Afganistanlaştırmaya, Pakistanlaştırmaya uğraşıyorlar bir taraftan 
da. Yani, hem “BOP” çerçevesinde Türkiye’yi parçalamaya çalışıyor-
lar, hem de Ortaçağcılaştırmaya, ülkemizi ümmetçi bir Türkiye’ye dö-
nüştürmeye çalışıyorlar.

Gidiş bu, ne yazık ki...

AKP’giller için tek kriter: Tayyip’e tam biat
Yine son günlerin haberlerinden biri daha:

“Güvenlik görevlisi artık üniversite yönetecek
“Bolu’da oturan Halim Fidan, 18 yıl önce ‘Koruma ve güvenlik 

görevlisi’ kadrosunda işe başladığı Abant İzzet Baysal Üniversite-

[21] http://www.abcgazetesi.com/turkiye-maarif-vakfina-saraya-yakin-isimler-atandi-27204h.
htm.
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si’nde (AİBÜ) şimdi genel sekreter vekili oldu.
“Halim Fidan, 1998’de AİBÜ bünyesinde açılan ‘Koruma ve 

güvenlik görevlisi’ sınavını kazanarak üniversitede iş başı yaptı. 
Fidan, 9 yıl boyunca üniversite içinde güvenlik görevlisi olarak ça-
lıştı. Fidan, üniversitenin güvenlik hizmetlerini taşerona devretme-
si üzerine Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nda memur oldu. 
Burada görevde yükselme sınavına girerek şefliğe yükselen Halim 
Fidan, Haziran 2013’de Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun tarafından 
Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliği görevine atandı. Fidan, 
AİBÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdal Bekiroğlu’nun, FETÖ/PDY 
soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla ser-
best bırakılması ardından istifa etmesi üzerine, yerine 10 gün önce 
Genel Sekreter Vekili olarak atandı. Fidan, Yabancı Diller Yükse-
kokulu Sekreterliği görevini de sürdürüyor.

“Fidan’ın, güvenlik görevlisi olarak girdiği üniversitede genel 
sekreterliğe kadar yükselmesi bazı çevrelerin tepkisini çekti. Fi-
dan’ın, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nda memur olma-
sından sonra Eğitim Bir Sen’e üye olup sendikanın üniversitedeki 
icra ekibinde yer aldığı ve bundan sonra kısa sürede yükseldiği be-
lirtildi.”[22]

Evet, gelinen nokta işte böylesi bir içler acısı vaziyeti ortaya ko-
yuyor, arkadaşlar. Hani biliyorsunuz, daha önce de Hayvanat Bahçesi 
Müdürünü TÜBİTAK’a Müdür Yardımcısı olarak atamıştı, AKP’gil-
ler. Şimdi gayrı önlerinde kendilerine gık diyebilecek kimse kalma-
dığı inancına varmışlar ki, güvenlik görevlisini üniversite yöneticisi 
makamına getiriveriyorlar. Yani tek ölçüt var onlar için önem taşıyan: 
AKP’giller’den olacak. Önemli olan bu. Gerisi teferruat...

O üniversite ki; kurucusu rahmetli İzzet Baysal son derece namuslu, 
yurtsever, halksever, Mustafa Kemalci, laik bir insanımızdı. Bu üniver-
sitede bilimsel eğitim verilmesini, vatana millete faydalı olacak işler 
yapan aydın, laik insanlar yetişmesini amaçlamıştı. Bu görevi yapsın 
diye kurmuştu üniversiteyi. Böylesine aydın, namuslu bir adamın kur-
muş olduğu üniversiteyi getirdikleri hale, düşürdükleri duruma bakın.

Pensilvanyalı İmam’ın okullarının, kolejlerinin, üniversitelerinin bir 
benzerini yaratıyor bunlar da. Tek fark var arada, o okulların mürşi-
di, Pensilvanyalı İmam’dı; bunların oluşturduğu okulların bağlı oldu-
ğu AKP’giller tarikatının mürşidi ise Kaçak Saraylı İmamdır. Yani tek 
fark, şeyh farkıdır...

[22] http://odatv.com/guvenlik-gorevlisi-artik-universite-yonetecek-3008161200.html.
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Adamların derdi, bilim, demokrasi, hukuk, hak, adalet filan değil. 
Faşist Din Devleti kurmak... Ve tüm bu atamalar da işte o din devletinin 
birer basamağını, birer tuğlasını oluşturmaktadır. Onu yapıyor adamlar.

Biz, bunların başka türlü olamayacaklarını tâ başından söyledik. 
Adımız gibi emindik bundan.

Bunlardan demokratlık bekleyenler, vatanı milleti düşünmesini bek-
leyenler, olumlu işler yapmasını bekleyenler ve de beklemekle kalma-
yıp da, sanki bunların ihtiyacı varmış gibi, akıl vermeye, yol gösterme-
ye kalkanlar, bunlara “Sayın Cumhurbaşkanım”, “Sayın Başbakanım”, 
diye hitaplarda bulunanlar acaba utanırlar mı dersiniz, bu yapıp edilen-
ler karşısında?

İşte ondan da pek umutlu değiliz, ne yazık ki... Bu Babil artığı top-
lum, bu 6 bin yıldan bu yana devam edegelen sömürünün, zulmün, hak-
sızlığın, adaletsizliğin her alanda at oynattığı topraklar, insanlarımızı 
da çamurlara buluyor. Rüzgârın, yağmurun kayaları aşındırdığı gibi, 
kerte kerte aşındırıyor onlarda namusa, erdeme, tutarlılığa ilişkin ne 
varsa... Bu sebeple, işte bu şahıslar da, her ne kadar ulusalcı, Laik Cum-
huriyetçi, Mustafa Kemalci oynuyor ve görünüyor olsalar da, sonuçta 
birer “Şark Aydını”dır, bunların da tamamı. Böyle olunca da, bunlar 
da, Rin Papa gibi yanılmazlar. En doğruyu hep en önce kendileri bulur, 
kendileri bilir. Neyse, geçelim bu acınacak haldeki kardeşlerimizi de...

Hep dedik ya, tekrarlayalım: AKP’giller’in tamamı da, bir gün Pen-
silvanyalı İmam ve tarikatının avanesi gibi, enselenecekler. Hesaba çe-
kilecekler...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

02 Eylül 2016



Ayrım
Altı

Bu hukukun; 12 Eylül hukukundan, 
Pensilvanyalı’nın hukukundan

zerrece farkı yoktur!
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Hukuk diyoruz da, aslında lafın gelişi o. Yoksa ortada hukuk 
filan kalmış değil. Hatta, bırakalım hukuku, kanun bile kalmış değil. 
Kaçak Saraylı Reis’in ağzından çıkan her şey, anında kanun ambalajı 
içine sokuluyor ve “alın size kanun, alın size hukuk”, diye milletin önü-
ne konuyor.

Adam, resmen “yersen lokantası” açmış. “Bizde böyle”, diyor. “Yer-
sen...”.

Tanık olduğumuz gibi, adam, 15 Temmuz’dan bu yana ne ordu bı-
raktı, ne yargı bıraktı, ne eğitim kurumu bıraktı.

İlk sivil generaller: Yeni Tosun Paşacıklar
Geçen günlerin haberiydi. Adam, sivil yandaştan, Validen, anında 

General yapıyor. Hem de Orgeneral. Görelim:

“Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Resmi Gazete’de önceki 
gün yayımlanan 672, 673 ve 674’üncü kanun hükmünde kararna-
meler (KHK) çok sayıda kritik düzenleme içeriyor. KHK’da yer 
alan düzenlemeyle, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatındaki sivil 
kadroların TSK’daki rütbe karşılıkları belirlendi.

“İLK SİVİL ORGENERAL
“Habertürk’ün haberine göre; KHK’da yer alan düzenlemeyle, 

Milli Savunma Bakanlığı teşkilatındaki sivil kadroların TSK’daki 
rütbe karşılıkları belirlendi.

“Rütbe karşılıkları müsteşar için orgeneral, Milli Savunma 
Üniversitesi Rektörü için korgeneral, müsteşar yardımcıları, teftiş 
kurulu başkanı ve genel müdürler için tümgeneral, genel müdür 
yardımcıları ve müstakil daire başkanları için tuğgeneral, daire 
başkanları için albay olarak belirlendi.

“KHK’ya göre, askeri protokol münasebetlerinin düzenlenme-
sinde rütbe karşılığı esas olacak. Sivil yöneticiler, rütbe karşılıkları 
doğrultusunda lojman ve sosyal tesislerden de yararlanacak. Ge-
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çen hafta yapılan atama ile MSB’nin ilk sivil müsteşarı olan eski 
Düzce Valisi Ali Fidan’a “orgeneral” rütbe karşılığı verildi.”[23]

Osmanlı’da bile, böylesine bir rezalete başvurulmuyor. Çünkü orada 
ordu, savaştan savaşa koşuyor. Böyle “Tosun Paşa” benzeri General-
lerin hiçbir savaş kabiliyetinin olmayacağını biliyor Osmanlı. Fakat, 
Kaçak Saraylı bilmiyor.

Osmanlı’da “Mektepli” Paşaların yanında bir de “Alaylı” tabir edi-
len Paşalar vardı. Fakat, onlar bile çekirdekten yetişme, bileğinin hak-
kına binbir mücadeleden geçerek o makamlara yükselirlerdi.

Burada Kaçak Saraylı’nın yaptığı, tamamen yeni Tosun Paşalar 
üretmektir. Böylesi bir ordu, savaş ordusu olamaz. Suudi Ordusu ben-
zeri bir ordu olabilir, olsa olsa. Dünyanın en gelişkin harp silahlarını da 
verseniz eline, yenilgiden başka, hezimetten başka hiçbir sonuca ulaşa-
maz o ordu.

Biliyoruz; Kaçak Saraylı, Kuleli dahil Askeri Liselerin de kökünü 
kazıdı. Oraları da artık AVM mi yapar, yandaşlara mı satar, bilemiyoruz 
şimdilik.

Niyeti ne?
Harp Okullarını, İmam Hatip mezunlarından ve benzer ideolojiyle 

afyonlanmış, yani CIA-Pentagon Dini’yle dinlendirilmiş gençlerle dol-
duracak. Böylece de, kesince güveneceği bir yandaşlar ordusu kurmuş 
olacak.

Hep diyoruz ya; Türkiye her geçen gün felaketler denizinde yelken-
leri tarumar, kaptanı meczup bir gemi gibi yalpalayıp duruyor. “Yeni 
Sevr”e götürülüyor. “BOP”a götürülüyor, adım adım.

Esasında bugün değinmek istediğimiz esas konu bu değildi. Ama, 
hukuktan eser kalmadığını söyleyince, ister istemez, işin bu yönü de 
aklımıza geliverdi.

Gelelim esas demek istediğimize:

Can Dündar’ın siyasi kişiliği ve MİT TIR’ları haberiyle 
haksız yargılanması üzerine

Tanıyan arkadaşların bileceği gibi, biz, Can Dündar’ı sevmeyiz. 
Hiçbir zaman ona yakın olmadık, sempatiyle bakmadık.

O, daha önce de söylediğimiz gibi, bir “ikili oynama üstadı”dır. 
Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’ın varlığında, ona düşmandı.

[23] http://odatv.com/ilk-sivil-orgeneral-0309161200.html.
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Bizim Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın en bü-
yük destekçisi Lenin’e ve onun yönettiği 1917 Büyük Ekim Devri-
mi’ne de düşmandır.

Yine hatırlanacağı gibi, Pensilvanyalı İmam’ın polis, savcı ve yar-
gıçlarının yürüttüğü, Kaçak Saraylı Reis’in de dışarıdan savcılığını 
yaptığı, daha doğrusu, “baş tutuculuğunu” yaptığı “Ergenekon Dava-
sı” denen CIA Operasyonu’nun da önde gelen yandaşlarından, destek-
çilerindendi. Yani, bu kişi, ABD ve AB Emperyalistlerinin yandaşıdır, 
onların cephesinin mensubudur.

Cumhuriyet Gazetesi’ni ise, ne hale getirdiği meydandadır. Onun 
yönetimindeki Cumhuriyet, ki bugün de aynıdır, tam anlamıyla Ta-
raf’ın, Radikal İki’nin ve Özgür Gündem’in bir sentezidir. Yani üçü-
nün bileşiminden oluşmaktadır. Dolayısıyla da, emperyalizm yandaşı-
dır.

Fakat, bu, işin bir yönüdür.
Bir diğer yönü ise, buna karşı AKP’giller’in ve “Reis”lerinin açmış 

olduğu dava ve tutuklama tümüyle hukuk dışıdır. Sonuçta, bu kişiler ve 
gazete, bir haber yapmışlardır. Eee, gazetecinin görevi de haber yap-
maktır. Üstelik de haber, yüzde yüzlük bir kesinlikte doğrudur. Gerçeği 
ortaya koymuştur bütünüyle.

Nedir haberin konusu?
Suriye’nin meşru hükümetine karşı savaşan, Ortaçağcı, Cihatçı, kel-

le kesen çetelere her türden TIR’lar dolusu silah göndermek. IŞİD’e, 
ÖSO’ya, İki bin TIR dolusu silah göndermek.

Ne demişti Kaçak Saraylı ve AKP’giller, bu iş ortaya çıktığında?
“O gönderilenler silah değil, ilaç vs. gibi yardım malzemesidir.”
Yani milleti kandırmış, aptal yerine koymuşlardı. Fakat ortaya çıktı 

ki görüntüleriyle, TIR’lar dolusu silahtı gönderilenler.
Ne yapmışlardı silahları gizleyebilmek için?
En üst sıraya ilaç kolileri yerleştirmişlerdi. Kolilerin altını ise silahla 

doldurmuşlardı.
İşte bu savaş suçu kapsamına giren olayın haberini yapmıştı Cum-

huriyet Gazetesi. Bunun suç oluşturan nesi var?.. Suç olan, haberinin 
yapılması değil, Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete karşı isyan halin-
deki Ortaçağcı çetelere silah göndermektir, onlara yandaşlık etmektir...

Hadi, buna “neyse” diyelim de, çünkü böylesi kanunsuzlukları say-
makla bitmez AKP’giller’in.
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AKP’giller’in “suçun şahsiliği”
evrensel kuralını ayaklar altına alışı

İşte birkaç gün önce, her türden vicdanın isyan edeceği, “Ben aydı-
nım ve namusluyum.”, diyen hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir uydu-
ruk yasayla, bu adamın eşinin de pasaportuna el koyuyorlar ve ona da 
yurtdışına çıkış yasağı getirmiş oluyorlar.

Neden dolayı?
Sadece ve sadece Can Dündar’ın eşi oluşundan dolayı...
Bu olaya ağlamak mı gülmek mi lazım gelir, insan doğrusu karar 

veremiyor. İşi bu raddeye getirebileceklerini, inanın biz bile beklemi-
yorduk. Görelim haberi:

“Can Dündar’ın eşine yurtdışı yasağı
“Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dün-

dar’ın eşi Dilek Dündar’ın pasaportuna el kondu. Odatv’nin edin-
diği bilgilere göre karar Dündar’a yurtdışına çıkmak üzereyken 
tebliğ edildi. Dündar’ın gidişine izin verilmezken, Dilek Dündar 
havaalanından geri çevrildi. Son çıkan KHK ile davalarda yargı-
lanan şüphelilerin eşlerinin de pasaportununa el konmasına izin 
verilmişti.

“CAN DÜNDAR’DAN TEPKİ
“Eşinin pasaportunun iptal edilmesine tepki gösteren Can 

Dündar, “Twitter’da “Dua edin de yarın siz hukuka ihtiyaç duy-
duğunuzda, bugün ahını aldıklarınız sizin kadar gaddar olmasın” 
diye yazdı.” (http://odatv.com/can-dundarin-esine-yurtdisi-yasa-
gi-0309161200.html)

Bu, tam anlamıyla, Muaviye-Yezid Hukukudur. Ortaçağ Huku-
kudur. Engizisyon Hukukudur.

Burjuva Hukukunun ise, bunlarınkinden taban tabana zıt bir 
zemini vardır, anlayışı vardır.

Burjuva Hukukunda, “suçlar şahsidir”. Yani, kişiseldir. Suçu 
kim ya da kimler işlemişse, sadece onlar şüpheli sayılır. Ve onlar 
kovuşturulur, onlar yargılanır. Aile üyeleri kesinlikle işe karıştırıl-
maz ve bulaştırılmaz.

Burada, çok uzak geçmişte değil, 2006 yılında Anayasa Mahke-
mesinin bu konuda vermiş olduğu bir kararı görelim:

“ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
“Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
“Esas Sayısı     : 2003/97
“Karar Sayısı   : 2006/115
“Karar Günü   : 21.12.2006
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“İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Beytüşşebap Asliye Ceza 
Mahkemesi

“İTİRAZIN KONUSU: 1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 2787 sayılı Yasa ile değiştirilen 463. maddesinin, Ana-
yasa’nın 38. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

“I - OLAY
“Asli failin kim olduğu belirlenemeyecek şekilde yaralama su-

çundan, 765 sayılı Yasa’nın 456/2, 463. maddeleri uyarınca hak-
larında kamu davası açılan sanıkların yargılanmaları sırasında, 
itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan 
Mahkeme iptali için başvurmuştur.

“II - İTİRAZIN GEREKÇESİ
“Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
“…
“TCK 463. maddesinin Anayasaya aykırılığı iki temel evrensel 

norma dayanmaktadır.
“1 - Cezaların Şahsiliği İlkesi
“Suçun oluşumundan bahsetmek için hareket (maddi unsur), 

tipiklik (kanuni unsur), hukuka aykırılık ve kusurluluk (manevi 
unsur) gibi dört unsurun varlığı gerekmektedir. Bu unsurlardan 
herhangi birinin oluşmadığı hallerde faili cezalandırmak mümkün 
değildir. Suçun unsurları, modern ceza hukukunun kabul ettiği ev-
rensel bir norm halini almıştır.

“Anayasanın 38/7 madde ve fıkrası açıkça ceza sorumluluğu-
nun şahsî olduğunu belirtmiştir.

“Ceza sorumluluğunun şahsi olması; suçu işleyen failin/faille-
rin cezadan bizzat sorumlu olması, failin/faillerin dışındaki kişilere 
doğrudan doğruya bu sorumluluğun yüklenmemesi ve cezalan-
dırılmaması demektir. Mevcut yasal düzenlemelere göre bu ilke; 
kanunda suç olarak belirlenmiş hareketin kusurlu failinin ya da 
kanunlarda istenmeyen durum olarak belirlenmiş hale neden olan 
kişinin, kusur ile hareketi arasında illiyet bağı olması halinde biz-
zat cezalandırılması şeklinde kabul edilmektedir.

“Cezanın şahsiliği ilkesi, cezada kolektif sorumluluk ilkesi-
nin yerine geçmiştir. Cezalandırmada kolektif sorumluluk ilkesi, 
kusurluluk ilkesi ile yakından ilgilidir. 13. yy da cezalandırmada 
kusurun önem kazanmasıyla birlikte şahsilik ilkesi de ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Fransız ihtilali sonrasında şahsilik ilkesi hu-
kukumuza yansımıştır.

“Evrensel bir ceza hukuku normu olan şahsilik ilkesinin korun-
ması için kanun koyucu suçludan başkasına ceza öngören kanun 
yapmamak ya da bu tür düzenlemeleri kanunlardan çıkartmakla 
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görevlidir.”[24]

Karar, meseleyi çok anlaşılır biçimde, netçe ortaya koymaktadır.
Kaldı ki, suçlanma konusu tüzel kişilere ilişkin olduğu durumlarda 

bile, tüzel kişinin tamamı değil de, o tüzel kişiye mensup, suçu işleyen 
kişi ceza yargılanmasına muhattap olabilmektedir.

Diyelim; bir devlet savaş suçu oluşturacak bir eylemde bulundu. Bu-
rada bile, ceza yargılanmasına devlet değil de, devleti o davranışa iten 
yönetici kişiler suçlu olarak yargılanabilmektedir.

Mesela; Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde tüzel kişiler, devletler 
yargılanamaz. Ancak onlara mensup olup da, suç işlediği görülen kişi-
ler yargılanabilir. Yani UCM bile, sadece kişileri yargılayabilmektedir.

Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller’in, yasa ambalajı altında ortaya 
koymuş oldukları Kanun Hükmündeki Kararname, hem evrensel ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hukukunun genel ilkelerine, hem Anayasaya, 
hem de Türk Ceza Kanununa aykırıdır.

Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar’a yapılan söz konusu cezalandır-
mada suçun hiçbir unsuru bulunmamaktadır. Hiç kimse, suçlu olduğu 
varsayılan bir kişinin eşi olduğu için suçlanamaz, yargılanamaz, her-
hangi bir hak mahrumiyetine uğratılamaz. Dilek Dündar’a yapılan, 
açıktan ona verilmiş olan bir cezadır. Onun hürriyetinin kısıtlanmasıdır.

Hangi gerekçeyle?
Can Dündar’ın eşi olduğu gerekçesiyle.
Olmaz yahu... İş bu kadar da şirazesinden çıkarıldı mı, artık ortada 

ne yasa kalır, ne modern bir devlet.
AKP’giller’in bu yaptığı, bütünüyle Yezid Hukukudur. CIA Huku-

kudur, Pentagon-Washington Hukukudur.
Yezid de, hatırlayacağımız gibi, Kerbela’da, 680 yılı, Hz. Muham-

med’in Ehlibeytinden 23 kişinin de aralarında bulunduğu, İmam Hü-
seyin ve toplam 72 yoldaşını katledip geçmişti. Vahşice, canavarca...

Ve hatta, Yezid’in Kerbela Valisi Ziyad, Hz. Muhammed’in torunu, 
Hz. Ali’nin kızı, İmam Hüseyin’in kardeşi Hz. Zeynep’i bile, cariye 
yapmayı düşünmüş, fakat sonradan korkup bundan vazgeçmişti.

Emperyalist Haydut Devlet ABD ve müttefiki AB de, bildiğimiz 
gibi, 1990’dan bu yana, kadın, çocuk, genç, ihtiyar ayrımı yapmaksı-
zın, ülkemizin de dahil olduğu Ortadoğu İslam coğrafyasında 10 mil-

[24] TC Resmi Gazete, 26470’inci Sayı, 22 Mart 2007, http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2007/03/20070322-16.htm.
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yon civarında masum insanı katletmiş ve bu toprakları ölüm tarlalarına 
çevirmişti.

12 Eylül Faşizmi bile “suçun şahsiliği”
evrensel kuralını bu denli yok saymamıştır

Burada bir çağrışım oldu:
12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün en azgın biçimde zulmünü sürdür-

düğü günlerdeydik. Hareketimize yönelik bir operasyonda şahsen ben, 
kıl payı yakalanmaktan kurtulmuştum. 10 dakika gibi bir zaman aralığı, 
beni kurtarmıştı. Sonrasında da sürek avına alınmış, fakat soğukkanlı 
bir tutumla aklımı kullanmam sayesinde yine faşizmin polislerinin eli-
ne düşmekten kurtarmıştım kendimi.

Beni ele geçiremeyen faşistler, rehin olarak 5 çocuk annesi, eğitim 
emekçisi eşimi alıp götürmüşlerdi. Karakola gidip, “Suçluysa damadım 
suçlu. Kızımın ne suçu var ki, alıp getirdiniz?..”, diyen rahmetli kayın-
pederime aynen şu karşılığı vermişlerdi:

“Ya damadını alıp getirip bize teslim edersin, ya da kızını burada en 
az bir ay tutarız.”

Hatırladığım kadarıyla, bir haftaya yakın tutmuşlardı eşimi gözal-
tında. Fiziki değil ama, psikolojik işkence uygulamışlardı. Sonrasında 
da, yaptıkları zulme kılıf geçirebilmek için, o ana kadar hiçbir soruştur-
ma-kovuşturma evrakında adı geçmeyen eşimin adını, bir anda, “aranan 
örgüt üyesi” olarak yazıvermişlerdi, hazırladıkları fezlekelerine. Eşim 
de, bizimle birlikte yargılanmış ve bir buçuk yıl kadar da görevinden 
uzaklaştırılmıştı. Yani açığa alınmıştı.

Diyeceğimiz; faşizm dönemlerinde bu tür kanunsuzluklar bol mik-
tarda olur. Fakat orada bile, böylesine açıktan kanunsuzluk yapamıyor-
lardı. Yani yaptıkları zulme bir kulp takmak zorunda hissediyorlardı 
kendilerini. Mesela, bizim örneğimizde olduğu gibi, eşimi de anında 
“örgüt üyesi” olarak gösteriveriyorlardı.

Ha, bir de bol miktarda, on günlerce süren işkenceler vardı tabiî. 
Oralarda, “Yaptığınız insanlık suçudur. Kanunsuzluktur. Kanun adamı-
yız, diyorsunuz ama kanunsuzluk yapıyorsunuz.”, diye işkencecilere 
karşı çıkan yoldaşlarımıza cevapları şu oluyordu, bu faşizmin piyon-
larının:

“Evet, öyle. İşkence suç. Ama her yerde yapılıyor. Üstelik bu yaptı-
ğımızı Kenan Evren de biliyor, Güvenlik Konseyi’nin diğer üyeleri de. 
Hatta onların istediği bu. Biz kendi kafamızdan bir şey yapmıyoruz.”

“Ama yine de suç işliyorsunuz siz.”, diyen yoldaşlarımıza ise, “Bunu 
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kim ispat edebilecek ki?.. Ve kim yargılayabilecek bizi?..”, diyorlardı. 
Gerçekten de öyle oldu. O faşist piyonların, bildiğimiz kadarıyla, hiçbi-
ri yargılanmadı. Yaptıkları yanlarına kaldı...

Yani, işkenceyi bile, açıktan savunamıyorlardı. Gizli yapıyorlar, 
gözaltı bitiminde sizi karşısına çıkardıkları faşizmin doktorları, “Darp 
izine rastlanmamıştır.”, ibareli raporlar veriyorlardı. Yani işkenceyi 
olmamış göstermeye çalışıyorlardı.

Kaçak Saraylı’nın ve onun AKP’gilleri’nin bu Kanun Hükmünde 
Karanamelerle yaptığı ise, yapılan akıl almaz, vicdan kabul etmez hu-
kuksuzluğun, kanunsuzluğun, açıktan, hiçbir gizlemeye gerek duyma-
dan savunuluşudur. Yani şunu demiş oluyor adamlar:

“Biz hukuk, kanun, Anayasa, yasa masa takmayız. Bizim bir tek hu-
kukumuz, kanunumuz var; Reis’imizin ağzından çıkan fermanlar. İşte 
o buyruklara anında KHK kılıfı giydiririz, işte bizim yasamız budur 
deriz. Herkes de buna uyacaktır. Biz de bunun gereğini yaparız.”

Yapıyorlar işte...
Daha doğrusu, istedikleri her şeyi yapıyorlar.
Ve, önce de hep söylediğimiz gibi, adım adım Faşist Tayyibistan 

Din Devleti’ni kuruyorlar. Karşılarında ne yazık ki şu anda, “Bu yaptı-
ğınız ne?..”, diyebilecek, bizim dışımızda da bir güç göremiyoruz.

Yapsınlar bakalım... Şimdilik meydan onların. Devran onların. Ama 
sanmasınlar ki, bu böyle sürüp gidecek. Sonunda mutlaka Pensilvan-
yalı İmam’ın ve yandaşlarının durumuna düşecekler. Onların yanına 
gelecekler. Onlarla bir ömür hapishane arkadaşlığı edecekler. Eninde 
sonunda olacak bu. Hiç; “Yaptığımız yanımıza kalacak. Bu devran hep 
sürecek.”, diye yanlış sanıya kapılmasınlar. Olmayacak rüyalar görme-
sinler. Hesap günü gelip çatacak onlar için de...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
05 Eylül 2016



Ayrım
Yedi

ABD, Pensilvanyalı’yı hem öne itti, hem de 
çelmeledi. Böylece de, Kaçak Saraylı’yı galip 

getirdi
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15 Temmuz’dan bu yana, bazı korkaklar, bazı hödükler, bazı 
zavallılar, durup dinlenmeden, sözüm ona “üst perde”den analizler 
yapıyorlar, değerlendirmeler yapıyorlar. Çoğunluğunun dediği şu:

“ABD, FETÖ’yle birlikte darbe yapıp AKP’yi devirecekti. Fakat, 
halk ve asker el ele vererek bu saldırıyı püskürttü. Şu anda da, elbette 
ki, Cumhurbaşkanının yanında olmak gerekir. FETÖ’yü devletten iyice 
temizleyebilmesi için, ona destek olmak gerekir. Üstelik de, o, artık 
antiemperyalist bir tutum almış, böylece de ABD’yi dost değil düşman 
bellemiş durumda.”

Hatta, Tayyip yalamalığında sınır tanımayan ve de tüm siyasi hayatı, 
yalamalıkla, yalakalıkla geçmiş bulunan bazıları, bu övgüyü daha da uç 
boyutlara götürüyor.

Tayyip’in NATO’dan çıkmanın yollarını aradığını, Avrasya Birli-
ği’ne girmek için girişimlerde bulunduğunu filan iddia ediyorlar, ciddi 
ciddi.

Bu tipler, yine siyasi hayatları boyunca, hep kariyer, makam, ün, 
poz peşinde koşmuşlardır. Bütün dertleri bir an önce, kendi deyişle-
riyle; “büyük güçler platformuna çıkabilmek” olmuştur. Şimdi de 
Tayyip’e yalakalık ederek ciddiye alınma peşindedirler.

Bunlar, bu aşağılık hedeflerine ulaşabilmek için de, hep iktidar sa-
hiplerine doğrudan ya da yandan çarklı destekler atmışlar, mesajlar, se-
lamlar göndermişlerdir.

Tüm bunlara ilaveten, bunlar, bir dönem olduğu gibi, ABD Emper-
yalistlerini bile; “dünya barış cephesine dahildir”, diyerek açıktan, res-
men savunmaktan ve uşaklık etmekten geri durmamışlardır.

Niyetleri böyle olunca da, gerçeklere hep sırt çevirmişler, onları 
kendi amaçlarına uygun biçimde eğip bükerek, çarpıtarak, ters yüz ede-
rek göstermeye çabalamışlardır. Ne yazık ki, bu aşağılık işlerinde de, 
müritleşmiş, meczuplaşmış az sayıdaki yandaşlarını kandırabilmişler-
dir. Ve kullanabilmişlerdir.
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HKP, 15 Temmuz’dan başlayarak olayın
iki gerici gücün kapışması olduğunu

en net biçimde görmüş ve göstermiştir
Biz ne dedik, 15 Temmuz’un hemen ertesinde-16 Temmuz’da?
Aynen şunu:

“Dünkü son hesaplaşmada CIA, AKP’giller’den yana tavır koy-
du. Pensilvanyalı’nın örgütlediği askeri güçlerin hezimete uğrama-
sını sağladı böylelikle. Öyle görülüyor ki bir süre daha AKP’giller’i 
kullanmaya devam edecek. Dün deliğe süpürebilirdi onları. Ama 
tersini yaptı. Bu, Tayyip Erdoğan ve AKP’nin ABD Emperyalist-
lerine kusursuz bir biçimde hizmetini sürdürmesinin sonucudur. 
Ee, adam hizmette kusur etmiyor. 1950’den bu yana yine CIA’nın 
İslam ülkelerinin boynuna taktığı bir lanet halkası olan “Yeşil Ku-
şak Projesi”nin ürünü; düşünmekten, olayları görüp kavramaktan 
alıkonmuş, bir anlamda afyonlanmış, morfinlenmiş insanların da 
oyunu alabilmektedir rahat bir biçimde.

“(...)
“Dünkü hesaplaşma şu gerçeği de bir kez daha bariz biçimde or-

taya çıkardı: CIA, kendisine bağlı güçlerden birini yeniltip diğerini 
yendirmek isterse kaybettireceği tarafa akıl almaz, hatta çocukla-
rın 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 en-
terne etmedi. Köprüleri, geçitleri tutturmakla yetindi. Böylece de 
onlara güçlerini toparlayarak karşı saldırıya geçip Pensilvanya-
lı’nın adamlarını rahatça yenmelerini, ezmelerini sağladı.

“Tüm bunlara ilaveten Pensilvanyalı’ya erken doğum yaptırttı. 
Yani onun güçlerini, planlarını ve ona uygun hazırlıklarını tamam-
lamadan harekete geçmeye mecbur bıraktı. Bu da yenilgiyi ve hezi-
meti kesinleştirdi, kaçınılmazlaştırdı.”[25]

Yine, konuya ilişkin, 23 Ağustos tarihli değerlendirmemizde şöyle 
demişiz:

“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 or-

[25] Nurullah Ankut, 16 Temmuz 2016 tarihli değerlendirme, http://kurtuluspartisi.org/
tayyipgiller-ve-pensilvanyali-imam-bir-kez-daha-hesaplasti/.
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dusuna. Çelmeledi onu. Düşürdü ve yendirdi.” (Nurullah Ankut, 23 
Ağustos 2016 tarihli değerlendirme)
Tüm bunlara ilaveten, ABD açısından harekât yüzde yüz başarıya 

ulaşmıştır. Yani ABD için, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Kapışması ya 
da Kapıştırılması, yüzde yüz oranında başarılı bir operasyon olmuştur.

14 Ağustos tarihli değerlendirmemizde, bunu da belirtmiştik netçe:

“Aynı ABD ve CIA, Türk Ordusu’na ikinci darbeyi de 15 Tem-
muz süreciyle vurdu. Böylelikle, Türk Ordusu çökertilmiş, parça-
lanmış, onuru, itibarı ayaklar altına alınmış, özgüveni ve savaş-
kanlık gücü büyük ölçüde hırpalanmış ve kuvvetleri parça parça 
edilmiş duruma düşürüldü. Bu parçalardan her birinin komutan-
ları şu an Tayyip ve AKP’giller’in sıradan memurları seviyesine 
indirgenmiştir. Öyle ki, bu görünüşte komutanlar, Tayyip Erdo-
ğan’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, kışla-
ları boşaltılmış, mensupları Şeytanlaştırılmıştır. (Yani AKP’giller 
taraftarlarının ve bilinçsiz, cahil bırakılmış halkımızın o gözle bak-
maları sağlanmıştır.)

“Bu sözünü ettiğimiz kitlenin gözünde Ordu, bir tehlike ve kö-
tülük unsurudur artık. Şu an, Polis Teşkilatı bile Ordudan yüz kat 
daha değerli görülmektedir, onlar tarafından.”[26]

Demek ki, ABD Emperyalistleri, emirlerindeki iki hain gücü çarpış-
tırarak, sonuçta elde etmek istediği, ele geçirmek istediği hedefe ulaş-
mış. Maksat, Türk Ordusu’nu darmadağın edip, enkaz yığınına döndür-
mekmiş. Onu da sağladı, ne yazık ki...

ABD, AKP’giller’i galip getirmek için
Pensilvanyalı’nın ekibini kündeye getirmiştir

Burada, konuya ilişkin, Soner Yalçın’ın, kendisinin de yazarların-
dan olduğu Sözcü Gazetesi’ni savunurken dile getirdiği şu itiraflara 
bakalım bir:

“İşin aslını anlatayım

[26] Nurullah Ankut, 14 Ağustos 2016 tarihli değerlendirme.
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“Tarih: 16 Mart 2013.
“Yer: Marmaris.
“Grand Yazıcı Mares Otel’de açık oturum yapıyoruz. (15 Tem-

muz darbesinin başladığı saatlerde Erdoğan’ın bulunduğu villanın 
bitişiğindeki otel.)

“Konuşmacılar; Atilla Sertel, Mustafa Mutlu ve ben.
“Konuşmalarımızı Marmaris TV veriyor.
“Panelin moderatörü; Marmaris tv kurucu genel yayın yönet-

meni meslektaşımız Gökmen Ulu. Genç meslektaşım Gökmen Ulu 
ile o panelde tanıştık ve birbirimizi çok sevdik. Başarılı gazetecili-
ğinin karşılığını aldı; önce artı 1 kanalında sonra SÖZCÜ’de çalış-
maya başladı…

“Tarih: 11 Temmuz 2016.
“Erdoğan günlerdir kameraların karşısına geçmemişti. Tatilde 

olduğu söyleniyordu.
“Dünyanın her yanında siyasal liderlerin nerede tatil yaptığı 

merak konusu olur.
“O gün… Doğan Haber Ajansı’nın Marmaris Okluk Koyu’n-

daki teknelerin uzaklaştırıldığı ve civar koyların boşaltıldığı haberi 
çok sayıda medya kuruluşunda yer aldı.

“Bu haberden sonra Erdoğan’ın -Turgut Özal tarafından 1989 
yılında yaptırılan- Devlet Konukevi’nde kaldığı iddia edilmeye 
başlandı.

“Tarih: 13 Temmuz 2016.
“Bölgeyi iyi tanıyan -Dikili’de doğan ve Marmaris’te 6 yıl ga-

zetecilik yapan ve artık İzmir’de yaşayan- Gökmen Ulu ve kame-
raman arkadaşı Gökova Körfezi’nin yolunu tuttular. 10 Temmuz 
gecesi koylarda yaşananları haber yaptılar. Gece yarısı, Avrupa 
Kupası finali bittikten sonra, Jandarma karadan gelip projektör-
leri yakarak teknelere megafonla anons yaparak bölgeyi terk et-
melerini istemişti! Ardından Sahil Güvenlik de aynı anonsu tekne 
sahiplerine sözle bildirmişti!

“Tekneciler şaşkınlıkla nedenini sorduklarında, “Sebebini bil-
miyoruz. Valiliğin emri var.

“Kendiniz gitmezseniz römorkör ile tekneleriniz çekilecek ve 
yüksek masraflar size ödettirilecek” demişlerdi.

“Hayret!
“Bugüne kadar teknelerin koylardan çekilme emrini kimin, ne-

den verdiği ortaya çıkarılmadı.
“Devam edelim…
“İlçede bilmeyen yok
“Tarih: 14 Temmuz 2016.
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“Gökmen Ulu’nun yaptığı tekneler haberi SÖZCÜ’de yayınlan-
dı.

“Peki… Erdoğan Okluk Koyu’nda mıydı?
“Okluk Koyu’na giriş-çıkışlar kapatılmıştı ama karada güven-

lik personeli yoktu. Ne jandarma, ne özel harekâtçı vardı.
“Bu işte bir iş vardı.
“Gökmen Ulu Marmaris’e gitti. İlçede eski arkadaşlarıyla soh-

bet ederken Erdoğan’ın, İçmeler Mahallesi’nde, işadamı Serkan 
Yazıcı’ya ait otelin içindeki ultra lüks villada tatil yaptığını öğren-
di. Aslında…

“Bunu ilçede bilmeyen yoktu. Otelde konaklayan turistler ci-
vardaki lokantacılara söylemişti ve bu kulaktan kulağa yayılmıştı. 
Ve hatta…

“Otelde kalanlardan kimileri bu haberi sosyal medyada pay-
laşmıştı; hem de 11 Temmuz gününden itibaren beş gün boyunca! 
Paylaşımların çoğunda serzeniş vardı. Örneğin, bir turist; Facebo-
ok sayfasında “Burada bile rahat yok. Müzik kısıtlandı, animasyon 
yasaklandı. Tatil zehir oldu” diye yazmıştı!

“Sadece sosyal medya değil…
“Turizm acentesinde çalışanlar da, turist kafilelerine gösterdik-

leri Yazıcı Oteli’nin önündeki “Yunus Park”ın Erdoğan’ın gelişiyle 
kapatılmasına sitem ediyorlardı!

“Yani… Erdoğan’ın bulunduğu yeri Marmaris’te bilmeyen 
yoktu.

“Bir gün sonra…
“Gökmen Ulu, 15 Temmuz günü sadece deniz tarafından görü-

lebilen villanın fotoğrafını çekti. Fakat, fotoğrafta Erdoğan yoktu.
“Erdoğan’ın cuma namazına gideceğini düşünüp otele en yakın 

noktadaki İçmeler Camii’ne gittiler. Erdoğan gelmedi.
“16 Temmuz’da dünyaca ünlü futbolcular ile Türk karmasının 

maçı için Erdoğan Antalya’ya gidecekti. Bu nedenle tatil haberini 
ertesi güne bırakmadı; 15 Temmuz günü saat 16:25’te haber “Er-
doğan’ı SÖZCÜ buldu” başlığıyla SÖZCÜ’nün internet sitesinde 
çıktı!

“Bitmedi..
“Canlı yayın teklifi  
“Darbe saatleri…
“Saat 22.00.
“Gökmen Ulu ve kameraman arkadaşı hemen Erdoğan’ın bu-

lunduğu otele gittiler.
“Birinci kontrol noktasındaki polis ekibi kimliklerini aldı; ve 

SÖZCÜ, AA, TRT, DHA, İHA ve Marmaris’teki yerel muhabirle-
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rin geçişine izin verdi.
“Muhabirler, saat tam 00:00’da Erdoğan’ın konakladığı villa-

nın bahçesine davet edildiler. 10 dakika sonra Erdoğan karşılarına 
geçerek açıklama yaptı. Gayet soğukkanlıydı.

“Erdoğan’ın açıklaması tam 5 dakika sürdü. Sözlerini tamam-
ladıktan sonra tek bir soru aldı. TRT muhabiri “Bu gece Marma-
ris’te mi kalacaksınız” diye sordu. Erdoğan iki kez “Hayır” dedi ve 
arkasını dönerek ilerledi.

“Gökmen Ulu iki kez “Sayın Cumhurbaşkanım” diye seslendi 
Erdoğan dönmedi. Dönseydi; “Yanımızda canlı yayın cihazı var. 
Web sitemizden bağlanarak Türkiye’ye seslenebilirsiniz” diyecekti.

“Olmadı.
“Erdoğan’ın açıklaması, SÖZCÜ’nün internet sitesinde, “Er-

doğan’dan ilk açıklama: Bütün halkı meydanlara bekliyorum” 
başlığı ile saat 00.13’de yayınlandı. Yani Erdoğan’ın açıklamasını 
en önce duyuran SÖZCÜ oldu. SÖZCÜ’nün haberinden sonra Er-
doğan, CNN Türk’e bağlandı.

“Bu gerçekler ortada iken, “Erdoğan’ın yerini deşifre etti” diye 
Gökmen Ulu ve SÖZCÜ gazetesi, kimi yandaşlar tarafından ısrarla 
neden hedef yapılıyor?

“Darbe yapacak FETÖ’nün Erdoğan’ın kaldığı yeri bilmeme-
sine olanak var mı? Darbeci askerlerin ne zaman ve nasıl görev-
lendirildikleri belli iken SÖZCÜ’ye saldırmalarının sebebi ne?”[27]

Bir askeri harekâta giriştiniz mi, ne olur hedefiniz?
Düşmanın en irisini, en tehlikelisini, mümkün olan en kısa sürede 

ele geçirip bertaraf etmek... Bu, askeri harekâtın, hatta, mafya hesaplaş-
malarının bile en önemli kuralıdır.

Tabiî ki, Pensilvanyalı İmam’ın askerleri de, buna uygun bir plan 
hazırlamışlar. Bu, netçe anlaşılıyor, Soner Yalçın’ın yukarıdaki itiraf-
larından.

Fakat, nedendir bilinmez, Soner Yalçın, yazısını sonuçlandırmıyor. 
Sadece Sözcü’yü savunmakla yetiniyor.

Oysa, burada sorulması gereken can alıcı soru ne?
Pensilvanyalı İmam’ın askerlerinin, o doğrultuda ellerinde uygula-

makla yükümlü oldukları bir plan olduğu halde, neden bunu gereken 
anda, saatte uygulayıp hedefi elde etmedikleri. Değil mi?

Kimi yazımlara göre, 15 dakika; yine Soner Yalçın’a göreyse 25 da-
kika gecikmeyle ellerinden kaçırmış oluyorlar Tayyip’i, Pensilvanya-

[27] http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/soner-yalcin/isin-aslini-anlatayim-1378799/.
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lı’nın askerleri.
İşte, onları geciktiren neydi? Daha doğrusu kimdi? Hangi odaktı ve 

hangi amaçla yapmıştı bunu? Yani Tayyip’i hangi amaçla kurtarmıştı? 
Ne sebeple kurtarmıştı?

Kendilerinden kaynaklanan bir tutumla ya da bir ihmal sonucu ge-
cikmiş olamaz Pensilvanyalı’nın askerleri. Hele askerlikte, öyle bir 
şey kesinlikle düşünülemez. Hedefi bir an önce ele geçirme imkânı 
var iken, onu yapmıyorsun, ayak sürüyüp zaman harcıyorsun... Bu, bir 
oyun değil ki... Harekâtın en önemli bölümü, bizce.

Peki kendiliklerinden olamayacağına göre, onları kim engelleyip 
geciktirdi?

Tayyip ve AKP’giller olamaz, doğallıkla. Çünkü onların Pensilvan-
yalı’nın ordusu üzerinde bir etkinlikleri, bir yaptırım güçleri yok. Tam 
tersine AKP’giller, Pensilvanyalı’nın ordusunun düşmanı ve hedefi. 
Yani karşı cephedeler her ikisi de.

Peki geriye kim kalıyor?
Bizce ABD ve CIA...
Pensilvanyalı’nın askerlerinin gecikmesini sağlayan güç, Pensil-

vanyalı’nın Ordusu içine sızmış ya da onlara dost görüntüsü vermiş 
CIA’dır. O gecikmeyi sağlayan ve Kaçak Saraylı Tayyip’i kurtaran da o 
güçtür. Devamındaysa, Pensilvanyalı’yı yendirten, hezimete uğratan ve 
Tayyip’e zafer kazandırtan...

Tabiî ki, Pensilvanyalı’nın askerleri her şeyi göze alarak girişmiş-
lerdi bu işe. Hedeflerine ulaşmayı kesinkes istiyorlardı. Ama onlar da 
aldatılıp düş kırıklığına uğratıldı.

Zaten, bunu da ortaya koyuyorlar, ifadelerinde. Şöyle diyor, o otelde 
Tayyip’i bulup imha etmekle görevli askerlerden biri:

“Bir üst irade bizi kasıtlı olarak bekletti
“Kanlı darbe girişiminin yaşandığı gece, Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı girişimin-
de bulunan askerlerin başındaki isim Tuğgeneral Gökhan Şahin 
Sönmezateş’ti. Sönmezateş ifadesinde, “Şimdi düşündüğümde bir 
üst iradenin bizi orada kasıtlı olarak beklettiğini düşünüyorum. 
Zamanında yola çıksaydık hedefimizi bulacaktık” diye konuşmuş-
tu.”[28]

Anlatım, çok açık ve kesin, değil mi?
Komutan bellediği ya da “İmam” bellediği, yetkili bellediği, kendi-

[28] http://www.abcgazetesi.com/bir-ust-irade-bizi-kasitli-olarak-bekletti-23595h.htm.
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nin üstü bellediği birileri, harekâtın başarıya ulaşmaması için “kasıtlı 
olarak” bekletiyor, görevli timi.

Kaldı ki, Tayyip, uçağıyla havalanıp İstanbul’a gelirken de vurulup 
bertaraf edilebilirdi.

Tayyip’in uçağını, kalkışından itibaren İstanbul’a kadar takip eden 
iki F16’nın Fetocu pilotları bu işi çerez yemek kolaylığında yapabilirdi. 
Zaten birisi söylüyor ifadesinde; “Havada uçağımın radarı iki kez kilit-
lendi, Cumhurbaşkanının uçağına.”, diye.

Onlara da aynı “üst akıl” yani CIA; “Havada vurup öldürmeyin 
Tayyip’i. Onu ineceği havaalanında arkadaşlarımız esir alacaktır. İne-
ceği bütün havaalanları da arkadaşlarımız tarafından tutulmuştur. Onun 
sağ olarak elimize geçirilmesi harekâtın güvenliği ve başarısı açısından 
gereklidir.”

İşte Feto’nun pilotlarını da bu şekilde blokaja alıyor, engelliyor CIA. 
Yani iki kademede Tayyip’in hayatını kurtarıp Feto’nun ordusunun ye-
nilmesini çok büyük ölçüde sağlamış oluyor.

Eğer Feto’nun askerleri başarıya ulaşsalardı, Kaçak Saraylı’yı ölü 
ya da diri ele geçirmiş olsalardı, başarıyı en az yüzde seksen oranında 
garantilemiş olacaklardı. Tayyip’i sağ ele geçirip, görüntüsünü veriver-
selerdi televizyonlara, iş yine de bitmiş olurdu.

Tayyip, oradan kurtulup sağ salim, hem de 1’inci Ordu Komuta-
nı’nın “Seni ben koruyacağım”, şeklindeki güvencesine rağmen, o 
gece, Atatürk Havaalanı’na indiğinde korkudan beti benzi uçmuştu. 
Panik havası hâkimdi yüzüne, bedenine ve konuşmasına. O anda bile, 
böylesi korkup dağılmış bir kişinin bir de, Pensilvanyalı’nın askerleri 
tarafından yakalanıp koltuklandığını düşünün... Belki de, ayakta bile 
duramayacak hale girerdi o zaman.

Malum ya; on yıllar öncesi, DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’in 
karşısında, TCK 159’dan yani, üst sınırı iki seneyi aşmayan bir suçtan 
dolayı bile sorgulanırken, korkudan dizleri titriyor, Kaçak Saraylı’nın. 
Rize’de Laik Cumhuriyet’e karşı hakaret dolu sözlerini ise; “Bunları 
söylemesi için bir insanın deli olması lazım.”, diyerek reddediyor. Ya-
layıp yutuyor.

İşte böyle bir Kaçak Saraylı, o gece yakalanmış olsa, zafer, Pensil-
vanyalı için çok büyük ölçüde garantileşmiş olurdu. O andan itibaren, 
zaten askeri birlikler de, art arda açıklamalar yaparlardı, Pensilvanya-
lı’nın harekâtını desteklediklerine dair. Yani iş büyük ölçüde bitmiş 
olurdu.

İşte bu çelmelemeyi, CIA’dan başka hiç kimse yapmış olamaz.
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ABD Türk Ordusu’nu Suriye’de kullanmak için 
AKP’giller’i bir süreliğine daha

“lağım deliğine” süpürmedi
Peki neden kurtardı Tayyip’i?
Yukarıda söylemişiz. Bundan sonra da “tepe tepe”, gönlünce kulla-

nabilmek için...
Nitekim de, Türk Ordusu’nun işini bitirdi, böyle yaptırtmakla. Türk 

Ordusu’nun, Pensilvanyalı’dan geriye kalmış olan bölümünü de, Tay-
yip’in ezip darmadağın edeceğini adı gibi biliyordu, ABD ve CIA.

ABD, hem Tayyip’i tamı tamına avucuna almış oldu, hem de, Türk 
Ordusu’nun işini, son darbeyi de Tayyip’e vurdurtarak bitirmiş oldu.

Artık, “Yeni Sevr”e-“BOP”a giden cehennemcil yolun, Türk Milleti 
için ölüm anlamına gelen yolun üzerinde hiçbir engel kalmamış oldu, 
ABD açısından.

Bildiğimiz gibi, Kaçak Saraylı, on gün kadar önce, Türk Askerini 
Suriye’ye soktu. Adına da “Fırat Kalkanı” gibi havalı bir ad verdi.

İçerideki gafiller ve zavallılar güruhu da alkışladılar bu girişi. Oysa, 
giriş, ABD’nin de, Rusya’nın da, Çin’in de, İran’ın da ve hatta Suriye 
Yönetiminin de bilgisi ve onayı dahilinde olmuştu.

ABD Emperyalistlerinin ve Başkan Obama’nın, Kaçak Saraylı Tay-
yip’ten sürekli istemekte olduğu şey neydi?

Türk Ordusu’nu Suriye’ye sokup IŞİD’e karşı savaştırmak...
Yani, kendi amacına ulaşmak için, BOP’u hayata geçirmek için Türk 

Ordusu’nu kara gücü olarak kullanmayı istiyordu.
Bunu şöyle itiraf eder, bir röportajında Obama:

“Obama’ya göre Erdoğan tam bir ‘fiyasko’
“The Atlantic dergisinin dış politika yazarı Jeffrey Goldberg, 

ABD Başkanı Obama ile yaptığı mülakatı “Obama doktrini” baş-
lığıyla yazıya döktü. Goldberg uzun sohbetlerinden Obama’nın şu 
görüşlerini de aktardı: “Obama, Erdoğan’ı başta Doğu-Batı bölün-
mesine köprü olabilecek ılımlı bir Müslüman lider olarak görüyor-
du. Ama artık Obama, Erdoğan’ı bir fiyasko, muazzam ordusunu 
Suriye’ye istikrar getirmek için kullanmayı reddeden otoriter bir 
lider addediyor.”[29]

Demek ki neymiş ABD açısından meselenin özü, arkadaşlar?

[29] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/495913/Obama_ya_gore_Erdogan_
tam_bir__fiyasko_.html.
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Türk Ordusu’nu Suriye’ye sokup tıpkı bir sömürge ordusu gibi 
IŞİD’e karşı savaştırtmak...

Yine Obama’nın anlatımına göre, Tayyip hep uzak durmuş bundan.
Oysa, şimdi durum ne?
Türk Ordusu, her ne kadar eski gücünün onda dokuzunu kaybetmiş 

olsa da, geri kalanı Tayyip’in koruma polisi kadar ona tabi yapısıyla 
girdi Suriye’ye, değil mi?

Ve IŞİD’e karşı da savaşıyor. Bugüne dek, iki tankı imha edildi, 
IŞİD tarafından. Üç mazlum vatan evladı da şehit düşürüldü. Bir şehit 
de PYD-YPG saldırısında verildi, etti dört...

IŞİD, asıl direnişini ve zayiat verdirici çarpışmalarını, muhakkak 
ki, Türk Ordusu, Suriye’deki IŞİD’in başşehri konumundaki merkezi 
olan Rakka’ya yöneldiğinde yapacaktır.

Yani, şu an Türk Ordusu, ABD’nin bölgedeki “kara gücü” rolünü 
üstlenmiş bulunmaktadır. Nitekim bunu, Tayyip de kendi ağzıyla, netçe 
itiraf etmektedir. Hiç çekinmeden, hiç yüzü kızarmadan...

Zaten hep diyoruz ya, onlar utanma, arlanma duygularından yoksun-
durlar, diye. Şu söylenenlere bir bakın, arkadaşlar:

“Suriye’de bir güvenli bölgeyi kendi imkânlarımızla oluşturduk 
gibi bir durum mu söz konusu?

“(Bölgenin haritasını göstererek) Şu gördüğümüz tabloda yeşil 
olan yerler ne yazık ki DAİŞ, PYD ve YPG’nin elindeydi. “Ilım-
lı muhalifler”i eğit-donat kapsamında yetiştirmiştik. İlk etapta 
yaklaşık 1000, sonra 1400’e çıkarmak suretiyle kendi toprakları-
mızdan bunları Cerablus’un biraz daha batısına soktuk. Onlara 
bizim obüslerimiz (Fırtınalar) da destek verdi. Talep ettiğimizde 
tabiî ki koalisyon güçleri de gereken desteği sağladı. Onlar daha 
çok havadan vurdular. Karada bizim tankçılar, piyade olarak da 
“ılımlı muhalifler” bu işi gördüler. Böylece çok kısa sürede Cerab-
lus alındı. DAİŞ, güneye doğru inmeye başladı. Aslında biz Men-
biç konusunda da daha önce Obama’ya bir teklifte bulunmuştuk. 
Görüşmemizde, “Menbiç kesinlikle Araplarındır, oraya PYD, YPG 
falan gelmeyecek” demişti.

“Nitekim Menbiç’te yaşayan Araplar’ın oranı yüzde 90-95. 
Ama buna rağmen, oradan PYD’lileri yukarıya çıkarmak istediler. 
Biz ise kendisine tam aksine tersten gidip yukarıdan inmeyi teklif 
etmiştik. “Bu 2-3 ay sürer” diyerek yanaşmamışlardı. Şimdi Ce-
rablus’u terk etmek zorunda kalan DAİŞ, Bab’a gidiyor. DAİŞ’in 
en önemli merkezi de Rakka.

“Obama, özellikle Rakka konusunda beraber bir şeyler yap-



93

mak istiyor. Bizim açımızdan bir sıkıntı olmayacağını belirttik. 
“Askerlerimiz bir araya gelsinler, görüşsünler, ne gerekiyorsa bu 
yapılır” dedik.”[30]

Ne diyor, arkadaşlar, Tayyip?
Amerika ne derse bizim için odur, diyor. Emre amadeyiz, diyor.
Böylece, beş yıldan bu yana Obama’nın Türkiye’den istemekte ol-

duğu şey gerçekleşmekte midir?
Evet...
Soros ne demişti, yıllar önce?

“Sizin en önemli ihraç malınız, ordunuzdur.”
Evet, işte Ordu da böylece ABD emrine verilmiş, dolayısıyla da “ih-

raç edilmiş” bulunmaktadır.
Tarihe bakarsak, böylesi bir ihaneti 1950 sonrası Bayar-Menderes 

Çetesi yönetimindeki Demokrat Parti İktidarı da yapmıştı, değil mi, 
Türk Ordusu’nu Kore’ye göndererek?..

Binlerce vatan evladının, dünyanın öbür ucundaki topraklarda, ül-
kesinin onurunu ve bağımsızlığını savunmak için savaşan Kim İl Sung 
Yoldaş önderliğindeki Devrimci Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti Or-
dularına karşı savaştırarak, hayatını kaybetmelerine sebep olmuşlardı, 
o Amerikan uşağı hainler de.

Dikkat edersek arkadaşlar, 1950 sonrası bütün ihanetleri, bütün halk 
düşmanlıklarını, bütün vatan millet düşmanlıklarını, hep ABD işbirlik-
çisi ve onların yetiştirmesi, sivriltip iktidara oturtmasıyla oluşan ikti-
darlar yapıyor. Bayar-Menderes Çetesi neyse, Tayyip ve AKP’giller de 
aynen odur. Yalnız, bugünküler, ihanette ve halk düşmanlığında geç-
miştekileri fersah fersah aşmışlardır. Bir fark dersek; aralarındaki fark 
budur.

Burada yine, bazı zavallılar şöyle itirazda bulunabilirler bize:
“İyi de, Türk Ordusu Suriye’de PYD’nin koridor oluşturmasını ön-

ledi.”
Evet, şimdilik öyle görülüyor. Fakat bunun karşılığında PYD’nin 

Suriye’deki varlığını ve hâkimiyetini kabul etti mi?
Etti.
Bu konudaki tüm mızıldanmalarını kesti mi?
Kesti...

[30] http://www.cumhuriyet.com.tr/kaydet/oku/596636.
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Daha önce de söylediğimiz gibi, ABD Emperyalistlerinin en önemli 
özelliklerinden birisi, onların pragmatist oluşlarıdır. Yani gerçekçidirler. 
Hainane, insanlık düşmanı projelerinin bir anda, bütünüyle gerçekleş-
mesi için ısrarla direnmezler. İşin esasını gerçekleştirdikten sonra de-
taylarını erteleyebilirler. Sonraya bırakabilirler. Burada da o olmuştur.

Kaldı ki, PYD, Türkiye sınırının hemen bitiminden değil de, daha 
güneyden o koridoru yine kurabilir.

Bir de şu gerçek ortadadır, Suriye’de:
ABD’nin Suriye’de PYD-YPG saflarında eğitici, yönlendirici, ko-

muta edici konumda savaşan 400 Özel Kuvvetler mensubu askeri şu 
anda, Türk Askeriyle YPG’li Kürt savaşçıları arasında mevzi tutmuş 
ve iki gücün birbirine saldırmasını kesince engellemiş bulunmaktadır. 
Yani, Türk Ordusu’nun, ABD’nin izni dışında PYD’ye karşı, YPG’ye 
karşı herhangi bir harekâtta bulunması artık söz konusu değildir. 
ABD’nin de Suriye’deki planı, projesi, amacı, hedefi, zaten defalarca 
söylediğimiz gibi, apaçıktır, besbellidir.

Nedir bu?
Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’nin Suriye ayağını hayata geçirmek.
Bu geçmiş midir?
Evet, geçmiştir.
Hep söylediğimiz gibi, PKK, PYD, YPG, HDP, Kürt Meselesi’nin 

Amerikancı çözümünü savunmaktadırlar ve Amerika’nın hizmetinde-
dirler. Bölgedeki yerel güçlerinden biridirler. Obama da açıktan söyle-
miştir zaten bunu; “PYD, Suriye’deki yerel ortağımızdır.”, diye...

Biz ise, yine hep söylediğimiz gibi, Kürt Meselesi’nin “Devrimci 
Çözümü”nü savunuyoruz. Bu çözüm, PKK’nin savunduğu çözümün 
yüz seksen derece karşıtıdır. Onlar ABD’ye hizmet gayreti içindedir, 
biz ise, ABD’yi ülkemizden ve bölgemizden def etmek için mücadele 
yürütüyoruz. Kürt kardeşlerimizle birlikte, ortaklaşa, bu emperyalist 
haydut devleti ülkemizden ve bölgemizden kovalım istiyoruz. Ondan 
sonra da Kürt Sorunu’nu eşitlik, kardeşlik ve özgürlük temelinde çöze-
lim istiyoruz.

ABD’nin ve PKK’nin bölgedeki planlarına Rusya’nın, Çin’in de 
onayı var mıdır?

Evet, vardır.
Olay budur. Gerisiyse, hayallerle uğraşmak, avunmak, bilinçsiz, ca-

hil insanların gözüne kül serpmekten başka hiçbir şey değildir.
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Tayyip için Obama’nın karşısında oturmak bile
büyük nimettir

Bugün Türker Ertürk’ün kısa bir yazısı vardı, Odatv’de. Birkaç satır 
da oradan aktaralım:

“Zaten, görüşmeler 45 dakika sürdü. Bu süreden, görüşmelerin 
başlangıcı ve bitişi sırasında söylenen nezaket cümlelerini ve ter-
cümeleri de çıkarırsanız, 20 dakika görüşmüşler. Hatta fotoğrafla-
ra baktım; Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, bir ara Obama 
kulaklığını takmamıştı. Obama Türkçe bilmediğine göre, burada 
“Boş konuşuyorsun, ben seni dinlemiyorum” anlamında mesaj ver-
mek istiyordu. Bu, asla kabul edilemez!”[31]

Türker Ertürk Paşa, “Bu asla kabul edilemez.”, sansın. Öyle bir kabul 
etmiş ki Kaçak Saraylı Tayyip... Hem de bu aşağılanma karşılığında bir 
de teşekkürlerini sunuyor, Obama’ya Tayyip. “Var dinlememiş ol beni. 
Adam hesabına koyup karşına oturttun ya, o bile yeter benim için.”, diyor.

Teşekkürlerini sunuşunu da görelim, arkadaşlar:

“Obama’nın, Erdoğan’a ön ismiyle hitap edip, “Sizi gördüğüme 
sevindim. Başkanlığım sırasında şimdiye kadar yarattığımız güçlü 
ittifakın devamını diliyorum” demesi; “Ölümü gösterip, sıtmaya 
razı ettik” gibi bir şey miydi ne?

“Ve Erdoğan’ın, “Sayın Barak teşekkür ediyorum. 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra telefonla görüşmeden sonra burada yap-
tığımız yüz yüze görüşmede verdiğiniz destek için teşekkür ediyo-
rum” demesi; ABD’nin darbe girişiminin arkasında olduğu öne 
sürülmüşken, bu neyin teşekkürüdür?”[32]

Neyin teşekkürü olduğunu da biz söyleyelim gayrı:
Bildiğimiz gibi, 15 Temmuz hesaplaşmasının sonrasında Tayyip’in 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, John Kerry ile telefon görüşmesi 
yapmıştı. Sonrasında, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da 24 Ağus-
tos’ta Ankara’da, Kaçak Saray’da görüştü Tayyip’le. Kaldı ki CIA, de-
ğişik kanallardan bağlantıları vasıtasıyla sürekli zaten görüşmektedir, 
AKP’giller’le.

İşte bu görüşmelerde, kuşkusuz söylediler Tayyip’e ve avanesine, 
15 Temmuz’da Pensilvanyalı’nın askerlerinin elinden, onları kendileri-
nin kurtardığını... Yoksa, Pensilvanyalı’nın adamlarının çoktan işlerini 

[31] http://odatv.com/dag-fare-dogurdu-0509161200.html.
[32] Müyesser Yıldız, Odatv, http://odatv.com/erdogan-obama-gorusmesinin-sifrele-
ri-0409161200.html.
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bitirmiş olacağını...
İşte, Çin’in Hangzu şehrinde, G-20 Zirvesi çerçevesinde Obama’yla 

görüşen Tayyip’in, görüşme bitiminde medya önünde yaptığı açıkla-
mada, Obama’ya teşekkürünün anlamı, gerekçesi, sebebi buydu, bizce.

Yukarıda aktarımda bulunduğumuz yazısında Türker Ertürk Paşa, 
çıkış yolu olarak şunu öneriyor:

“Artık yapmamız gereken; ülkemizde birliği, beraberliği ve iç 
barışı bir an önce kurmaktır. Bunun arkası, sadece söylemlerle dol-
durulamaz. Türkiye, bir an önce bölge ülkeleri olan Suriye, Irak, 
İran ve Rusya ile karşılıklı güvene ve çıkara dayanan ilişkilerini 
geliştirmek zorundadır. Aksi, ülkemiz için hüsran olacaktır.”[33]

Tabiî burjuva bir dünya görüşüne sahip olduğu için, Türker Ertürk 
ancak bu kadarını görebiliyor. Sanıyor ki, tüm siyasi hayatları Laik 
Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanlığıyla ve ABD Emperyalistleri-
ne kölecesine bir bağlılıkla hizmetkârlıkta geçmiş AKP’giller İktidarın-
da Türkiye’de bir barış olabilir...

Bu, dünyanın tersine dönmesi kadar imkânsız bir şeydir. Kaldı ki, za-
ten, 15 Temmuz sonrası AKP’giller’in, Ordunun son kalıntılarını da çö-
kertme, Cumhuriyet’in son kalıntılarını da ayaklar altına alarak ezip yok 
etme ve bir ömür hayalini kurdukları “Faşist Din Devleti”ni tuğla tuğla, 
hiç zaman kaybetmeksizin inşa etme yolunda göstermiş oldukları gidiş 
de, uygulamalar da, böyle bir şeyin imkânsız olduğunu, apaçık bir şekilde, 
en kör gözlere bile batacak oranda ortaya koymuş, sermiş bulunmaktadır.

Yıllardan bu yana söylemiş olduğumuz gibi, Kaçak Saraylı ve 
AKP’giller İktidarı, Türkiye’nin felaketi olmuştur. Pensilvanya-
lı İmam’ın adamları, tüm devlet kurumlarına yüzde seksen oranında, 
bunların iktidarı döneminde ve bunların açık, fiili yardımları sayesinde 
dolmuştur. Laik Cumhuriyet’i elbirliğiyle aşındırmış, çökertmiş, yıkıp 
parçalamıştır bunlar. İş, ganimet paylaşımına geldiği noktada, mafya 
örgütlerinde de sıkça olduğu gibi, anlaşmazlığa düşmüşler, birbirlerine 
düşmüşler ve kavgaya, savaşa tutuşmuşlardır.

Bunların her ikisi de Anayasa ve kanunlar dışına düşmüş suçlular-
dır, mücrimlerdir, kanun kaçaklarıdır. Bunlardan halklarımıza, vatana 
ve millete dirhem miktarda olsun fayda asla gelmez. Yalnız zarar gelir, 
kötülük gelir, ihanet gelir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
07 Eylül 2016

[33] (agy)



Ayrım
Sekiz

Pensilvanyalı’sı, Kaçak Saraylı’sı ve bilumum 
Ortaçağcı, vatan, millet düşmanı “tarikat”, 

“cemaat” adlı yılan yuvası el ele vererek Laik 
Cumhuriyet’i yıktılar. Meydan, gayrı, bu kaşar halk 

düşmanlarına kaldı
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Kanlı Pazar’ın eli kanlı katillerinden, kara ruhlu, kara düşün-
celi, kara vicdanlı Mehmet Şevki Eygi, bayram ediyor sevincin-
den, dün internet sitelerine düşen bir açıklamasında. Görelim:

“Altın Günler Gelin Gelin Gelin
“10. Erkekler başkalarının analarına, karılarına, kızlarına, ba-

cılarına domuzlar gibi kötü bakmayacak, göz zinası yapmayacak.
“11. Kadınlar ve kızlar, aşırı dekolte fâhişe kıyafetiyle gezerek 

ham erkekleri tahrik etmeyecek, bazı seviyesiz ve rezillerin tâciz ve 
tecavüz etmesine fırsat ve imkân vermeyecek.

“12. Gazeteler ve tv’ler müstehcen yayınlar yap(a)mayacak. Ya-
lan haberler ve yorumlar yayınlamayacak, hep doğru söyleyecek.

“(...)
“22. Kapatılacak Yeşilköy hava meydanı arazisine, dünyanın 

en güzel en ruh-efza parkları, bahçeleri, havuzları, mesire yerleri 
yapılacak.

“(...)
“Ah o parlak günler neredesiniz, gelin gelin gelin!..”[34]

Gördünüz, Ortaçağcı, kaşar gericinin, laiklik ve halk düşmanı yo-
bazın bayram edişini. “Altın günler gelecek”, diyor. “Çok tatlı günler 
gelecek”, diyor.

Öyle ya; artık meydan onların. Bu sebeple de pervasızlar. İstedikleri 
gibi oynayabilirler artık. Memleket bu halk düşmanlarının eline kaldı...

Karanlık ruhlu yobaz; tacizcilerin, tecavüzcülerin insanlık dışı suç-
larını bile, yandan çarklı, kadına yükleme derdinde. “Dekolte giyine-
meyecek”miş artık kadınlar. Bu sebeple de taciz ve tecavüzler olmaya-
cakmış. Hepsinin anlayışı bu, aslında da işte bu, söyleyebiliyor. Aslında 
Kaçak Saraylı da, onun tüm avanesi de, Molla Necmettin’i önder bel-
leyenler de aynı karanlık düşüncenin sahibi ve aynı yolun yolcusudur.

[34] http://www.milligazete.com.tr/altin_gunler_gelin_gelin_gelin/mehmed_sevket_
eygi/kose_yazisi/31029.
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Ensarcı M. Şevki Eygi, taciz olaylarının sorumluluğunu 
kadınlara yıkacak kadar soysuzlaşır

Ensar’cısınız siz be!
Akabe’cisiniz!
Size dini eğitim versin diye teslim edilen küçücük yavruların liva-

ta yoluyla namusunu kirletirken hiç aklınıza geldi mi insanlık, vicdan, 
namus?

O masum yavrucaklar da mı dekolte giyinmişti yoksa?..
Bu kara ruhlunun anlayışına göre, kafasını türbana, bedenini çarşafa 

sokmayan her kadın, dekolte giyinmiş sayılır.
Senin dediğin, Suudi Arabistan’da, Katar’da, Kuveyt’te, Arap Emir-

likleri’nde, Afganistan’da uygulanıyor bugün. Irak ve Suriye’de ise, 
IŞİD, El Nusra, El Kaide, Ahrar-üş Şam ve ÖSO egemenliğindeki böl-
gelerde de uygulanıyor. Çok iyi bildiğiniz gibi, oralarda da namaz vakti 
camilere gitmeyenler, ağır cezalara çarptırılıyor. İnsan kellesi kesiliyor, 
kadınlar “cariye” olarak alınıp satılıyor.

Buralarda ahlâk mı var? İnsanlık mı var?
Hayır!
Başta Suudi Krallığı olmak üzere, her türden sahtekârlık, riyakârlık, 

hırsızlık ve suç, bol miktarda işlenmektedir, bu yönetimlerde. Hem de 
en çok devletin tepesindekiler işlemektedir bu suçları.

Bunların bazılarında, kadınların yanlarında aileden bir erkek bulun-
madıkça, sokağa çıkmaları bile yasaktır. Bırakalım eğitim yapmalarını, 
sosyal hayata girip üretime katılmalarını, bir kişilik sahibi olabilmeleri-
ni, eve hapsedilmişlerdir. Erkeğin kölesi durumundadır oralarda kadın. 
Bütün gezip dolaşabileceği yer, evin yatakla mutfak arasındaki mekânı-
dır. Üstelik de, evin tek kadını değildir kadın oralarda, genellikle. Eko-
nomik güçleri oranında ikişer, üçer, dörder eşe sahiptir erkekler.

Bu yobazın anlattığı İslam, tam da Muaviye-Yezid İslamı’dır, 
CIA-Pentagon İslamı’dır.

Dürüstlükten dem vuran Eygi yobazı,
kaşar bir yalancıdır

Yobaz, dürüstlükten, ahlâktan filan bahsediyor, utanmadan. Bizim 
gençlik yıllarımızda, bunun Ortaçağcı düşünceler yayan ve karan-
lık güçler tarafından finanse edilen günlük bir gazetesi vardı, “Bu-
gün” adında.
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Bu gazeteden, Kanlı Pazar’ın kışkırtıcılığını yapar ve meczuplaş-
tırılmış Ortaçağcıların, o gün, Beyazıt Meydanı’nda toplanmalarını ve 
devrimcilere saldırmalarını önerir.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığını yaptığı Milli 
Türk Talebe Birliği (MTTB), Eygi’nin Bugün’ü, İlim Yayma Cemi-
yeti, Komünizmle Mücadele Derneği ve ne kadar tarikat varsa hep-
si, ortaklaşa bir tutumla, o gün önce Beyazıt Meydanı’nda toplanırlar, 
oradan da Taksim’e gidip Meydanı tutarak, Meydana polisin tek tek 
aramadan geçirerek soktuğu devrimcilerin üzerine aniden bıçaklarla, 
palalarla, zincirlerle, uçları çivili sopalarla saldırırlar. İki genç devrim-
ciyi katlederler. Toplum polislerinin gözleri önünde... Hiçbir müdaha-
lede bulunmaz polisler. Üstüne üstlük, Meydana 400 kadar devrimci 
aldıktan sonra girişi kapatıyor polis. Böylece az sayıdaki devrimciyi, 
binlerce Ortaçağcı gericinin saldırısına açık hale getiriyor. Yani polis 
de, Valilik de, Devlet de, bu katliamın içindedir. Hem de doğrudan...

Şimdi, bu kaşar yobazın gazetesinde yaptığı kışkırtmayı görelim. 
2007 Martı’nda, “ABD-AB Emperyalizmi, Ortaçağcı İrtica ve Tür-
kiye” adlı bir konferans vermiştik Ankara’da. Orada, bu halk düşmanı 
yobazla ilgili olarak da şunları demişiz:

“Amerikan 6’ncı Filo’sunun Türkiye’de bulunması Türkiye’nin 
zararına değildir.”

“(...)
“ABD Uşağı M. Ş. Eygi’nin “Bugün” Gazetesi Gericileri 6’ncı 

Filo Önünde Namaz Kılıp Devrimci Kanı İçmeye Çağırıyor: Kanlı 
Pazar 1969

“Asıl, yine M. Şevki Eygi’nin Bugün Gazetesi’ne dönelim:
“Tarihimizin en kara günü: Bayezıt kulesine kızıl bayrak asıl-

dı.” (Bugün Gazetesi, 12.02.1969, Aktaran: C. Özakıncı, agy., s. 43)
“Hürriyet Gazetesi 6’ncı Filo’nun İstanbul’a gelişini şöyle ve-

rir:
“(…) Amerikan 6’ncı Filo’ya bağlı gemiler dün sabah Dolmabah-

çe ve Beşiktaş açıklarına demirlemişlerdir. (Hürriyet, 12.02.1969)
“Aynı gün Mehmet Şevki Eygi’nin İslamcı Bugün gazetesi şöyle 

yazıyordu:
“6’ncı Filo geldi ve demirledi. Solcular karşılarında orduyu gö-

rünce sinip oturdular.”
“Bakın, alçağa bakın…
“Oysa olaylar, hiç de M. Şevki Eygi’nin anlattığı gibi olmamış-

tır. Öğrenci liderlerinden bugün aramızda olmayan Harun Kara-
deniz, mücadele ve direniş çağrısı yapmıştır:

“Harun Karadeniz’in direniş çağrısı üzerine öğrenciler “Bağım-



102

sız Türkiye” diye bağırarak yürümüş; polis yürüyüşçülere saldırınca 
15 öğrenci yaralanmış ve 20 öğrenci gözaltına alınmıştı.” (Hürriyet, 
12.02.1969, Aktaran: C. Özakıncı, agy., s. 42-43)

“Yine bir bölüm, arkadaşlar:
“(…) Bir müddetten beri kılmaya başladığımız CEMAAT-İ KÜB-

RA İLE (bu, Eygi’nin yine Bugün’ü. – N. Ankut) SABAH NAMAZLA-
RI’nın faydasını hepimiz gördük. Önümüzde 16 Şubat Pazar günü 
büyük bir cemaat halinde sabah namazı kılmak üzere bütün mümin 
kardeşlerimi Bayezıt camii şerifinde toplanmaya davet ediyorum. Aziz 
kardeşlerim! Koşunuz! Cemaate koşunuz! 16 Şubat Pazar günü, gün 
doğmadan Bayezıt camiinde toplanınız! Kâfirler bizim cemaatimizi 
görünce hapı yutar zaten!” (Bugün Gazetesi, 14.02.1969, Aktaran: 
C. Özakıncı, agy., s. 44)

“Yine aynı iğrenç, aşağılık demagojilerle kandırdığı gericileri, 
devrimci öğrencilere saldırtacak. Onun için kışkırtıyor…

“Aşağıdaki satırları da 12.02.1969 tarihli “Hürriyet” yazıyor:
“Altıncı Filo’ya mensup subay ve erler dün akşam saat 19’dan 

itibaren motorlarla askeri kordon altındaki Dolmabahçe rıhtımına 
çıkıp muhtelif vasıtalarla şehre dağılmışlardır. Çoğu sivil giyimli 
olan Amerikan Bahriyelileri gruplar halinde İstiklal Caddesi’nde do-
laşmışlar, gece kulüpleri ve pavyonlara giderek eğlenmişlerdir. Filo 
komutanı otellerde kalanların dışında diğer bahriyelilerin en geç 
01:00’da gemilere dönmelerini emretmiştir. (Hürriyet, agy)

“Amerikalı askerlerin İstanbul’da eğlence yerlerine doluştukları 
duyulur duyulmaz (…) Çemberlitaş Kız Talebe Yurdu öğrencileri Ba-
yezıt Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe geçmişlerdi:

“Protestocu genç kızların önde giden grubu, üzerinde “Ya İstiklal, 
Ya Ölüm” yazılı siyah renkte bir bayrak taşımışlar, arkada ise diğer 
dövizler yer almıştır. Bu dövizlerde ise şu ibareler yer almıştır:

“Türkiye 6’ncı Filo’nun genelevi değildir!
“ABD seni istemedik, istemiyoruz, istemeyeceğiz!
“Halide Edip bayrağını yıllar sonra taşıyoruz”.
“Yol boyunca kendilerini izleyenlere bildiriler de dağıtan genç kız-

lar, bu bildirilerinde halen İstanbul limanında demirli bulunan Ame-
rikan altıncı filosuna şiddetle çatmışlar, bildirinin bir yerinde “Bi-
rinci Kurtuluş Savaşında Türk erkeği ile omuz omuza çarpışan Türk 
kadını, bugün yine görevinin bilincindedir” denilmiştir.” (Hürriyet, 
14.02.1969, Aktaran: C. Özakıncı, agy., 2’nci Baskı, s. 51)”[35]

Gördünüz, arkadaşlar. Bu insanlık düşmanı Ortaçağcının nasıl dev-

[35] Nurullah Ankut, ABD-AB Emperyalizmi, Ortaçağcı İrtica ve Türkiye, Derleniş Ya-
yınları, Eylül 2008, s. 76-81.
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rimci kanı içenler arasında bulunduğunu...
Ve aynı zamanda da, tüm Muaviye-Yezid Dincileri gibi, Amerikan 

uşağı olduğunu...
Ne diyor uşak?

“Amerikan 6’ncı Filo’sunun Türkiye’de bulunması Türkiye’nin 
zararına değildir.”

Sizin için değildir tabiî. Çünkü sizin yapımcınız Amerika. Onun “Ye-
şil Kuşak Projesi”nin ürünüsünüz hepiniz. Bu sebepten de, tümünüz 
Amerikanofilsiniz. Kâbeniz de Washington-White House...

Biliyorsunuz arkadaşlar, bunların Said-i Nursi’leri de, Necip Fazıl 
Kısakürek’leri de, Pensilvanyalı İmam’ları da ve Kaçak Saraylı’nın 
AKP’gilleri de iflah olmaz Amerikanofillerdir.

Yukarıda aktarımda bulunduğumuz 7 Eylül tarihli yazısında, bu ge-
rici, bir de dürüstlükten filan söz ediyor, hiç utanmadan ve yüzü kızar-
madan. Şöyle diyor:

“13. Bir kısım politikacılar yalan söylemeyecek, verdikleri söz-
den dönmeyecek, halkı aldatmayacak, direk gibi dosdoğru olacak.”
Yine yukarıda “Gazeteler ve TV’ler yalan haberler yayımlamaya-

cak. Hep doğru söyleyecek.”, diyordu, değil mi?
Bre utanmaz, ahlâksız adam!
Yukarıda gösterdiğimiz gibi, 1969’da Amerikan 6’ncı Filosu’nu 

protesto eden gençlere, cahil, meczuplaştırılmış ve Allah ile aldatılmış 
zavallı kitleyi kışkırtarak saldırtma alçaklığını organize ederken, onlar-
ca yalan yazıyordun.

Bu düzenbaz, o günlerde, gazetesinde bir de Siyonizm karşıtı yayın 
yapıyordu, yoğun bir biçimde.

İsrail, bu tür işleri yapanlara karşı mücadele ederken, değişik yön-
temler kullanır. Bunlardan biri de, onları parayla satın alarak sustur-
mak, nötrleştirmektir.

Araştırmacı Yazar Cengiz Özakıncı, “İblis’in Kıblesi” adlı kita-
bında bunun İsrail’den önemli miktarda para alarak, İsrail ve Siyonizm 
karşıtı yayınlarına son verdiğini belgesiyle ortaya koyar.

Velhasıl arkadaşlar;
Bu kıdemli, kart, Yezid Dincisi Ortaçağcı da, deneyiminden dolayı, 

koklayarak, bir hayvan içgüdüsüyle kavrıyor artık, meydanın kendileri-
ne kaldığını. Bunlara “dur”, “çüş” diyecek hiçbir etkin gücün kalmadı-
ğını. Bu sebeple de, oynuyor sevincinden.
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Laik Cumhuriyet’i yerle bir edenler, kız çocuklarımızı 
ve kadınlarımızı Ortaçağ karanlığına sürüklüyor

Yine dünkü haber sitelerinde yer alan önemli bir haber de şuydu:

“Cumhuriyetin bütün yasalarına karşın Diyarbakır’da Afga-
nistan/Taliban modeli eğitim veren çağdışı şeriatçı örgüte kim göz 
yumuyor?

“Merkezi Diyarbakır’da bulunan ve Alimler ve Medreseler Bir-
liği adı altında anayasaya ve tüm yasalara aykırı şekilde faaliyet 
gösteren gerici kuruluş, sözde yetiştirdiği 65 öğrencisi için “icazet 
töreni” düzenledi. İcazet alan kız öğrenciler, gözlerinin bile görün-
mediği giysiler giydiler.  

“Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde faaliyet gösteren ve diğer 
adı “İttihad-ı Ulema” olan Alimler ve Medreseler Birliği adlı yasa 
dışı ve gerici kuruluş, mezuniyet töreni düzenledi. Medreselerinde 
Kuran, Arapça, fıkıh, tefsir, hadis, muamelat, islami davet metodu 
gibi eğitimler veren Alimler ve Medreseler Birliği, mezun olan kız 
öğrenciler için “icazet töreni” adı altında bir mezuniyet etkinliği 
düzenledi. Gerici kuruluş resmi Twitter hesabından, mezuniyet 
törenini, “Diyarbakır/Çınar’da Birliğimiz tarafından tertip edilen 
merasimle 65 kız öğrencimiz ilmi icazetlerini aldılar” anonsuyla 
duyurdu.

“İcazet alan kız öğrencilerin, gözlerinin bile görünmediği tek 
tip giysiler giymesi dikkat çekti.

“Merkezi Diyarbakır’da bulunan Alimler ve Medreseler Bir-
liği’nin ayrıca “İlim ve Tedris Komisyonu”, “Fetva Komisyonu”, 
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“İlahiyat ve imam hatiplerler dayanışma komisyonu”, “Genel teb-
liğ ve irşad”, “Ziyaret komisyonu”, “Dış ilişkiler”, “İnşa ve finans 
komisyonu” gibi komisyonları bulunuyor.”[36]

İşte, hepsinin gönlünden geçen ve aklında yatan, bu görüntülerdir, 
arkadaşlar. Kadını bu hale getirmektir, bu zavallı duruma, bu kölelik 
durumuna, cinsel nesne durumuna düşürmektir.

Şimdi IŞİD’in, El Kaide’nin, ÖSO’nun egemenliğindeki bölgelerde 
yaşayan kadınlardan ne farkı var, bu kızcağızların?

Bunların hepsi aynı yolun yolcusu da, sadece tarikatları farklı, karar-
gâhları farklı, medreseleri farklı, mollaları farklı...

Kaçak Saraylı İmam ve onun liderliğindeki Tayyibî Tarikatının men-
supları da, yani AKP’giller de, aynen bu görüştedirler, bu inanıştadırlar.

İşte tüm bunlar, elbirliği, eylem birliği, güç birliği ve ihanet birliği 
ederek yıktılar Laik Cumhuriyet’i. Ve ülkeyi bir enkaz yığınına çevir-
diler. Şimdi de “Faşist Din Devleti”ni kesince kurma uğraşı içindeler. 
M. Ş. Eygi’nin “Altın günler gelsin”, diye işaret ettiği, işte bu devletin 
kuruluşunun tamamlandığı günlerdir.

Hepsi bayram coşkusu içindeler. Oysa memleket elden gidiyor. Ülke 
parçalanıyor. ABD’nin “BOP”u, adım adım hayata geçiriliyor. Bunların 
hiçbirinin umrunda değil, vatan, ülke, halk...

Hepsi de bu Laik Cumhuriyet’i yıkarak, laikliğin kökünü kazıyo-
ruz ya, diyerek, bayram sevinci yaşıyor. Bunların tarikat yurtlarından, 
Kur’an Kurslarından, İHL’lerden yetişip de laik olmuş, laik kalmış bir 
insana rastlamak mucize kabilinden bir şeydir. Neredeyse tamamı iflah 
olmaz bir biçimde, laiklik, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanıdır 
bunların.

Sevinsinler bakalım...
Fakat, sevinçleri çok uzun sürmeyecek. Bunu da yazsınlar bir tara-

fa...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

08 Eylül 2016

[36] http://www.abcgazetesi.com/diyarbakirda-gericilerin-yasa-disi-mezuniyet-gururu-27799h.
htm.



Ayrım
Dokuz

İndirin bre hainler, Mustafa Kemal’in resmini! 
Meclisinizden de, Devletinizden de ve de 

bulunduğunuz her yerden!
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Zaten, o ceylan derisi kaplı, sosyetik Meclisin ne ilgisi var, 
Mustafa Kemal’in Meclisi’yle?..

Zaten, şu an oturduğunuz yere, Mustafa Kemal hiç ayak basma-
mıştır ki... Kaldı ki, Meclis, bina değildir. Meclis, her şeyden önce, 
içindekilerle, orayı dolduran insanlarla Meclis olur. Eğer orada, hal-
kın gerçek temsilcileri, yani halkın hak ve menfaatlerinden başka hiç-
bir şey düşünmeyen, vatanı ve milleti korumaya and içmiş ve Mustafa 
Kemal’in “Tam Bağımsızlık” ilkesinden milim sapmayan, namuslu, 
halksever ve yurtseverler doldurursa orayı, ancak ondan sonra ora-
sı “Milletin Meclisi” olur, “Halkın Meclisi” olur, “Mustafa Kemal’in 
Meclisi” olur.

Bugünse kimler var orada?
Amerikancı Dörtlü Çete’nin mensupları...
Hepsi de, ABD’ye sadakatle bağlı, onun çıkarlarından başka hiçbir 

şey düşünmeyen ve o hain emperyalistten aldığı emri uygulamakta te-
reddüt etmeyen halk düşmanları doldurmuş durumdadır orayı.

Başta ABD gelmek üzere, onun “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürü-
nü, Ortaçağın karanlık ümmetçilik konağında yaşayan ve Türkiye’yi 
de o karanlıklar ülkesine çekip götürmek isteyen Kaçak Saraylı’nın 
AKP’giller’i, Amerikancı Yeni CHP, Kontrgerilla’nın Özel Partisi, sah-
te milliyetçi MHP ve Burjuva Amerikancı Kürt Hareketi’nin temsilcisi 
HDP, ortada Meclis mi bıraktı, gerçek anlamda?

Bağımsızlık mı bıraktı?
Siyasi ahlâk ve namus mu bıraktı?
Din mi bıraktı, hukuk mu bıraktı, laik eğitim mi bıraktı, Laik Cum-

huriyet mi bıraktı?..
Hepsini çürüttü. Çöpe döndürdü.
Şimdi de, kurulmuşlar ceylan derisi kaplı koltukların üzerine; “Biz 

TBMM’yiz”, diyorlar.
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Yok ya... Kimi kandırıyorsunuz siz?..
Siz, aslında, Amerikan Meclisisiniz. Yaptığınız işlev, görev, budur.
Komşu da bırakmadınız. Hepsine ihanet ettiniz. Hepsini arkadan 

vurdunuz. Irak’ı mı vurmadınız, Libya’yı mı vurmadınız, Suriye’yi mi 
vurmadınız... Nereyi vurmadınız siz... Yugoslavya’yı gidip vurdunuz. 
Yedi parçaya böldünüz, bir zamanlar farklı milliyetlerden halkların 
kardeşçe yaşadığı, sosyal eşitsizliğin ve sömürünün neredeyse olma-
dığı Sosyalist Yugoslavya’yı. Tam Bağımsızlıkçı, mazlum dünya halk-
larının dostu ve yandaşı, gönüldaşı Mareşal Tito’nun ülkesi Sosyalist 
Yugoslavya’yı... Şimdi o yedi ayrı parçada yaşayan halklar, birbirine 
düşman edilmiş durumda.

Türkiye dostu ve en kara günlerinde yardımımıza gelmekte durak-
samayan, içtenlikli Müslüman ve Tam Bağımsızlıkçı Lider Muammer 
Kaddafi’yi linç ettirdiniz, çakallara. Ve ülkesini cehenneme çevirdiniz.

Suriye’de yaptıklarınız ve yapmakta olduklarınız zaten meydanda. 
Yarım milyon masum Müslümanın kanına girdiniz. Üç milyon insa-
nı vatanlarını terke zorladınız. Altı milyon insanı ülke içinde yersiz 
yurtsuz bıraktınız. Ve hep bildiğimiz gibi, üç milyon civarında Suriyeli 
Müslüman da bizim ülkemizde. Büyük çoğunluğu aç, sefil. Acılar için-
de.

Hep bu ihanetleri, efendiniz ABD’nin size verdiği emir üzerine etti-
niz. O alçak emperyalistin her emri, sizin için Tanrı buyruğu mertebe-
sindedir, değil mi?

Böylesine bir bataklıkta yaşıyorsunuz işte. Ülkemizi de parçalanma-
nın eşiğine getirdiniz. Afganistanlaştırdınız, Suriyeleştirdiniz.

Kaçak Saraylı’nın Mustafa Kemal düşmanlığı
Aslında, kendiniz açısından bir kerecik de olsa tutarlı davrandınız, 

Mustafa Kemal’in askeri üniformalı resmini Meclisteki yerinden indir-
mekle. Başkalarını da indirin, hiç vakit kaybetmeden...

Öyle ya; sizin ne ilginiz olabilir, Mustafa Kemal’le?..
Yerle gök kadar, gündüzle gece kadar zıtsınız Mustafa Kemal’e, kar-

şıtsınız ve de düşmansınız. Hem de tamamınız...
Bu Dörtlü Çete’nin dördü de düşmandır esasında Mustafa Kemal’e 

de... Düşmanlık ölçüleri farklı farklı. Yani aralarında nitel bir fark yok 
da, nicel farklar var.

Zaten, daha birkaç ay önce ne demişti, Meclis Başkanınız, kaşar Or-
taçağcı İsmail Kahraman?
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Nasıl hakaret etmişti, Mustafa Kemal’e ve silah arkadaşlarına?
“Cumhuriyet’i kuranlar dinsizdi.”, diye, değil mi?
Sen ne demiştin, Kaçak Saraylı; Mustafa Kemal ve can yoldaşı, en 

yakınındaki silah arkadaşı İsmet İnönü hakkında?
“İki Ayyaş”.
Öyle değil mi?
İşte bugün, egemen sizsiniz. Devran sizin. Öyleyse, namuslu ve tu-

tarlı olun. Mustafa Kemal’in tüm devlet dairelerindeki resmini indirin. 
Bu devlet de, bu Meclis de onun devleti, onun Meclisi değil çünkü. 
Bunu siz de biliyorsunuz. Ve hatta, dediniz de, değil mi?

Ne demiştin, Kaçak Saraylı sen?

“İster kabul edilsin, ister edilmesin. Türkiye’nin yönetim siste-
mi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken, bu fiili du-
rumun hukuki çerçevenin anayasal olarak kesinleştirilmesidir.”[37]

Yani diyorsun ki, “Ben Mustafa Kemal’in ve Birinci Kuvayimilliye-
cilerin kurduğu Laik Cumhuriyet’i yıktım. İster kabul edin, ister etme-
yin. Artık Sultan benim. Bu, fiili bir gerçekliktir. Bu sebeple, benim bu 
durumuma Anayasal bir kılıf geçirin, olsun bitsin.”

Evet Kaçak Saraylı!
Dürüst ol, tutarlı ol; Anıtkabir’e filan da gitme artık.
Gidip de orada “sap gibi ayakta dur”ma.
“Ben Mustafa Kemal’e düşman, Ulu Hakan Vahididdün’e dostum.”, 

de. “Benim mürşidim, Mustafa Kemal hakkında Vahdeddin’in çıkardığı 
idam fermanını, verdiği fetvayla din adına onaylayan Dürrizade Ab-
dullah Efendi’dir.”, de. “Ben İngilizciyim. Anadolu’yu işgale girişen 
Yunan Ordusu’nun yandaşıyım, Vahdeddin gibi.”, de.

“Ben Birinci Kuvayimilliye’ye ve Antiemperyalist Birinci Milli 
Kurtuluş Savaşı’na karşıyım.”, de. Açık ol, dürüst ol, tutarlı ol, azıcık 
da olsa cesaretli ol.

“Ben laikliğe filan da karşıyım.”, de. Bir zamanlar söylediğin, ki 
gerçek düşüncendir o, şu sözü söyle:

“Hem laik, hem Müslüman olunmaz. İkisi bir arada ters mık-
natıslanma yapar.”, de. “Ben demokrasiye de inanmıyorum.”, de.

“Demokrasi bir tramvaydır. Gideceğiniz yere kadar gider, ora-

[37] http://www.milliyet.com.tr/erdogan-turkiye-nin-yonetim/siyaset/detay/2102172/de-
fault.htm.
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da inersiniz.”, de.

Ve devam et, korkma. “Gideceğim yere kadar geldim işte. Şimdi 
de iniyorum. Artık demokrasi memokrasi lafını kimse etmesin. Onu da 
sildim süpürdüm.”, de. Dürüst ol. Açık ol...

Ama böyle yapmıyorsun. Sinsi davranıyorsun. Mustafa Kemal’in 
bütün resimlerini indirin, diye emir vermiyorsun avanene.

Onu, Finans-Kapital ajanı, sarı sendikacı Salim Uslu’ya söyletiyor-
sun.

Ne diyor bu kişi?

“Atatürk’ün Meclis’te yüzlerce sivil resmi varken üniformalı 
resminin oraya konması doğru değil. Esas sorun Meclis’te ünifor-
mayı temsil eden mekanizmaların ortadan kaldırılmasıydı. O re-
sim kışlada olur, hiçbir şekilde Meclis’te olmaz.”[38]

AKP’giller Mustafa Kemal’in Ordusu’ndan kalan 
kırıntıları da silip süpürdü

Aslında, Mustafa Kemal’in Ordusu’nun da işini bitirdiniz, değil mi?
Önce NATO vurdu ona; içini boşalttı, akıllarını aldı komutanlarının. 

Onları NATO’culaştırdı. Sonra Pensilvanyalı İmam’la ikiniz vurdunuz. 
Geri kalanını da sen silip süpürdün, değil mi?

Şu anda meydanlarda komutan, general üniformasıyla dolaşanları, 
gerçek komutan saymayınız. Bunlar, rahmetli Kemal Sunal’ın “Tosun 
Paşa”sından zerrece farkı ve komuta kalitesi olmayan sahte komutan-
lardır. Suretleridir, öyle görünen sadece.

Saygıdeğer dostumuz, “Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyo-
nunun mağdurlarından yarbay Mustafa Dönmez’in tabiriyle; onların 
üzerindeki “sünnet çocuğu” üniformasıdır, giysisidir. İçindekilerin de 
sünnet çocuğundan farklı bir yapıları yoktur.

Bu dostumuz da bizi telefonla arayıp 15 Temmuz ve sonrası yaşa-
nanlar konusunda, eşi Rana Hanım’la birlikte bizimle aynı düşündüğü-
nü belirtmişti.

Ne yazık ki, bu dostumuzun dışında, olayı bizim gördüğümüz gibi 
netçe görebilen başka asker yoktur. Sadece, Türker Ertürk Paşa, bize 
oldukça yakın değerlendirmiştir olayı.

Tayyip’in Meclis İdare Amiri Salim Uslu, alınteri akıtarak bir fab-
rikada işçilik yapmamıştır. Fabrikanın idare kısmına patron tarafından 

[38] http://odatv.com/kurdugu-meclisten-bu-resmini-indirdiler-0909161200.html.
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konulmuş, bu şekilde “işçi” statüsü kazandırılmış, sonradan da ajan 
sendikası “Hak-İş”in tepesine getirilmiştir. Yıllar yılı, satmıştır burada 
işçileri, patronlara.

Üstelik de bu süreçte, altına 170 bin Avroluk Mercedes S300 çe-
kilmiştir. Bu ihanetini de, “Güvenli arabaya binmek benim de hak-
kım.”, diyerek savunabilmiştir.

Soralım bu işçi düşmanına:
Senin hakkın da, yıllar boyu patronlara sattığın işçilerin hakkı değil 

mi, güvenli arabalara binmek?
Değil, dersin hemen, değil mi... Onlar işçi. Onların yük hayvanından 

ne farkı var ki senin gözünde?..
Ne diyordu, rahmetli sanatçımız Ahmet Kaya?

Ve korku bir kahpe yaratır içerden işler
Vurur hançerini şah damardan ihanet
Satarsın ulan satarsın
Açılmamış gonca gülü

Satar bunlar, arkadaşlar. Mustafa Kemal’i de, Laik Cumhuriyet’i de, 
vatanı da, milleti de... Bu Salim Uslu, Soros’un “Açık Toplum Ens-
titüsü”nün “Danışma Kurulu Üyesi”dir, aynı zamanda. Yani, derin 
bağlantılara sahip, bu şahıs.

Laikliğe de, karnınızda sakladığınız düşmanlığı niye açıkça getir-
miyorsunuz?

“Biz laikliğin de düşmanıyız. Artık laiklik maiklik yok.”, diye niye 
demiyorsun, Kaçak Saraylı?

“Meclis” dediğiniz yerde Salim Uslu’yu konuşturttuğun gibi, bura-
da da yandaşınız ihanetler medyasının temsilcilerini konuşturuyorsun. 
Kendinse, susuyorsun sadece. “Benim adıma siz konuşun”, diyorsun o 
amigolaşmış kişilere. Onlar da konuşuyor tabiî, senden aldıkları güçle 
ve de parayla. Hiçbiri bedava yapmaz o işi çünkü. Aslında birliğinizi 
sağlayan da para... Yani çıkar birliği aranızdaki, yalnızca.

Yezid İslamcısı din bezirganları
sabah akşam laiklik düşmanlığı pompalıyor

Bakın ne diyor Kaçak Saraylı’nın AKP’gilleri’nin resmi televizyo-
nu A Haber’in programcısı Erkan Tan:

“15 Temmuz dinci bir darbedir’ tespiti üzerinden laikliği pom-
palıyorlar. Tarikatlara, cemaatlere vuruyorlar. Tarikatları, cema-
atleri bombalayıp sapkın Kemalist laikliği pompalıyorlar. Hedefte 
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yine dindarlar var.”[39]

2013 öncesi, bugün Tayyip’e yaptığı yalamalığı Pensilvanyalı 
İmam’a yapıyordu, bu A Haber sözcüsü. Bir an önce “gel”, diyordu, 
Pensilvanyalı efendisine. Ve de devam ediyordu:

“Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Yeterince coşamıyoruz.”
İşte bu yalama, Mustafa Kemal’in laikliğini de, kendisini de, yapıp 

ettiklerini de, “sapkın” olarak görüyor.
Aslında bu görüş, hep söylediğimiz gibi, Kaçak Saraylı’nın ve 

AKP’giller’in tamamının görüşüdür. Pensilvanyalı’nın ve tüm diğer ta-
rikatların meczuplaştırdığı, akıldan izandan koparıp düşünme yetisini 
felce uğrattığı zavallıların bütününün görüşüdür. Kur’an Kurslarından, 
İmam Hatiplerden geçirilip yine aynı şekilde düşünme melekesi yitirtil-
miş, acınacak durumdaki insanların görüşüdür.

Bu Yezid İslamcısı sözde dindarlar, aslında, “sapkın”ın en önde gi-
denidir. Bu, vicdandan, ahlâktan, namustan arındırılmış; vurguna, soy-
guna, hırsızlığa, soysuzluğa, yalana, dolana, dümene ve de Amerikan 
uşaklığına, CIA-Pentagon İslamcılığına indirgenmiş olan sahte din, 
sahte İslam; bunların inanışının özüdür.

Dolayısıyla da bunlar; dini çürütmüşlerdir, İslam’ı çürütmüşlerdir. 
Ahlâkı, namusu, mertliği, insanlığı çürütmüşlerdir. Tüm İslam ülkeleri-
ni Amerikan sömürgesi durumuna düşürmüşlerdir. O duruma düşmeyi 
kabul etmeyen birkaç ülkeye de, Libya, Suriye, Irak gibi, saldırarak 
oraları da yakıp yıkmanın ve masum Müslümanları katletmenin derdin-
dedir bunlar.

Cehenneme çevirmişlerdir, bu hainler ve vurguncular sürüsü, İslam 
Coğrafyasını.

Gece gündüz laikliğe saldıran, hakaretler yağdıran düzenbazlar, 
Çağdaş Yezid’ler; bir bakın şu İslam topraklarına. Her yer kan revan... 
Cehenneme dönmüş ülkeler.

Ve insanlar, vatanlarından, ülkelerinden kaçıp canlarını, ırzlarını 
kurtarma telaşına düşmüşlerdir.

Bir bakın, bre utanmaz arlanmazlar!
Bu kaçan insanların bir teki, Suudi Arabistan’a, Afganistan’a, Pakis-

tan’a, Katar’a, Kuveyt’e gitmiyor. Çünkü cehennem, tüm İslam Coğrafyası.
Nereye gidiyor?
Hıristiyan Batı ülkelerine gidiyor. Oralara ulaşmayı ve güvenli bir 

ortama kavuşmayı hayal etmekteler. O yüzden Akdeniz’in azgın dalga-
ları arasında yitip gidiyor, bu masum insanların ve gencecik çocukların, 

[39] http://odatv.com/sapkin-kemalist-laikligi-pompaliyorlar-0909161200.html.
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anaların, bebelerin canları.
Bu Müslüman insanlar niye Hıristiyan Batı’ya gitmeye çabalıyor?
Çünkü oralarda laiklik var. Kimse, dininden, mezhebinden, inanı-

şından dolayı birbiriyle savaşa tutuşturulmuyor oralarda. İşte bu sebep-
ten... Bir de oralarda iş bulabileceğinden, iyi kötü karnını doyurabilece-
ğinden... Çünkü oralar, İslam ülkeleri gibi sömürge, yarısömürge değil. 
Çalıştırdığı insanlara, hiç değilse geçimini sağlayabilecek bir ücret öde-
niyor oralarda. İşsizlik oranı da yüzde üç, beş gibi, çok düşük oralarda.

Fakat siz, bütün bu söylediklerimizi anlayacak durumda değilsiniz ki...
Çünkü sizin, vatan, millet, halk, umrunuzda değil ki... Sizin derdiniz 

vurgun. Küp doldurmak. Tek odaklandığınız hedef bu.
Bütün bu ekranlardan konuşmalarınız da, aslında, cahil ve yoksul 

insanlarımızı “Allah’la aldatma”ya yöneliktir. Yani hep yalan, dolan, 
hile, dümen peşindesiniz.

Bunlar ulusa da ulusalcılığa da düşmandır
İşte bugün haber sitelerine düşen bir haber daha:

“15 Temmuz’un kanlı ortağı ulusalcılar”
“AKP’ye yakın Diriliş Postası gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 

Erem Şentürk, bugünkü başyazısında ulusalcıları hedef aldı.
“İşte o yazı:
“(...)
“Darbeciliğin şahı muhtemelen 15 Temmuz’un da kanlı ortağı 

olan ulusalcıların, fırsat bu fırsat diye kendi hesaplarını görmeye 
çalıştıklarını da hep aklımızda tutmak lazım...”[40]

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, bunların tamamı artık zıvanadan çık-
mış durumdadır. Vicdan, namus, utanma, arlanma aramayacaksınız artık 
bunlarda. Adamlarda, ulusa ait değerler o denli alerji yaratıyor ki, akıl-
larına gelebilen her kötülüğün sorumlusu olarak ulusalcıları görüyorlar. 
Çünkü kendileri, Ortaçağ’ın karanlıklar dünyasının ümmetçiliğinin sa-
vunucusu durumundadırlar. Yani ümmetçidirler. Ve de Ortaçağcıdırlar.

Bu vatandaş, daha önce de bir paylaşımda bulunmuş. Orada da şöyle 
demiş:

“15 Temmuz’dan sonra artık mecburen Laik olacağız diye da-
yatan kesimlere açık uyarı. Bedelini ağır ödersiniz.”
Gördüğümüz gibi, laiklik de öylesine alerji yaratmış ki bunlarda, 

laik olacaksın, dedin mi bunlara; sanki domuz olacaksın, demiş gibi 

[40] http://odatv.com/15-temmuzun-kanli-ortagi-ulusalcilar-0909161200.html.
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oluyorsun. Anında kendilerinden geçip feveran ediyorlar.
Çünkü arkadaşlar, defalarca tekrarladığımız gibi; bunların Muavi-

ye’den, Yezid’den, IŞİD’den, El Kaide’den, El Nusra’dan, ÖSO’dan, 
Suudi Hanedanından, Arap emirlerinden, şeyhlerinden zerrece farkları 
yoktur.

Bu Ortaçağcı, Yezid İslamcıları, bir de tarikatları savunuyorlar, de-
ğil mi arkadaşlar?..

Pensilvanyalı’nın tarikatının dışındaki tüm tarikatlar, cemaatler, 
bunların dostu, müttefiki ve devletteki ortaklarıdır artık. Onlarla iş tu-
tacaklar bundan böyle. İşte bu sebepten; “Aman laiklerle hiçbir işimiz 
olmasın. Onlara da göz açtırmayalım.”, diyorlar.

Yine hep tekrarlıyoruz ya; Laik Cumhuriyet ve Mustafa Kemal 
düşmanlığı bunların beyin hücrelerine kodlanmıştır, diye... Oradan o 
düşmanlığı ancak toprak söküp atabilir, diye... Aynen öyle, arkadaşlar. 
Başka türlü bunlar asla değişmez, iflah olmaz, ıslah olmaz.

Çünkü, zehirlenmiştir bunlar bir kez. Eroinmanlar gibi, tüm beden-
lerini bir inme gibi sarmış, beyinlerini çürütmüştür, Muaviye-Yezid 
Dinciliği, CIA-Pentagon Dinciliği...

Bunların değişebileceğini, olumlu işler yapabileceğini uman; halkı-
mızın deyişiyle “Abesle iştigal etmektedir”. Bizim deyişimizleyse; boş 
hayaller dünyasına dalmıştır.

Aldanmayalım!
Kendi kendimizi kandırmayalım. Boş hayallerle avutmaya çalışma-

yalım.
Gerçeği, acı da olsa, görelim... Görelim ki, ona göre tutum belirleye-

bilelim. Doğru bir mücadele hattı oluşturabilelim.
Hani, sağlıkçılarımız da der ya;
“Öncelikli iş, teşhiste yanılmamaktır.”
Teşhiste yanıldınız mıydı, tedaviniz boştur. Hiçbir sonuç vermez...
Bakmayın, bunların bugün meydana hâkim görünmelerine. Güçlü 

görünmelerine.
12 Mart’ın, 12 Eylül’ün faşist diktatörleri de kendilerini çok güçlü 

görüyorlardı. Fakat, işte apaçık ortada olduğu ve herkesçe de görüldüğü 
gibi, artık lanetle anılmaktadır onlar. Bunların da sonu gelecek. Hem de 
hesaba çekilecekler. Hesap vermeden gidemeyecekler, kaçıp kurtula-
mayacaklar.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
09 Eylül 2016



Ayrım
On

Bunlardan biri “FETÖ”, öbürü “TATÖ” Biri ne 
kadar suça batmışsa, öbürü de o kadar suça 

batmıştır! Hikayenin özeti bu!..
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Bunlardan biri terörist mi?
Evet.
Öbürü?
Öbürü de aynı...
Bunlardan biri “Faşist Din Devleti” peşinde mi?
Evet.
Öbürü?
Öbürü de aynı...
Bunlardan biri Laik Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanı mı?
Evet.
Öbürü?
Öbürü de aynı...
Bunlardan biri, doymaz bir kamu malı aşırıcısı mı?
Evet.
Öbürü?
Öbürü de aynı...
Bunlardan biri sadık bir Amerikan hizmetkârı mı?
Evet.
Öbürü?
O da aynı...
Bunlardan biri ne kadar suçluysa, öbürü de o kadar suçludur.
Hikâyenin özeti bu...
Gerisi laf-ı güzaftır.
İşte bu sebepten, bunlar, 2002’den 2013’e kadar “kardeş kardeş” 

yürüdüler, bu ihanet yollarında. Ve işte bu sebepten; “ne istediler”se 
birbirlerinden, hep verdiler.
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Ne zaman ki aynı kulvarda her ikisi de “esas oğlan”ın kendisi ol-
duğunu ilan etti ve bunda ayak diretti, işte o zaman yaygara başladı, 
tantana koparıldı. Kanlı bıçaklı oldular artık.

Demek ki, bunların arasındaki tek fark “şeyh farkı”dır. Birinin şeyhi 
Pensilvanyalı İmam, öbürününkiyse “Kaçak Saraylı İmam”dır. Bunun 
dışında zerre fark bulamazsınız, bu iki hain, Amerikan yapımı güç ara-
sında.

Bu Bayram gününde, fazla zamanınızı almayalım, dedik. Ona çalı-
şacağız bakalım... Güncel haberlerden bir ikisini konu edip, noktalaya-
lım yazıyı...

FETÖ’cü şirketler AKP’giller döneminde
devasa oranda büyüdü

İşte 10 Eylül 2016 tarihli Cumhuriyet’ten bir haber:

“Büyütüp el koydular
“2003’te piyasa değeri 20 milyon dolar iken bünyesindeki 18 şir-

ketle 10 milyar dolarlık bir hacme ulaşan Koza, AKP ile büyümüş bir 
grup

“Son yıllarda ÇED raporları olmadığı halde yaptığı altın ara-
maları nedeniyle çevreciler ve bölge halkının ciddi tepkisine yol 
açan ve çeşitli protesto gösterileriyle gündeme gelen ve FETÖ’ye 
finans sağladığı gerekçesiyle TMSF’ye devredilen Koza İpek Hol-
ding’in asıl büyümesini AKP iktidarı döneminde yaptığı görülüyor.

“Hikâyesi 1948’de Adana’da başlayan Koza grubu, baba Ali 
İpek tarafından kurulan kâğıtçılık ve davetiye şirketi ile yola çık-
tı. Önce Ankara, ardından İstanbul’a gelen şirketin asıl büyümesi 
2002’den itibaren altın madenciliği ile hızlanarak 10 milyar dolar-
lık bir hacme erişti.

“Altın buldu
“2003’te piyasa değeri 20 milyon dolar olan Koza’nın 10 mil-

yar dolarlık büyüklüğe ulaşmanda, şirketin, altın madenciliğindeki 
süreci ve girdiği ticari ilişkilerin büyük rolü oldu. Şirket, ABD’li 
ve Kanadalı altın avcılarının taşeronluğunu yaparak büyük mesafe 
katetti. 1989’da Eurogold Madencilik adıyla kurulan ve Bergama 
Ovacık’ta siyanürle altın çıkarma faaliyeti gösteren ABD’li New-
mont Mining Corporation’a ait olan şirket 2002’de Avustralyalı 
Normandy Mining firmasına oradan da 2005’te 44.5 milyon dolara 
Koza’ya satıldı. Koza altın arama işine bu şekilde başladı. Ardın-
dan yine Newmont firması Gümüşhane’deki Mastra altın madeni 
ve diğer altın ruhsatlarını da Koza’ya sattı.
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“Ölüm saçmakla suçlanmıştı
“Koza şu anda Bergama’dan Artvin’e, Kaz Dağları’ndan Gü-

müşhane’ye kadar geniş alanda maden arama ruhsatı bulunan şir-
ketin Kayseri’de ölüm saçtığı ileri sürülmüştü.

“Koza-İpek Holding, altın madenine ÇED raporu için hile-
li raporlar düzenledi, çevreyi katlederek üretim yaptığı bilgileri 
basında yer almış, holdingin işlettiği madenlerde insan sağlığı ve 
çevreye ölümcül etkiler oluşturacak yasa dışı üretime imza attığı 
ortaya çıkmıştı. Hakkında soruşturma başlamadan kısa bir süre 
önce yurtdışına kaçan Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Akın İpek’in, Kayseri’deki altın madeninde çevreye zehir saçtığı 
belirlenmişti.

“Az sayılabilecek bir zamandır yaptığı madencilik alanında 
faaliyet gösteren bir şirketin elinde yüzün üzerinde maden arama 
ruhsatının bulunması da takdire şayan bir durum olarak yorum-
lanmıştı.

“Hisseler arttı
“Haberin etkisiyle İpek’in borsada işlem gören şirketlerinden 

Koza Altın yüzde 18 yükselirken, Koza Anadolu ve İpek Enerji 
yüzde 14 ve 15 artış gösterdi. Deniz Yatırım notunda, “Bu şirket-
lerin satış sürecini hızlandıracağı beklentisinin kuvvetlenmesi ile 
haberin bahsedilen hisseler üzerinde olumlu etki yaratmasını bek-
liyoruz.” demişti.

“İş Yatırım da hisselerin yükselebileceği değerlendirmesinde 
bulunmuştu.”[41]

Şuraya bakın, arkadaşlar...
1948’de kurulan şirket, 2002’ye kadar 20 milyon dolarlık bir değe-

re ulaşabiliyor. Fakat o tarihten sonra, AKP’giller’le Pensilvanyalı’nın 
girmiş olduğu ittifakın katkısıyla, 2002’den 2016’ya kadar geçen süre 
içinde, tam 10 milyar dolarlık bir holding boyutuna ulaşıyor. Bir başka 
söyleyişle 14 yılda tam 500 misli büyüyor.

Bu olağanüstü büyüme hızı, hiç normal sayılabilir mi?
Bu, kamu mallarının dizginsiz biçimde aşırılması, iç edilmesi, hır-

sızlanması ile mümkün olabilir ancak... Başka türlü hiçbir şirket, bu 
kadar hızlı bir değer artışına ulaşamaz.

Düşünün bir; şirket asıl vurgununu, “değerli maden işletmecili-
ği” denen, kamuya ait bir servet olan altın, gümüş vb. servetlerin işle-
tilmesinden ve onları kasasına doldurmasından yapmış.

[41] Cumhuriyet Gazetesi, 10 Eylül 2016.
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Bergama’dan Kazdağları’na, Artvin’den Gümüşhane’ye kadar, Tür-
kiye’nin her bölgesindeki kıymetli kamu malı madenler, bu Fethullahçı 
hırsız şirkete peşkeş çekilmiş.

Tabiî, AKP’giller, kendi menfaatleri olmadan, kardeşleri bile olsa 
yedirmezler, bu kadar kârlı kamu malını kimseye.

Kuşkusuz, “Kaçak Saraylı Reis” başta gelmek üzere, AKP’giller’in 
tüm kelek kesenleri de bu vurgundan tatlı komisyonlarını almışlardır.

Hani ne demişti Tayyip, tapelere düşen bir ses kaydında?
“İstanbul’daki kupon araziler, benim haberim olmadan satıl-

masın.”
Bu ne anlama gelir?
Buraların ballı kaymağı benim payımdır. Öbür kıyıda köşede kalmış 

olanları, siz kendi aranızda paylaşabilirsiniz.
Akın İpek’in başpatron olduğu bu şirket, halkımıza ait bu değerli 

madenleri, hazine avcılarının tarihi mekânlarda yaptığı tahribata benzer 
bir biçimde, doğayı ve çevreyi tahrip ederek götürmesine karşı, o böl-
gelerde yaşayan köy, kasaba ve şehirlerimizin halkından oluşan binler-
ce, on binlerce insan, bu ihanet vurgununu protesto etmişti, hatırlayaca-
ğımız gibi. Onlarca “yürütmeyi durdurma davaları” ortaya çıkmıştı. 
Fakat, işi beceren kadı olduğu için, ne bu kitle protestolarının bir etkisi 
oldu, ne de mahkeme kararlarının... Vurgun, olanca hızıyla, hayâsızca 
devam edip gitti.

Tabiî bu, sadece Pensilvanyalı’nın finans kaynaklarından birini oluş-
turan bir şirketin yaptığı vurgundur. Pensilvanyalı’nın daha böyle yı-
ğınla şirketi vardır, AKP’giller tarafından önü açılan, kollanıp korunan.

AKP’giller, amiyane deyimle, halkımızın “başını tutuvermiştir”. 
Vurguncu, halk düşmanı Parababaları da gerisini getirmiştir artık.

Pensilvanyalı’nın şirketleri de aynısını yapmıştır, AKP’gil-
ler’in “Havuzcu” vurgun şirketleri de... Hani diyordu ya, onlardan bir 
insan sefaleti; “Desenize halkın a..ına koyacağız yine.”, diye.

14 yıldan bu yana, işte bunları yaptınız, bre vurguncular, bre hainler!
Pensilvanyalı’nın bir de özel okulları, üniversiteleri vardı, değil mi?
Oralarda okuyan öğrencilerin ödedikleri ücretin yüzde 60’ı da, dev-

let tarafından karşılanıyordu, değil mi?
Peki, açıklayın bakalım!
Bugüne dek Pensilvanyalı’nın okullarına kaç milyar aktardınız?
Açıklayamazsınız tabiî...
Sorun bakalım, neredeyse çeyrek yüzyıldır Ankara Belediye Baş-
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kanlığı yapan ve de; “Fethullah Gülen’in cinleri var. Cinlerini kul-
lanarak bu işleri yapıyor.”, diye akla ziyan, ciddi ciddi açıklamalar 
yapan Melih Gökçek Efendi’ye:

Pensilvanyalı’nın şirketlerine, okullarına kaç bin metrekarelik kamu 
arsasını peşkeş çektin, diye...

10 küsur yıl, tencere kapak gibi uyum içinde kamu malı hırsızladı-
nız ve de efendiniz ABD Emperyalistlerine yarışırcasına hizmetkârlık 
ettiniz.

Bu haydut efendinizin verdiği emir üzerine, suç ortaklığı ettiniz ona. 
Irak’ta, Libya’da, Suriye’de sayısı 10 milyonu bulan masum Müslüma-
nın canına kıydınız, kanına girdiniz.

Fetocular da AKP’giller de Müslüman postuna 
bürünmüş Müslüman düşmanlarıdır

Bir de “Müslüman” geçinirsiniz ha?..
Ne Müslümanı olacaksınız be!
Siz, Muaviye ve Yezid’den bu yana gelmiş geçmiş en büyük ve en 

eli kanlı Müslüman düşmanlarısınız.
Muaviye ve Yezid ne kadar Müslümansa, siz de ancak o kadar Müs-

lümansınız.
Bizi izleyen arkadaşlar yazılarımızdan, konuşmalarımızdan hatırla-

yacaklardır:
Hz. Muhammed, bir toprak evin tek odasında yaşardı. Hurma lifle-

rinden dokunmuş bir hasır üstünde yatar ve yine hurma lifleri doldurul-
muş bir yastığa baş koyardı. Hırkasının ve su kırbasının dışında hiçbir 
eşyası yoktu. Yarı aç yarı tok geçirirdi günlerini.

En gözde eşi olan Hz. Ayşe bile, ancak Hayber’in Fethi sonrasında 
oralardaki bol ürün veren hurma bahçelerinin ürünlerinden payına dü-
şenler sayesinde doyuncaya dek hurma yiyebilmiştir ilk kez.

Sizse, aynen Firavunlar gibi, Nemrutlar gibi, Bizans İmparator-
ları gibi ve de Muaviye-Yezid gibi saraylarda yaşıyorsunuz. Su gibi 
kamu malı israf ediyorsunuz. Bununla da yetinmiyor, iki trilyon doları 
aşan kamu malını iç ediyorsunuz.

Ne Müslümanı olacaksınız siz!..
Su içer, nefes alır gibi yalan söylersiniz, kandırmacada bulunursu-

nuz, riyakârlık edersiniz. Cahil, saf, bilinçsiz Müslüman insanlarımızı 
“Allah’la Aldat”ırsınız”.

Tüm bunlara ilaveten de, ülkemizi parçalanmanın eşiğine getirdiniz. 
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Suriyeleştirdiniz ülkemizi. “BOP’un Eşbaşkanı”sınız ya siz; işte efen-
dinizin verdiği emir üzerine BOP’u hayata geçiriyorsunuz.

Bir de hiç utanmadan, arlanmadan, yüzünüz kızarmadan diyorsunuz 
ki; “Biz kandırıldık.”

Yok ya...
Sizi ancak efendiniz ABD haydutları kandırabilir. Başka da hiç kim-

se kandıramaz.
“Biz kandırıldık”, derken bile, film yapıyorsunuz, riyakârlık yapı-

yorsunuz. Milleti kandırmaya çalışıyorsunuz.
2002’den 2013’e kadar geçen 11 yıllık süre içinde, elbirliği, güç bir-

liği ederek anasını ağlattınız milletin.
Ne din bıraktınız, ne ahlâk bıraktınız, ne namus bıraktınız, ne vatan 

bıraktınız, ne komşu bıraktınız. Çürüttünüz, mahvettiniz hepsini...
İş, ganimet paylaşımına gelince, mafya örgüt şeflerinin genelde 

düştüğü duruma benzer bir duruma düştünüz. “Aslan payını sen ala-
caksın-ben alacağım” tartışmasına, kavgasına ve savaşına girdiniz. 
ABD’nin desteğiyle, yardımıyla sen Pensilvanyalı’yı yendin. Tabiî 
ABD de karşılığını istedi senden bu yardımının. Sen de “okey” dedin. 
Sanırız bu anlaşma, senin BOP’un hayata geçirilmesinde oynaman ge-
reken rolü aksatmadan yerine getireceğin şeklindeydi. Bu sözü verdin, 
sen ona. Sözünde de duruyorsun işte. İhanet yolunda kararlılıkla, adım 
adım ilerliyorsun.

Pensilvanyalı hakkında, onun bir terör örgütü olduğuna dair ve Din 
Devleti kurma amacı olduğuna dair, DGM Savcısı Nuh Mete Yük-
sel’in hazırladığı ve mahkemece de kabul edilen iddianame vardı ma-
sanda, gözünün önünde. Sen onu ittin bir kenara. Ve yaptığın bir yasa 
değişikliğiyle kurtardın Pensilvanyalı’yı yargının elinden.

Kardeşlik hukukunuz onu gerektirdi, değil mi?
Ve bir de; Meclis Komisyonunun Pensilvanyalı hakkında hazırlamış 

olduğu rapor vardı ortada. Sen ona da kapadın gözlerini. Ve yok say-
dın onu da. Dedik ya, hukukunuz derindi, Pensilvanyalı’yla. Oh, ne iyi 
gidiyoruz. Laik Cumhuriyet’in ve Mustafa Kemal Geleneğinin anasını 
belliyoruz işte günbegün, diyordun. Sonunda da izini tozunu sileceğiz 
bunların, diyordun. Gayet neşeliydiniz, hem sen, hem Pensilvanyalı. 
Amacınız aynıydı çünkü. Dininiz de aynıydı: Muaviye-Yezid Dini, 
CIA-Pentagon İslamı. Yani anlaşamadığınız tek konu yoktu aranızda. 
Dedik ya; ne olduysa, ganimet paylaşım kavgasıyla başlayıp oldu.

Şimdi de, Cumhuriyet’in yukarıda aktarma yaptığımız aynı sayfa-
sında yer almış olan bir köşe yazısına bakalım. Çiğdem Toker, konuya 
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ilişkin şunları yazmış:

“AKP iktidarının çabası da büyük, telaşı da. Bir yandan Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tabiriyle, “at izinin it izine karış-
tığı” -kendi deyişleriyle- temizlik harekâtını yürütürken, diğer 
yandan da bugün FETÖ terör örgütü olarak anılan yapı Gülen 
Cemaati iken onunla nasıl iç içe, kol kola ve güçbirliği içinde oldu-
ğunu unutturma çabası içindeler. 

“Muhtemelen, medya sahiplik yapısının iktidarla iç içeliğinin 
bunu mümkün kılacağını düşünüyorlar. O yüzden 14 yıllık iktidar 
süresinin en az 10 yıllık kısmının; siyasette, bürokraside, yargıda, 
ekonomik hayatta, bu gayreti boşa çıkaracak binlerce işlem ve 
uygulamayla dolu olduğunu, kendileri yol vermese, imzalamasa, 
yürümese, onaylamasa güçlenmesi ve nihayetinde bir tehdide dö-
nüşmesi imkânsız bir yapının, sessiz sedasız palazlandığına inan-
mamızı istiyorlar.

“***
“Bir an için, “kandırılmayı” baştan reddetmişlerin toplu olarak 

hafızasını yitirdiğini düşünelim. Peki TBMM arşivi ne olacak?
“Tek elle kaldırmak isteseniz bileğinizi inciteceğiniz kalınlıktaki 

o 1449 sayfalık raporu nereye saklayacaksınız? Başkanlığını eski 
AKP İstanbul Milletvekili Nimet Baş’ın yaptığı TBMM Darbele-
ri Araştırma Komisyonu’nun Kasım 2012 tarihli raporundan söz 
ediyorum. 

“Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yer aldığı yüz-
lerce görüşten oluşan rapor orada duruyor. O raporda dönemin 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sunulan rapor ve brifingler-
de, Gülen Cemaati’nin eğitim ve bürokrasi alanındaki faaliyetleri, 
mali büyüklükten, öğrenci yurdu sayısına kadar tek tek listelenmiş. 
Meclis raporunda, Eylül 1996’da MİT’in; Ocak 1997’de de Genel-
kurmay Başkanlığı’nın Demirel’e, Genelkurmay Karargâhı’nda 
verdiği raporlardan geniş özetler yer alıyor.

“***
“TBMM Araştırma Komisyonu’nun Kasım 2012 tarihli rapo-

rundaki Gülen Cemaati ile ilgili bazı bölümler:
“• Refah Partisi, gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki rolü nede-

ni ile milli eğitim ve öğretim kesimini öncelikli hedef olarak ele al-
makta ve bu bakanlık koltuğuna Fethullah Gülen’in desteği ile gel-
miş olan Mehmet Sağlam’ın bulunmasından da mutlu olmaktadır.

“• Sadece Fethullah Gülen’e ait yurtiçinde ve yurtdışında top-
lam 448 yurt, 346 dershane, 181 okul ve 3 özel üniversite bulun-
maktadır.

“***
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“Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel’in, dönemin Başbaka-
nı Erbakan’a gönderdiği 4 Şubat 1997 tarihli “Kişiye Özel” mek-
tup da TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun raporunda 
yer alıyor. Raporun 1015. sayfasındaki Demirel mektubunda, Fet-
hullah Gülen’e dair satırlar şöyle:

“• Fethullahçıların Türkiye’de gerçekleştirilmesi hedeflenen 
İslam devletine uluslararası destek sağlamak amacıyla yurtdışın-
da okul açma atağı başlattıkları, özellikle de Orta Asya’da okullar 
açtıkları, bu çerçevede 52 ülkede 6 üniversite, 236 ilkokul ve orta 
dereceli okul, 6 dershane olmak üzere toplam 248 okul/dershane ve 
21 öğrenci yurdu açıldığı, bu okullarda 3 bini yabancı olmak üzere, 
7 bin eğitici/idarecinin görev yaptığı, önümüzdeki 5 yıl içinde 500 
orta dereceli, 50 üniversite açılmasını hedefledikleri, 

“• Fethullah GÜLEN’in eğitim alanındaki bu yatırımlarının 
toplam değerinin 350 trilyon TL olduğu, GÜLEN’in Batı’ya karşı 
ılımlı bir dini lider görüntüsü çizmeye özen gösterdiği, Fethullah’ın 
Papa ile görüşmesinin yaratılmak istenen bu imajın bir uzantısı ol-
duğu anlaşılmaktadır. 

“Yer nedeniyle sınırlı aktarabildiğim bu bölümler için Meclis 
arşivindeki rapor, meraklısına zengin bir içerik sunuyor. 

“Özeti, kendi inisiyatifiyle sürecini başlattığı bu çalışmanın 
2012 tarihli raporunu dahi dikkate almamış bir iktidar, bizi şimdi 
FETÖ’yle ilgisi olmadığına inandırmaya çalışıyor. “At ve izi”nden 
çok daha eski izler bu raporda.”[42]

Bu ve benzeri yığınla kanıt, belge ortada dururken, bir de “kandırıl-
dık”, demen yok mu; düpedüz milleti ahmak yerine koymak, bu yap-
tığın.

Senin bu riyakârca yalanına eşekler bile inanmaz. “Ama olsun”, di-
yorsun değil mi?

“Benim hüloogg’cular inanır. Onlar da benim için kâfidir.”
İşte bunda sen de haklısın be Hafız!
Senin hüloogg’cular inanır, ne yazık ki...
Çünkü onların beyinleri felç edilmiş durumda. Onlar düşünemez, 

algılayamaz, gerçekleri görüp kavrayamaz durumda. Meczuplaşmış 
durumda. Hele önlerine de aydan aya, yıldan yıla, seçimden seçime 
bulgur, makarna, nohut ve alışveriş çeki koydun mu, seni senden daha 
çok savunurlar.

[42] http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/598379/Asil_izler_Meclis_raporunda.
html.
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Dedik ya; dini, ahlâkı çürüttün sen, insanlığı çürüttün, diye... İşte 
öyle... Ve bu sebepten, geldiğinden beri hep iktidardasın. Tabiî arkanda 
da Amerika olduğu için. Ve ona hizmette de kusur etmediğin için.

Sadece kendiniz değil, hırsızlığa, vurguna bulaşan; oğullarınız, kız-
larınız, damatlarınız... İşte aynı tarihli Cumhuriyet’ten bir haber daha:

“Babadan oğula” vurguncu bunlar

“Kadir Topbaş’ın damadı belediyeden ne istediyse almış
“Kadir Topbaş’ın damadı Kavurmacı’nın 2009’daki projesi 

için 9.5 metre olan yükseklik izni 99.5 metreye çıkarılmış, Vadi İs-
tanbul için ise havaray yapma izni verilmiş

“FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Fa-
ruk Kavurmacı’nın tutuklanmasının ardından Aydınlı Grubu’nun 
inşaat sektörüne girişini inceledik. Gördük ki İBB Meclisi Aydınlı 
Grup’un projelerine hep ayrıcalık tanımış. Ve bu projeler CHP’li 
ve AKP’li Meclis üyelerini hep karşı karşıya getirmiş, CHP’nin 
“ret” oyu kullandığı projeler AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla 
kabul edilmiş. Aydınlı Grubu inşaat sektörüne 2009 yılında Esen-
yurt’taki Solarkent projesiyle giriyor. İBB Meclisi’ne gelen imar 
planlarında Solarkent projesinin yapıldığı arazinin 9.50 metre olan 
kat yüksekliği imar planı değişikliğiyle 99.50’ye çıkıyor. Proje kap-
samında 31 katlı 4 bloktan oluşan 866 adet konut yapıldı.

“ÖZEL HAVARAY
“Projelerinden biri de Sarıyer’deki “Vadi İstanbul” oldu. Bu pro-

jeye havaray yapma ayrıcalığı getirildi. İlk önce Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Vadi İstanbul’ projesindeki alışve-
riş merkezi, Arena Stadı’nın yanındaki metro hattına 750 metrelik 
özel havaray projesi geçtiğimiz aralık ayında da İBB Meclisi’ne gel-
di. Türkiye’de ilk kez özel girişim tarafından yaptırılıp İBB’ye dev-
redilecek havaray projesi Meclis’te büyük tartışma yaratmıştı. 7.5 
milyon TL’ye mal olacak proje CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyu-
na karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti. Aydınlı 
Grubu’nun Koru Florya projesi için de üst geçit kaldırılıp yeraltı 
geçidi yapılmıştı. Aydınlı Grup böylece proje kapsamındaki AVM’ye 
yaya girişini kolaylaştırmış oldu. Ancak, yapılan yaya altgeçidine 
“Koru Florya” adı verildi. Küçükçekmece Belediyesi Meclisi’nde de 
“Cennet Mahallesi” olan alt geçidin ismi “Cennet Mahallesi Koru 
Florya Yaya Alt Geçidi” olarak değiştirilmişti.

“TOPBAŞ SORU KABUL ETMEDİ
“Damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tutuklanması ve dama-
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dının projesi Koru Florya’dan aile şirketinin 5 dairesi olduğunu 
ortaya çıkardığımız İBB Başkanı Kadir Topbaş dün de sorularımı-
zı yanıtlamadı. Topbaş, dün İBB çalışanları ve yakınlarıyla Saraç-
hane’deki İBB Yönetim binasında bayramlaştı ve bayram boyunca 
toplu taşım araçlarının yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı. Sözü 
15 Temmuz darbe girişimine getiren ve İBB’nin gazi bir belediye ol-
duğunu söyleyen Topbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyemizin 
önünde 18 şehidimiz var. Belediyemiz önünde 50’ye yakın gazimiz 
var. Belediyemizden de gazilerimiz var. Onların cesaretleri, bugün 
burada birlikte olmamıza fırsat verdi. Yoksa, başarılı olsalardı bu 
terörist grup, bugün Türkiye’nin halini düşünmek dahi istemiyo-
rum.” Konuşmanın ardından gazetecilerin soru sormak istemeleri 
üzerine Topbaş teşekkür ederek yanlarından ayrıldı.”[43]

Görüyorsunuz, arkadaşlar...
Şehit mehit edebiyatıyla nasıl da demagoji yapıyor, Kadir Topbaş 

nam kamu malı aşırıcısı, değil mi?
Soru sorulmasını da istemiyor. Kaçıyor, görüldüğü gibi. Çünkü ne 

diyebilecek?
Orada yapacağı demagoji, kandırmaca tutmayacak. En iyisi kaç-

mak, diyor.
İnanın arkadaşlar; Kadir Topbaş da içinde olmak üzere, AKP’giller, 

İstanbul’da benzeri binlerce vurgun yapmışlardır, kamu malı aşırmış-
lardır, suç işlemişlerdir.

Ha, sadece İstanbul’da değil, yönetimde oldukları tüm belediyelerde 
aynı hırsızlığı yapmaktan hiç geri durmamışlardır.

Düşünün bir arkadaşlar; bunların döneminde İstanbul’da beş bini 
aşkın imar planı değişikliği yapılmıştır.

Normal şartlarda böyle bir şey olabilir mi?
Adamlar hırsızlığa kılıf geçirmek için habire vurguna uygun planlar 

imal etmişlerdir.
Devlet ihaleleri de aynı şekildedir, arkadaşlar: Hepsi vurgun içerir. 

Bunların döneminde tam 123 kez Kamu İhale Kanunu değiştirilmiştir. 
Vurgunların çeşidine, türüne, kapsamına göre İhale Kanunu yapmıştır 
adamlar.

Ne olacak, hesap sorabilen mi var?..
Hüloogg’cularımız olduktan sonra, gerisi hikâye, demişlerdir.

[43] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/598330/Kadir_Topbas_in_damadi_be-
lediyeden_ne_istediyse_almis.html.
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Hani Binali Yıldırım’ın oğlu rulet masasında görüntülenmişti, Uzak 
Doğu’da. Önce inkârdan gelindi, sonra görüntü tüm kanıtlarıyla ortaya 
konunca ne demişti Binali Yıldırım?

“HERKES BİLDİĞİNİ AÇIKLASIN: Bunun siyasi bir arka pla-
nı olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama bunu yorumlayan gerek 
medya mensupları, gerek siyasetçiler sıradan bir iş olmadığını, arka 
planının mutlaka olabileceğini söylüyorlar. Ben bu işlere alışığım. 
13 yıldır bunun daha ağırına, haksız saldırılara maruz kaldım. Do-
layısıyla şerbetliyim. Daha ne bildikleri varsa herkes bildiğini açık-
lasın. Hiç benim umruma gelmez. Ekşi ayran içmedim ki karnım 
ağrısın. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz zaten siyasi hayatın içindeyiz, 
her şeyimiz açık seçik. Herkesin gözü önünde iş yapıyoruz. Yaptığı-
mız işleri de günahıyla sevabıyla vatandaş görüyor ve not veriyor. 
Bu ve buna benzer ayak oyunları benim için bir şey ifade etmiyor. 
Ne zaman endişeye düşerim; vatandaş bana yüzünü çevirdiği za-
man. Benim için en büyük ceza odur. Öbür türlü, kapalı kapılar 
arkasında hazırlanan birtakım tezgâhlar. Daha öteye geçemez.”[44]

Nasıl da demagojik bir çalkalamada bulunuyor, değil mi arkadaşlar?
Şeytan bile, ortaya çıkan bir suçunu, bir günahını savunurken bu 

kadar riyakârlık edemez. Ve bu kadar pervasız olamaz...
Ne diyor?
“Biz şerbetliyiz bunlara.”, diyor. Yani 14 yıldır aynı işi yapıyoruz, 

hüloogg’cularımız hâlâ peşimizde ve hüloogg çekmeye devam ediyor-
lar. Bunlar bizim peşimizde olduğu sürece, gayrısı hiçbir şey ifade et-
mez bizim için, diyor.

Fakat, işte hüloogg’cular da uyanmaya başlarsa, o zaman endişeye 
düşerim ben, diyor. Nasıl da biliyor, sonunun nereden, ne şekilde gele-
ceğini, değil mi arkadaşlar?..

İşte o zavallı insanlar uyanmasın diye de durup dinlenmeden din alıp 
satıyorlar; zavallı, cahil, aç, bilinçsiz insanlarımızı Allah’la aldatıyorlar. 
Tabiî ABD’ye de sadakatle hizmetten hiç geri durmuyorlar.

Fakat, gelecek bunların sonları. Muhakkak gelecek... Pensilvanya-
lı’nın adamları gibi çekilecekler hesaba bir gün...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Eylül 2016

[44] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/522881/Binali_Yildirim_oglunun__ku-
mar__fotograflari_icin_ilk_kez_konustu.html.
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Bunların ruh dünyasını oluşturan dört bileşen 
şunlardır: 1- Kamu malı hırsızlığı 2- ABD uşaklığı 
3- Muaviye-Yezid-CIA-Pentagon Dinciliği ya da 

İslamı 4- Acımasızlık, sınırsız zalimlik...
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Birinci Özellikleri: Kamu malı hırsızlığı
Kaçak Saraylı Reis’in, bir önceki Cumhurbaşkanlığı makamı işgal-

cisi, İngiliz ajan üniversitesi Exeter yetiştirmesi Gül’ün, AKP’giller’in 
en önde gelen sözde Müslüman dış dostu kimdir?

Tartışmasız, Suudi Krallığı, değil mi?
Hani birkaç yıl önce Suudi Kralı gelmişti Türkiye’ye. Bunlar, pro-

tokol kurallarını hiçe sayarak uçağın merdiveninde karşılamışlardı, 
aşağılık Amerikan işbirlikçisini. Bu düzenbaz Kral, Anıtkabir’e filan 
gitmedi, bilindiği gibi. Yani o da protokolü filan hiçe saydı.

Üstelik bunların makamlarına filan da gitmedi.
Ya ne yaptı?
Lüks otelin bir katını kendine ve avanesine ayırttı. Oranın “kral da-

iresi”nin lüksüyle bile yetinmeyip daha da lüks olarak döşetti. Bunları 
ayağına çağırdı. Kaçak Saraylı da, “Kraliçe’nin Gülü” de, koşarak 
gittiler oraya. Artık ne konuştularsa... Orada yaptılar görüşmelerini.
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AKP’giller’in özendikleri, kadim dostları
Suudi Hanedanlığının sınırsız lüks düşkünlüğü

Yani bizimkilerin böylesine itibarlı dostudur, Suudi Krallığı Hane-
danı. Üstelik de, bunları aşağılamasına, adam yerine koymamasına rağ-
men...

Hani bu Kral, her yıl yeniler ya Kâbe’nin 120 kilogram altınla iş-
lenmiş örtüsünü... Sadece bu kadar da değil: Bakın ne menem şeymiş 
bu örtü:

“ÖRTÜ NİYE SİYAH?
“Kâbe’yi örten Kisve dünyanın en pahalı örtüsü... Bizim eski 

parayla 8 trilyona yani 8 milyona denk düşen 20 milyon riyale mal 
oluyormuş. Yetkililere başka şeyler de sordum, şaşırtıcı yanıtlar al-
dım.

“Bu koca fabrikada sadece Kisve diktiğiniz doğru mu?
“- Evet, bu fabrika zaten bu iş için kuruldu. Dünyanın en yete-

nekli hattatları, dokuma ustaları, boyacıları senede 3 ay çalışır ve 
sadece Kisve örtüsünü hazırlar.

“Neden bu kadar pahalı?
“- Çünkü malzemeler çok kıymetli. Saf ipek kumaş üzerine, 

ortalama 120 kilo saf altın, 50 kilo gümüş, 670 kilo siyah gümüşe 
boyanmış örtü ilavesi kullanırız.

“Ne kadar ki yüzölçümü?
“- 658 metrekare. 14 metre uzunluğunda, 101 santimetre geniş-

liğinde, 47 parçadan oluşur. Her yıl yenisi ile değiştiririz. Eski ör-
tüyü müzede ziyarete açarız. Sonra da devletimiz kıymetli kişilere 
parça parça hediye eder.”[45]

İşte, haberde de bu işle ilgili kişinin açıklamasında apaçık biçimde 
görüldüğü gibi, her yıl sonunda bu örtüyü parçalar ve kendisine en ya-
kın bulduğu, bizimkiler gibi uydularına verirmiş Kral, birer parçasını. 
Böylece de güya, ödüllendirmiş olur bunları.

Hatırlatalım; Hz. Muhammed döneminde Kâbe’nin yüksekliği he-
men hemen bir adam boyudur. Üzeri de kurumuş ağaç dal ve yaprakla-
rıyla örtülüdür. Örtüsü mörtüsü de yoktur.

Bu konuda bile işin nasıl Gerçek İslam’ın ruhundan uzaklaşılıp şi-
razeden çıkarılmış bulunduğunu görüyorsunuz, değil mi arkadaşlar?..

Böylesi bir israf, sanırız, Papa’nın Vatikan’daki kilisesinde bile yok-

[45] http://www.sabah.com.tr/yasam/2010/11/10/dunyadaki_en_pahali_ortu_kbenin_us-
tunde
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tur...
Hani Kaçak Saraylı, Muhammed Ali’nin cenazesine katıldı ya; 

amacı, her işinde olduğu gibi, siyasi rant devşirmekti. Orada bir ko-
nuşma yapmak istemiş. Ayrıca da, bu Suudi Kralı’nın kendisine verdiği 
Kâbe örtüsü parçasını, tabutun üzerine örtmek istemiş. Böylece gün-
dem olacak. Medyada yer bulacak. Herkes; “Türkiye Cumhurbaşkanı 
da Muhammed Ali’nin tabutunun üzerine Kâbe örtüsü parçası örttü.”, 
diyecek. Mezara da, o örtü cenazenin üzerine konmuş olarak koyuldu, 
diyecekler.

Aile hiç prim vermedi, Kaçak Saraylı’ya. “Yabancı katılımcılara ko-
nuşma yaptırtmıyoruz. Kâbe örtüsü parçasını da bize verin, biz gerekli 
biçimde değerlendiririz.”, dedi. Tabiî düş kırıklığına uğradı bizimki. 
Umduğunu bulamadı. Bilmiyor ki, dışarıdaki itibarı ne durumda... Her-
kesi kendi zavallı hüloogg’cuları gibi sanıyor.

Yine, hatırlayacaktır bazı arkadaşlar. Her yıl bir uçak dolusu, 
AKP’giller başta olmak üzere, Türkiye din tüccarını, Suudi Ailesi, 
davetlisi olarak götürüp getirir Hac’ca. Yani onlar, ceplerinden para 
ödemezler. Tabiî bu da, Hac farizesinin ruhuna aykırıdır. Hac’ca ancak 
alınteri ürünü, haram karıştırılmamış, helal kazançla gidilir. Ama bun-
ların neresi doğru ki... Hangi işleri Gerçek İslam’a, adalete, hakkaniye-
te, ahlâka uygun ki...

Yine hatırlanacaktır; bunların yetiştiricisi, Piri Molla Necmettin de 
Suudi Krallığı kontenjanından Hac tutkunuydu. Ve utanmadan da, övü-
nüyordu, “Bu 26’ncı Hac’cım”, diye.

Bunların kaçıncı oldu, bilmiyoruz. Belki araştırmacı gazeteciler 
araştırıp bilgilendirirler bizi.

İnsan, ister istemez, ünlü Arap atasözünü hatırlıyor, değil mi?
Önce aktarmıştık. Ama böyle özlü ve derinlikli sözlerin tekrarında 

fayda var.
Ne diyordu o özlü söz?

“Komşun bir kez Hacca gitmişse ona dikkat et, iki kez gitmişse 
ondan uzak dur, üç kez gitmişse başka bir sokağa taşın.”

Ne kadar da derin anlamlara sahip bir söz, değil mi?
Tam da bunlar gibi din alıp satanları, her türden ahlâksızlığı din kis-

vesi altında gizleyenleri teşhir ediyor. Tabiî böyleleri, Muaviye-Yezid 
çağından beri bol miktarda mevcuttur, İslam Dünyasında.

Bu Suudi Krallarının İspanya’da yazlıkları var, değil mi?
Her yıl, uçaklar dolusu avaneleri ve takım taklavatlarıyla oralara gi-
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dip tatil yaparlar. İşte bu tatillerine ilişkin bir haber aktaralım bunların. 
Hani her seferinde de haber olur, bunların tatilleri. Çünkü sıradan ol-
maz. Bakalım şimdi, sıradışılıkları neymiş:

“Ölümüne en çok İspanya üzüldü
“Kral Fahd’ın yaz tatilini geçirdiği günde 3 milyon Euro har-

cadığı İspanyol kasabası Marbella’da 3 günlük yas ilan edildi ve 
bayraklar yarıya indi

“S. Arabistan Kralı Fahd’ın ölümüne en çok İspanya’nın gü-
neyindeki Marbella kasabasında yaşayanlar üzüldü. Kral Fahd’ın 
son 20 yıldır tatilini geçirdiği Marbella’nın Belediye Başkanı Mari-
sol Yague, “Onu burada ağırlamak bizim için şanstı” dediği kralın 
ölümü nedeniyle 3 gün resmi yas ilan ederken kentte bayraklar da 
yarıya indirildi. Bölge turizmine büyük katkısı olan Fahd, Mar-
bella’nın reklamını yaparken, saat ve mücevher başta olmak üzere 
yaptığı alışverişlerle kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyordu. 
Marbella’da 250 bin metrekarelik alanda büyük bir saray inşa et-
tiren Kral Fahd’ın ailesiyle buraya tatile geldiği her Ağustos, 800’e 
yakın kişi sarayda iş imkanı buluyordu. Fahd’ın sarayında çalışan 
şoförlere 5 bin dolar, temizlikçilere ise 3 bin dolar maaş veriliyor-
du. İspanya’da kaldığı sürede günde 3 milyon euro harcayan Suudi 
Kralı, Marbella’ya son gelişinde 4 uçak, 600 Mercedes otomobil, 50 
limuzin, lüks otellerde 300 süit oda ve aylığı 180 bin euroluk villalar 
kiralamıştı.”[46]

Ölen Kral öyle de, yenisi farklı mı?
O da aynı. Bu, geçen Nisan’da Türkiye’ye geldi. Bakın, nasıl gel-

miş, nasıl yaşamış:

“Suudi Kral için 500 Mercedes
“Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz’in Türkiye ziyareti için ha-

zırlıklar tamamlandı. Kral ve heyeti için 500 Mercedes hazırlandı.
“Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak bugün Ankara’ya geli-
yor. Suudi Kral 2 gün kalacağı Ankara’nın ardından İslam İşbirli-
ği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a gelecek. 
Suudi Kral’ın Ankara ve İstanbul’da kalacağı otellerde bir ay ön-
cesinden hazırlıkların başladığı sadece otellerde 10 milyon dolarlık 
harcama yapıldığı öğrenildi. Kral ve heyeti için 500 lüks araç kira-
landığı Ankara’da yeterli sayıda araç bulunamaması üzerine İstan-
bul, Antalya gibi farklı illerden de kiralık Mercedes’ler getirildiği 

[46] http://www.gazetevatan.com/olumune-en-cok-ispanya-uzuldu-58084-dunya/.
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öğrenildi. Suudi Arabistan’ın ekonomik olarak zor günlerden geç-
tiği bir dönemdeki şaşalı ziyaret dikkat çekti.

“KİŞİYE ÖZEL OTEL DÜZENLEMESİ
“Suudi Kralı Abdülaziz için otellerde, “kişiye özel” düzenleme-

lerin yapıldığı öğrenildi. Suudi Kral’ın heyetiyle birlikte kalacağı 
otelleri tamamen kapattığı, klozetten yiyeceklerine kadar pek çok 
ihtiyaç malzemesini de beraberinde getirdiği ortaya çıktı.

“10 MİLYON DOLAR HARCANDI!
“Kralın kalacağı otelde yaklaşık 10 milyon dolarlık masraf ya-

pıldığı son bir aydır sessiz bir şekilde yürütülen ‘özel hazırlığın’ 
Kral’a özel olduğu daha sonra otel katlarının eski haline dönüştü-
rüleceği bildirildi.”[47]

Bunlar böyle işte, arkadaşlar...
Tayyip de bunlara özenir hep. Önderi bunlardır. İşte o sebepten, Ata-

türk Orman Çiftliği’ni talan ederek oraya bir buçuk milyar lira harcaya-
rak, 1165 odalı Kaçak ve de Haram Saray’ını kondurdu. İşte yine aynı 
sebepten, Tayyip’in de özel uçaklara, helikopterlere, milyon dolarlık 
zırhlı Mercedeslere gözü doymuyor hiç. Aldıkça alıyor. Dolmabahçe 
Sarayı yetmiyor İstanbul’da da gözünü doyurmaya. Yıldız Sarayı’na 
gidiyor. Vahdeddin’in Çengelköy’deki Av Köşkü’nü yeniden düzenle-
tip yaptırtıyor.

Hep deriz ya; bunların gözünü ancak toprak doyurur ve ancak top-
rak ıslah eder bunları, diye... Öyledir işte. Aynı çamurdan yoğrulmadır 
bunlar. Aynı Sahte İslam’a inanırlar. Gerçek Kâbeleri de aynıdır: Was-
hington-White House.

Suudi Kral, Sevda Tepesi’ne
Tayyip’in katakullileri sayesinde kavuşuyor

Bunlar o denli kankidirler ki, Tayyip, yine, imar planlarını, Boğaziçi 
Koruma Kanununu filan hiçe sayıp “Sevda Tepesi”ne de Suudi Kral’ın 
bir saray kondurmasının önünü açtı. İznini verdi. Hep deriz ya yine, 
bunların kanun, hukuk hiç umurlarında olmaz, diye... Bunlar asla kamu 
yararı nedir, diye düşünmezler. Tam tersine; nasıl kamu malı hırsızla-
ması yaparız, nasıl vururuz, aşırırız, lüpleriz, küpleriz, diye düşünür.

Yeri gelmişken, bu Sevda Tepesi kanunsuzluğuna ilişkin 17 Haziran 
2012 tarihli haberi de okuyup belleğimizi tazeleyiverelim, isterseniz:

“Suudi Kral ‘Sevda’sına tam 28 yıl sonra kavuştu

[47] http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/suudi-kral-icin-10-milyonluk-hazirlik-1177055/.
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“Merhum Turgut Özal döneminde Sevda Tepesi Suudi Veliaht 
Prens Abdullah Bin Abdülaziz’e 27 milyon dolar karşılığında satıl-
dığında sene 1984’tü. Özal imar sözü vermişti ancak beklenen izin 
bir türlü çıkmadı. Yıllar geçti, prens kral oldu. Hatta bir ara Sevda 
Tepesi’ni satışa da çıkardı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi satıştan 
tam 28 yıl sonra dün tepeyi turizm konaklama alanı olarak imara 
açtı.

“Süvari teğmen Vahit Bey ile Belkıs Hanım’ın buluşma nokta-
larıydı Kandilli’deki tepe. O zaman bu tepenin bir adı yoktu. Ne 
zaman Vahit Bey ile Belkıs Hanım’ın aşklarına aileleri engel oldu, 
onlar da intihar yolunu seçti; bu tepenin adına ‘Sevda Tepesi’ den-
di. Yıllarca İstanbullu âşıklara ev sahipliği yaptı bu tepe...

“1984’te ise Suudi Veliaht Prens Abdullah bin Abdülaziz’e 27 
milyon dolar karşılığında, Turgut Özal’ın devreye girmesiyle satıl-
dı. 57 bin metrekare alana sahip tepenin imara açılacağı sözü veril-
mişti. Ancak yıllar içinde tepe imara açılmadı. İşte dün bu söz, 28 
yıllık aranın ardından tutuldu ve Sevda Tepesi, turizm-konaklama 
tesisi olarak imara açıldı. Dönemin veliaht prensi şimdinin Suudi 
Kralı Abdullah Bin Abdülaziz Sevda Tepesi’ne turizm tesisi yapma 
hakkını kazanmış oldu.

“İspanya’ya gitmeyin
“Suudi Kral Fahd’ın tatil için İspanya Marbella’ya gitmesi ve 

geniş ailesi ile orada büyük harcama yapması, dönemin Başbakanı 
Turgut Özal’ın dikkatini çekmişti. Suudi Kraliyet Ailesi’nin tatil 
yapabileceği bir yer olarak düşünüldü Sevda Tepesi. Yabancılara 
toprak satışının ilk örneğini oluşturan Sevda Tepesi, Bakanlar Ku-
rulu kararı ve özel çıkartılan bir yasayla gerçekleşti. Suudi Prens’in 
teklifi üzerine 57 bin 470 metrekarelik tepeyi Kıbrıslı Mehmet Pa-
şa’nın torunları Emine Nazlı Başar, Ahmet Nahit Dirvana, Mehmet 
Emin Dirvana, Mustafa Selim Dirvana, Süleyman Sadrettin Dir-
vana, Yusuf Cemil Şensoy, Sakibe Akyol, Osman Gündüz Delitaş, 
Necla Koskosoğlu, Necdet Semizoğlu, Rüştan Balkar, Ercan Bal-
kar, Kemal Galip Balkar ve Hüseyin Balkar 27 milyon dolar gibi 
astronomik bir rakama sattı. Satış sırasında veliaht prense imar 
için de söz verildi. Ancak söz yerine getirilemeyince Suudi Kraliyet 
Ailesi de tatil için Sevda Tepesi’ne gelemedi. Aradan yıllar geçti. 
Tepenin imara açılma fikri 2006 yılında tekrar gündeme geldi. Hat-
ta prensin araziyi satılığa çıkardığı bile söylendi. Sonunda yıllar 
önce verilen söz, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy 
çokluğu ile kabul edildi. Üsküdar, Kandilli Mahallesi’ndeki 945 
ada, 12 parselde bulunan 57 bin 470 metrekarelik alanın, CHP’li 
üyelerin muhalefetine rağmen, turizm konaklama tesisine dönüş-
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türülmesine izin çıkmış oldu.
“İmara açılma teklifi Bakanlık’tan geldi
“Suudi Kralı’na ait olan arazinin imar plan değişikliği tekli-

finin arsa sahiplerinden gelmemesi dikkat çekti. İmar değişikliği 
için plan teklifinin sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal 
Planlama Genel Müdürlüğü oldu. Genel Müdürlük tarafından 
imar planı değişiklik talebi için dosya hazırlandı ve 31 Mayıs 2012 
tarihli yazı ile dosyanın İBB Meclisi’ne gönderildiği tutanaklarda 
yer aldı. Ayrıca arsa sahibinin de 28 Mayıs 2012 tarihinde İBB’ye 
dilekçe gönderdiği ortaya çıktı. Arsa sahibinin dilekçesinde ise şu 
ifadeler kullanıldı: “1984 yılından beri maliki bulunduğu parselde 
mağduriyetin giderilmesi amacıyla...”[48]

Bildiğimiz gibi, Sevda Tepesi’ni alan bu kral da ölmüştür. Bugünkü 
kral onun yerine geçmiştir.

Bizim futbol adamlarından biri, bir tarihte, Suudi Arabistan Ulusal 
Takımını çalıştırmak üzere oraya gitmişti. Anlaşmıştı yani onlarla. Bi-
zim teknik adamı Kral çağırır Sarayına, bir seferinde. Ve açar büyük bir 
dolabın kapaklarını. İçinde her çeşitten içki mevcuttur. “Ne içelim?”, 
der. Anlaşırlar biri üzerinde. Açarlar şişeyi ve birlikte çekerler kafayı. 
Yani Kur’an’daki içki yasağı filan umurlarında olmaz bunların hiç. O, 
sadece halka uygulanan bir yasaktır. Kendileri her türden yasaktan aza-
dedirler. Kafalarına ve zevklerine göre takılırlar hep. Ülkenin büyük 
petrol zenginlikleri, petrodolarlar olarak Amerikan petrol şirketlerinin 
ve bunların Amerika’daki banka hesaplarının ve de Amerikan silah te-
kellerinin kasalarına akar. Ve tabiî bir de lüks saray giderlerinin, Hane-
dan giderlerinin karşılanmasına akar. Onlar için harcanır, israf edilir. 
Kuru kemik kabilinden, çok az miktardaki kısmı da, halka verilir. O da, 
herhangi bir tepkiyi, halk isyanını engellemek, nötralize etmek ama-
cıyla...

İşleri güçleri, kamu malı aşırmaktır, vurgundur, israftır, çılgınlık-
tır bunların, arkadaşlar. Firavun’un Sarayı bile, bunlarınkinin yanında 
gecekondu gibi kalır. Firavunun yaşayışı bile, bunlarınkiyle kıyaslan-
dığında, bizim asgari ücretlilerimizin ya da gariban emeklilerimizinki 
kadar mütevazı kalır. Küçük kalır. Önemsiz kalır...

Hatta, Amerikan Başkanları bile bunlarla kıyaslandığında, milyar-
larca kez daha mütevazı bir hayat sürüyor kalır. Bunlarınki, her türden 
sınırı yıkıp geçmiştir. Ar, hayâ, utanma arlanma bırakmamıştır.

[48] http://www.gazetevatan.com/suudi-kral--sevda-sina-tam-28-yil-sonra-kavustu-458162-
siyaset/.
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Ülkelerinde kadının insanlığını tartıştıran Suudi 
Prensler Bodrum’da eğlencede ahlâk sınırlarını aştı
Yakın zamanın, bir iki ay öncesinin haberidir. Bunların bir de ileride 

Kral olacak “Prens”leri var, değil mi?
İşte onlar da Kralınki kadar olmasa da, oldukça lüks hayat sürerler. 

İşte haberi:

“Suudi Prens 10 mankenle Bodrum’da alem yaptı
“4 gün önce Bodrum’a gelen İngiliz bayraklı lüks yat ‘Solan-

dge’nin sırrı ortaya çıktı. Yatta, Suudi Arabistan Prensi Nawaf Al 
Saud, yakınları ve konukları vardı. Dünyanın en pahalı yatların-
dan birisi olan ‘Solandge’de Prens ve beraberindekiler 4 gün bo-
yunca 10 mankenle birlikte alem yaptı.

“Gökova cennet koylarına açılan ‘Solandge’ Orak Adası yakın-
larındaki Hacımehlem Koyu’na demirlendi. Geniş güvenlik önlem-
lerinin alındığı yata 302 nolu Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Basına 
yansıyan fotoğraflarda yatın güvertesinde gün boyu bikinileri ile 
gezen 10 manken dikkati çekti. Mankenler, çalan şarkılar eşliğinde 
yatta sık sık prens ve şeyhlerle dans edip, eğlendi.

“Prens Nawaf Al Saud, iki oğlu ve Savunma Bakanı Prens Mu-
hammet Bin Salman bol bol su sporları yapıp, jetski, su jeti ve 
bananaya bindi. Korumalar, Prens su sporları yaparken çevrede 
adeta kuş uçurtmayarak, geniş güvenlik önlemi aldı. Prens akşam 
yemeğini ise ailesi ve konuklarıyla Yalıkavak Mahallesi’ndeki lüks 
bir restoranda yedi.

“Deniz ürünlerinden karides, kalamar, ahtapot salatası ile 18 
kiloluk lagos balığından oluşan mönüden yiyen kraliyet ailesi üye-
leri 4 bin 500 euro hesap öderken, bin euro da bahşiş bıraktı.



141

“Saat 23.00’de yata dönen Kraliyet ailesi bu sabah ise Göltürk-
bükü açıklarına demirledi. Aile tatillerini Bodrum’dan sonra Yu-
nanistan’ın Mikonos, Tilos ve Patmos adalarında sürdürecek.”[49]

Evet, arkadaşlar. Suudi Arabistan, dünyanın en önde gelen ülkele-
rinden biridir, sahip olduğu petrol rezervlerinin zenginliği açısından. 
Ve de petrolünün kolay çıkarılabilirliği ve kalitesi açısından. İşte bütün 
o zenginlikler, bu aşağılık insan sefaletlerinin çılgın sefahatine gidiyor. 
Tabiî, her zaman olduğu gibi, aslan payını da hep ABD Emperyalist 
haydutları kapıyor, petrol şirketleriyle, bankalarıyla ve silah tekelleriy-
le. Kırışıyorlar yani, kamunun malını.

Dedik ya, bunlar her türden ahlâki değeri de sıyırmış durumdadırlar. 
Her alanda ahlâksızdırlar, namussuzdurlar, alçaktırlar.

Fesli din bezirgânı Mısıroğlu’nun
Suudi Prenslerle çevirdiği akçeli dalavereleri itiraf edişi

Şimdi burada, günün hızlı Tayyipçilerinden ve azgın Mustafa Ke-
mal düşmanı, laiklik düşmanı bir şahsın anlattıklarını gösterelim. Bu 
şahıs, Kadir Mısıroğlu’dur. Hani sözde Osmanlı hayranlığından dolayı 
hep kafasında fesle dolaşır ya... İşte o. Bu da aynı kategoridendir. On-
dandır Suudi hayranlığı ve Tayyipçiliği.

Bu kişinin “Gurbet İçinde Gurbet” adlı bir kitabı vardır. Bakın 
orada nasıl anlatır, Suudi Prensleriyle ahlâk dışı iş tuttuğunu ve vurguna 
giriştiğini:

***
B- BİRİNCİ ALMANYA İKAMETİM
Bütün bu araştırmaların sebebi, bu sırada Almanya’ya yerleşmeyi 

düşünmüş olmamdı. Bununsa sebebi gayet basitti. Orada 1978 yılın-
da “Sebil” Dergimizin bir şubesini açmıştık. Buna istinaden de oturma 
hakkı elde etmiştim. Çoluk çocuğumu getirtip Almanya’da oturabile-
ceğimi ümid ediyordum. Lakin biraz aşağıda izah edileceği üzere bu 
mümkün olmadı. Almanlar benim oturmamı kabul ediyor, çoluk çocu-
ğumun ise üç ay zarfında Almanya’yı terk etmesini şart koşuyorlardı. 
Bu keyfiyet henüz belli olmadığı günlerde geçim için birçok düşün-
celer aklıma geliyordu ki, bunlar hep Almanya’da ikamet esasına da-
yanıyordu. Bu inşaat işi de onlardan biriydi. Lakin bu uzun vadeli iş, 
Almanların zikri geçen engeli çıkarmaları sebebiyle başlamadan bitmiş 
oldu. Ancak bu arada başka ticari teşebbüsler de oldu ki; bunların en 

[49] http://www.mynet.com/magazin/detay/guncel/suudi-prens-10-mankenle-bodrum-
da-alem-yapti/86843/.



142

ehemmiyetlisi Suud Kral Ailesi’yle irtibata geçilerek OPEK fiyatının 
altında bir fiyatla petrol satmaktı. Gerçekten ticaretin “cehd”den ziyade 
bir “baht” işi olduğunu inkârı gayr-ı kaabil bir surette ortaya koyan bu 
petrol pazarlama faaliyeti hayatımda hiç unutamayacağım bir macera 
olmuştu.

a- Petrol Macerası
Cenevre’den Frankfurt’a döndükten sonra, inşaat mevzuunda ne ya-

pabileceğim hususunda araştırmalara koyuldum; bazı Türk ve Alman 
firmaları ile görüştüm. Fakat işe başlamadan önce İsviçre’nin Zürih 
Şehri’nden bir telefon geldi. Beni arayan İstanbul’dan tanıdığım Halid 
Abdullahoğlu idi. Bu arkadaş yurtdışına kaçabilmemde emeği sebkat 
etmiş (geçmiş) olan Asım Mâilmâil isimli avukat arkadaşımızın eniş-
tesiydi. Önce Suudi Arabistan’a gitmiş orada bir iş yapmaya muvaffak 
olamamış ve Avrupa’ya dönmüştü. Kendisi:

“-Un ambarına düştük, fakat unlanmadan dışarı çıktık!..” diyerek 
oradan muvaffakiyetsiz dönüşünü hulasa ediyordu.

İsviçre’de benim en aziz dostlarımdan Aslan Tok Hocaefendi’nin 
yanında kalıyor ve Almanya’ya intikal etmek istiyordu.

Talebi üzerine İsviçre’ye gidip O’nu Frankfurt’a getirdim. O za-
manlar Türkler için İsviçre vizesizdi. Bundan dolayı ancak oraya kadar 
gelebilmişti. Almanlar ise, Alman plakalı arabalara gümrüklerde pek 
bakmazlardı. Hâlid Abdullahoğlu’nun da bu seyahatleri ciddi bir iş 
yapmak arzusundan doğduğu için, ne yapacağımızı birlikte düşünmeye 
başladık. Onun Cidde’de teşrik-i mesai ettiği “Celesi” isimli şirketi var-
dı. Onlara Suudi Arabistan’ın ihtiyacı olan bazı malları gönderebilece-
ğimiz düşüncesiyle büroya bir teleks aldık. O zamanlar henüz faks icad 
edilmemişti. Teleksle mesajı daktiloda yazar gibi yazıyordunuz, aynı 
anda muhatab makina da otomatik olarak bu yazıyı tekrarlayıp kâğıda 
geçiriyordu. Bu suretle birkaç ay muhabere ettik. Orada bir Türk arka-
daş çalışıyordu: Ebuzer Bozkurt. Bu arkadaş, Güneydoğu Anadolu’lu 
idi. Uzun zamandır Cidde’de yaşıyordu. Değerli bir hocaefendi olması-
na rağmen ahlâken adeta araplaşmıştı. Bize bu müddet zarfında iki yüze 
yakın mal aratmış, fiyat tesbiti yaptırmış ve hiçbirinden bir netice ha-
sıl olmamıştı. Tam netice alınacağı sırada talep sahibinin hastahaneye 
yattığı veya seyahate çıktığı gibi asılsız bahanelerle talebini neticesiz 
bırakıyor, başka bir mevzua geçiyordu. Öyle ki, artık bize gına gelmişti. 
Ayda takriben 15-20 bin marklık teleks ve telefon masrafı yapıyorduk. 
Tam ondan ümid kestiğimiz bir anda, bize calib-i dikkat bir teklif yaptı. 
Bu teklif, herhangi bir ülkeye Suud petrolü satmak mahiyetinde idi. Bu 
da şöyle olacaktı. O zaman petrolün Dünya’daki fiyatı, varil başına 32 
dolardı. Bu OPEK (Petrol Üreten Ülkeler Birliği) fiyatıydı. Eğer Kral 
Ailesi’nden nüfuzlu bir kimseye ulaşılabilir ve ona varil başına bir do-
lar rüşvet verilirse, Suud petrolünü çok daha düşük fiyatlara satın almak 
mümkündü. Araplar bu rüşvete “bahşiş” diyorlardı. Bizim temasta ol-
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duğumuz Celesi Şirketi’nden aslen Sudanlı, Hamdun adında bir arap 
çalışıyordu. O’nun dayısı, Binbaşı rütbesiyle “Hâil” valisi Mukrim 
bin Abdülaziz’in maiyetindeydi. O’nunla Mukrim bin Abdülaziz’e 
ulaşıp bu işi gerçekleştirmek mümkün görünüyordu.

Mukrim bin Abdülaziz, bugünkü Kralın kardeşidir ve halen de 
Hâil valisi bulunmaktadır.

Suud Kral Ailesi’ne mensub kimseler bu işi yaparlar, lakin duyuldu-
ğu takdirde kabahati yanlarındaki bir yabancıya yıkmak düşüncesiyle 
hareket ederlerdi. Bu bakımdan Hamdun’un dayısından bu sebeple is-
tifade etmek mümkün görünüyordu. Galiba bu teklif Hamdun’a O’n-
dan aksetmişti.

Uzun çalışmalardan sonra Newyork Noterliği’nden bir Amerikan 
firmasına günde beş yüz bin varil petrol satılması hususunda bir muka-
veleyi gerçekleştirdik. Mukavelenin tarafeyn için pek çok şartları vardı. 
Yükleme zamanı, yüklemeyi yapacak gemi, bu geminin hiçbir Yahudi 
limanına uğramamış olması ve bedelin banka te’minat mektubuna bağ-
lanması gibi çeşitli hususları yerine getirdik. Tarafları varil başına yirmi 
altı dolar bir fiyatta anlaştırdık. Alıcı firma, Mukrim bin Abdülaziz’e 
varil başına bir dolar bahşiş (!) veriyordu. Mukavele üç senelikti. Fiyat 
garantisi altı ay için geçerliydi. Altı ayın bahşişi, elli dört milyon dolar 
tutuyordu. Fiyat değişmediği takdirde bu meblağ altı kere verilecekti.

Bizim komisyonumuz da varil başına bir dolardı. Bu durumda biz 
de altı ayda bir elli dört milyon dolar komisyon alacaktık. Bu da altı 
kere tekrarlanacaktı. Şirketin bir adamı, Cidde’deki Meridyen otelinde 
bekliyordu. Bizse bu işi iki ayrı grup halinde yapıyorduk. Bir grupu 
Sudan’lı Hamdun, dayısı ve Cidde’deki Celesi Şirketi teşkil ediyordu. 
İkinci grupsa bizdik. Bizim grupta bir Hollandalı ve iki de alman vardı. 
Mutemed adamımız ise Marks adındaki Hollandalıydı. O da Merid-
yen otelinde bekliyordu.

İnşaat işini gerçekleştirmek için Zeki Bilge’den aldığım yüz bin 
mark bu uğurda harcanmış, fazladan olarak Sebil abonelerinden top-
lanmış olan yüz bin mark civarındaki para da sarf edilmişti. Cem’an 
iki yüz bin mark masrafımız olmuştu. Bu ikinci grupun başı bendim. 
Mukavele tasdik edilip Mükrim bin Abdülaziz tarafından bahsi geçen 
şirkete günde beş yüz bin varil petrolün, varil başına yirmi altı dolar-
dan satışı için emir verilince, şirket temsilcisi hem Mükrim bin Ab-
dülaziz’in ve hem de bizim çekimizi yazıp Hollandalı Marks’a teslim 
etmişti. Telefonla haberi aldık. Derhal İsviçre’de bir banka ile irtibata 
geçerek elli dört milyon dolar yatırmak istediğimizi bildirerek şartları-
nı sorduk. Zira bu kadar paranın Almanya’ya girişi, hakkımızda şüphe 
doğurur ve başımızı ağrıtabilirdi. Gelen cevapta yüzde bir “muhafaza 
ücreti” taleb ediliyordu.

Tam bu sırada Almanya’daki Stern dergisinde uzun bir makale 
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yayınlandı. Bunda Avrupa Devletleri’nin resmi temas suretiyle Suudi 
Arabistan’dan OPEK fiyatından petrol almalarının, bir nevi enayilik 
olduğu anlatılıyor ve bu görüşü isbat için de müdellel bir surette bir 
vak’a hikaye ediliyordu.

Münih’te bir grup Alman, aynen bizim yaptığımız gibi, o zaman da, 
halen de Suud Milli Savunma Bakanı olan Kralın diğer bir kardeşi Sul-
tan bin Abdülaziz’e ulaşmış ve kendisine varil başına bir dolar rüşvet 
vermek suretiyle bir İsviçre firması olan “Avia” firmasına yirmi altı 
dolardan, bilmem ne miktar petrol verilmesini temin etmişlermiş. Bu 
işi yapanlar arasında, paranın taksiminden dolayı kavga çıkmış ve içle-
rinden biri mağdur edilmiş olacak ki, elindeki bütün evrakı, Stern der-
gisine vererek bu aleyhte neşriyatı yaptırmıştı.

Bizim Hollandalı adamımız, biz kendisinin Kralın kardeşi Mukrim 
bin Abdülaziz’le görüşmesini sağlayınca, bize karşı bir hile yoluna 
sapmış ve bizden habersiz olarak, O’na bir de bu Avia Şirketi’nin bir 
teklifini götürmüş imiş. Biz bunu sonradan öğrendik. Stern Mecmu-
ası’ndaki bu haber, Mukrim bin Abdülaziz’e bildirilince, O, karde-
şi Sultan bin Abdülaziz’in rüşvet aldığı yolundaki haberlerle kötülen-
mesine sebep olan bu firmanın işini yapmış olmaktan dolayı pişmanlık 
duymuş ve bunu, kendisi için de bir tuzak sanarak öfkelenmişti. Suud 
Kral Ailesi mensupları böyle işleri daimi bir surette yapmaktalarsa 
da bunun dahilde duyulmasını asla arzu etmezler. Bu sebeple mahud 
derginin Suud Ülkesi’ne girmesini yasakladığı gibi, hususi uçağını 
göndererek Cidde’den bizim adamımız hollandalı Marks’ı “Hail”e 
getirtmişti. Üzerini aratmış, benim adıma yazılı elli dört milyon dolar-
lık çeki, kendisine verilmiş olan aynı miktardaki çekle birlikte yırtıp 
suratına atmış ve:

“- Ulan, kardeşime yaptığınız komployu bana da mı yapacaktınız?” 
diye bağırmıştır.

Marks’ın masumiyetini isbat için konuşmasına meydan vermeye-
rek, O’nu aynı uçakla Cidde’ye göndermişti. Marks, zaten ertesi günü 
Frankfurt’a uçacaktı. O, Frankfurt’a geldiğinde, bize işi doğru olarak 
anlatmamıştı. Çünkü Avia firmasının işini bizden gizli olarak tezgah-
lamıştı.

Bu sırada petrol mes’elesiyle ilgili olarak Âsım Mâilmâil de Frank-
furt’a gelmişti. Bu muvaffakiyetsiz teşebbüsten sonra, o, bu işi başka 
kanallarla gerçekleştirmek için iki üç ay daha uğraştıysa da bir netice 
hasıl olmadığından, Halid Abdullahoğlu’nu alıp Türkiye’ye dönmüş-
tü.

Bu muvaffakiyetsizliğin zahirdeki sebebi, güya Stern’de çıkan ma-
kaleydi. Hakikatte ise, kader planına bağlı ve benim iddialı bir sözümün 
neticesiydi. Çünkü ben, bu petrol işini gerçekleştirmeye çalışırken:

“- Zekamı ilk defa ticaret için kullanıyorum.” demiş ve neticeyi ak-
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lımın ve irademin mahsulü olacak sanarak iddialı konuşmuştum. Şimdi 
anlıyordum ki, -yukarıda da söylediğim gibi- servet cehd işi değil, baht 
işidir. Hatta siyaset de öyledir.

Daha doğrusu, bahtın rolü, cehdin rolüne galibdir. Bunun aksi, sırf 
ilim elde etmede mevzubahistir. Böyle olmasa aptallar açlıktan ölür-
lerdi. Halbuki parasının sayısını bilmeyen nice aptallar vardır. Hatta 
bunlardan bazıları para ile sağlanan bu refaha ulaşmak için denize taş 
atmak kabilinden bile yorulmuş değillerdir.

Diğer taraftan Cenab-ı Hakk iddianın karşısındadır. İddialı kulunu 
-o nezd-i ilahiyesinde makbul ise- onu iddiasızlaştıracak esbab halke-
der. Ne tedbir alırsanız alınız, o tedbiri mağlub edecek maniler zuhur 
edebilir. Bereket ve muvaffakiyet, tedbirin takdire tevafuku nisbetin-
dedir.

Bu gerçeklere vakıf olunca kaleme aldığım bir şiirde:
“İddia diye vücud
Ondan istiğfar sücud”

beytine yer vermiştim.”[50]

***
Gördüğümüz gibi, arkadaşlar; 6 kere 54 milyon doları (324 milyon 

doları) kıl payı bir tesadüf sonucu kaçırmış, azgın gerici. Bunlara sor-
sanız, kendilerinin en hakikisinden Müslüman olduklarını iddia ederler.

Bre düzenbazlar!
Oyun, düzen, hırsızlık, namussuzluk, vurgunculuk nasıl bir ahlâktır 

ki, nasıl bir sefilliktir ki, Kur’an İslamı’yla ve Hz. Muhammed Sünne-
tiyle herhangi bir ilişkisi olsun, ilgisi olsun?..

Sizler, Muaviye ve Yezid’in soyundansınız. Onların yolundan gidi-
yorsunuz. Kâbeniz Washington sizin.

Yine hep söyleriz ya; AKP kurucusu ve program yazarı, ekonomi 
profesörü Abdüllatif Şener aynen şöyle diyordu:

“Tayyip Erdoğan ve ailesinin kamu malı hırsızlığı ile edindiği 
servetin miktarı, 100 ila 120 milyar dolar arasındadır. Hiçbir şekil-
de, onların serveti 80 milyarın altına düşmez.”

“AKP çevresinin yaptığı hırsızlıklarla beraber, bunların vur-
gunları 2 trilyon dolardan aşağı değildir.”

Abdüllatif Şener, hatırlayacağımız gibi, AKP’nin Ekonomiden So-
rumlu Devlet Bakanlığını da yaptı bir dönem. Ve o, bu sözleri 2013’teki 
17-25 Aralık geriz patlaması günlerinde söylemişti. AKP’giller, o gün-

[50] Kadir Mısıroğlu, Gurbet İçinde Gurbet, Sebil Yayınları, 1’inci Basım, 2004, s. 35-41.
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den bu yana da, daha azgın bir biçimde vurmaktadırlar, bildiğimiz gibi. 
Vurgunlarının ulaştığı boyutu artık varın siz düşünün.

Yani arkadaşlar, AKP’giller de, Suudi Hanedanı’nın ruh ikizidir. 
Vurgunculukta sınır tanımamakta bunlar da Suudi Krallığı gibidir.

İkinci özellikleri: ABD uşaklığı
Bunların ikinci özellikleri nedir demiştik, arkadaşlar?
ABD uşaklığı...
Suudi Hanedanı’nı İngiliz Emperyalistleri getirmişti iktidara. 

1945’ten bu yana da ABD Emperyalistleri iktidarda tutmaktadır.
AKP’giller’se, zaten hep söylediğimiz gibi, ABD, İngiltere ve İsra-

il yapımıdır. Bunları da iktidarda tutan ABD Emperyalistleridir. Ve 15 
Temmuz Kapışmasında Pensilvanyalı’ya karşı bunları galip getirten de 
ABD Emperyalistleri olmuştur.

İşte bu sebepten, Suudi Krallığı da, AKP’giller de ABD Emperyalist 
Haydut Devletine sadakatte ve hizmette asla kusur etmezler.

Dikkat edelim: ABD Emperyalistleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da-
ki İslam ülkelerini cehenneme çevirirken, onların bölgedeki en büyük 
destekçisi, işbirlikçisi ve de suç ortağı kim olmuştur?

Suudi Arabistan, AKP’giller, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emir-
likleri.

10 milyon Müslümanın canının yok yere alınmasında suç ortaklığı 
etmiştir bunlar, o Batılı Emperyalist Haydutlarla. Dolayısıyla da bunlar, 
Müslüman düşmanıdır, halk düşmanıdır, insanlık düşmanıdır. İnsanlı-
ğın kanserleşmiş bir türüdür bunlar.

Üçüncü özellikleri: Din bezirgânlığı
Üçüncü özellikleri ne demiştik, arkadaşlar?
Muaviye-Yezid-CIA-Pentagon Dincisi olmaları, İslamcısı olmaları.
Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’yla zerre ilgisi yoktur bunların.
Ne diyor Hz. Muhammed?
“İslam güzel ahlâktan ibarettir.”
Ve ne diyor?
“Kamu malı yiyenin cenaze namazı bile Müslüman sıfatıyla kı-

lınmaz.”
Bunlarsa, durup dinlenmeden ahlâksızlık yapıyor. Hem de her tür-
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den. Ve de kamu malı aşırıyor, gözleri doymamacasına.

Dördüncü özellikleri: Zulümkârlık
Dördüncü özellikleri neydi bunların?
Acımasızlık ve sınırsız zalimlikleri.
Suudi Krallığı da insan kafası keser durmadan, değil mi arkadaşlar?
Bu yılın ilk günü, aralarında Şii bir din adamının da olduğu 47 in-

sanın kafasını kestirmişti, Suudi Krallığı, hatırlayacağımız gibi. Böyle-
sine zalim ve acımasızdır bunlar. Vicdan teşekkül etmemiştir bunlarda. 
Acıma hissi, empati yapabilme duygusu zinhar bulunmaz bunlarda. 
Buzdan ya da taştandır bunların kalpleri. His yoksunudurlar.

AKP’giller de aynısıdır, arkadaşlar.
15 Temmuz gecesini hatırlarsınız. İstanbul Atatürk Havaalanı’nda 

ne demişti Tayyip?
“Bu, bize Allah’ın bir lütfudur.”
400 civarında insan ölmüş, bu, “lüfuf”tan bahsediyor. Zerre acıma 

yok. Ve gülüyor da bazen, değil mi?
Damat Berat Albayrak desen, zaten zevkten dört köşe. Ağzı hep 

kulaklarında.
O gece, Pensilvanyalı İmam’la bunların arasında geçen, enkaza 

çevirdikleri Laik Cumhuriyet’in mirasını paylaşım savaşında hayatını 
kaybeden her iki tarafa mensup 400 civarında kandırılmış insana en çok 
biz acıdık, belki de. Bunların zerre umurunda olmadı, yitirilen o hayat-
lar, çekilen o acılar... Geride bırakılan gözü yaşlı, acılara gark olmuş 
analar, babalar, kardeşler, eşler, çocuklar...

Yine hatırlanacaktır; 2013 Gezi İsyanı’mız sürecinde, Antep’te, ter-
tiplediği bir mitingde, Gezi Şehitlerimizden Berkin’in Annesine yuh 
çektirtmişti, hüloogg’cularına Tayyip. 15’indeki evladını yitirttiği bir 
acılı anneyi yuhalatabiliyor. Görebiliyor musunuz; acımadan, histen, 
vicdandan ve empati yapabilme özelliğinden ne kadar yoksun bulun-
duğunu...

Bir acılı anneye, evlat acısıyla yüreği yanan bir anneye “insanım” 
diyen biri nasıl yapabilir bunu?

Anneler ki, bırakalım kadın olmayı, hayvanlar âleminde bile yavru-
larının güvenliği için, onları korumak için gözlerini kırpmadan hayatla-
rını tehlikeye atıp feda edebilirler. Böylesine güçlü bir duydur, sevgidir, 
bağlılıktır ve içgüdüdür, annelik duygusu ve içgüdüsü.

Ve Tayyip, evladını elinden aldığı bir anneyi yuhalatabiliyor hülo-
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ogg’cularına. Kim olduğuna, ne olduğuna varın siz karar verin artık... 
Hani denir ya “sözün bitti yer”, diye. Bizim için durum işte orasıdır.

Muhakkak dünya ne Suudi Krallığı’na kalacak, ne AKP’giller’e ka-
lacak, ne de ABD-AB vb. emperyalist haydutlarına kalacak. Hepsi yap-
tığının hesabını verecek. İnsan soyu hayvan sürüsü değil. Belleği var, 
Tarihi var. Sürgit de aldatılamaz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Eylül 2016



Ayrım
On İki

Bütün Savcı ve Yargıçları bir kez daha uyarıyoruz: 
Şu an yaptığınızın FETO’nun

Savcı ve Yargıçlarından zerrece farkı yoktur! 
Bu yolda devam ederseniz, er ya da geç Kaçak 

Saraylı Reis’le birlikte siz de
Bağımsız Mahkemeler karşısına çıkarılacaksınız! 

Aklınızda mıh gibi tutun bunu!
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Adam, Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının kurduğu Laik 
Cumhuriyet’i yıkıp enkaza döndürdü. 

Ne dedi, eşi bile?

“Artık yeni bir kavşaktayız. Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kal-
dırdık. Fakat enkazın altından büyük meseleler çıktı. Nitekim, bu-
gün bu sorunlarla yüzleşiyoruz.”[51]

Şuraya bakın. Kadın “enkaz haline getirdik, Laik Cumhuriyet’i”, 
diyor.

Kendisi farklı mı konuşuyor sanki?
“İster kabul edilsin, ister edilmesin; Türkiye’nin yönetim siste-

mi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken, bu fiili duru-
mun hukuki çerçevesinin anayasal olarak kesinleştirilmesidir.”[52]

İşte bu da aynısını diyor. “Cumhuriyet’in işini bitirdik. Yeni bir fiili 
durum oluşturduk.”, diyor. Ve devam ediyor:

“Şu an yapılması gereken, bu fiili durumun hukuki” kılıf içine so-
kulmasıdır. İşte bu sebepten “Yeni Anayasa”, diye tutturuyor. Şu anki 
kanunsuz durumuna Anayasal, kanuncul kılıf geçirmeye çabalıyor. Bü-
tün derdi bu.

2002’de bunlar ilk ortaya çıktığında, zaten gayrimeşru durumday-
dılar. Çünkü, hepsi de, Laik Cumhuriyet’e karşı işlemiş oldukları mü-
kerrer suçlardan dolayı birçok kez kapatılmış partinin mensuplarıydılar. 
Bu sebepten, bunların yeni bir partiyle sanki suçsuzlarmış gibi ortaya 
çıkmaları tamamen kanunsuzdu gerçek anlamda. Ama bunlar hep yap-
tıkları gibi, kanunları arkadan dolaşarak aşarlar.

[51] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/488214/Emine_Erdogan_90_yillik_
Cumhuriyet_e__enkaz__dedi.html
[52] http://kurtuluspartisi.org/hkp-yasalari-mahkeme-kararlarini-tanimayan-tayyip-erdo-
ganin-yuce-divanda-yargilanmasi-icin-basvuruda-bulundu/.l



152

Türkiye artık Haydut Çetesi kurallarıyla yönetiliyor
Şimdi burada, şu saygın hukukçuya, bilim insanına kulak verelim:

“VII. Haydut Çetesi Kuralları Üzerine Bir Not
“Beşeri davranış kuralları hukuk, din, ahlâk, görgü, örf ve adet 

kurallarından ibaret değildir. Haydut çetesi kuralları gibi, toplum-
sal düzeni “bozan” kurallar da vardır. Bunlar da bir beşeri dav-
ranış kurallarıdırlar, dolayısıyla burada incelenmeleri gerekir. Bu 
bölümün başında belirtildiği gibi, aslında toplumsal düzenin sağ-
lanması bakımından, beşeri davranış kurallarının hangisinin iyi 
hangisinin kötü sorunu bizi ilgilendirmez. Beşeri davranış kural-
larının iyi veya kötü şeklindeki değerlendirilmesi, değer yargıları 
alanına girer. Bu alanda ise “görecelilik” ilkesi geçerlidir. Bu ilke-
nin geçerli olduğu yerde bilim yapılamaz. O halde bazı insanların 
“kötü” olarak nitelendirdiği beşeri davranış kuralları da olabilir. 
Dahası, bazı insanlara göre, belirli beşeri davranış kuralları iyi, di-
ğerlerine göre ise aynı davranış kuralları kötüdür. Örneğin Türki-
ye’de din kuralları, bazılarına göre iyi, bazılarına göre ise kötüdür. 
Keza bazı yörelerimizde kan davasına ilişkin örf kurallarının top-
lumumuzun çoğunluğu tarafından kötü karşılandığı söylenebilir. 
Ancak bu örfü, yüzyıllardır sürdüren o yörelerdeki insanlar için 
herhalde bu kural, “iyi” bir kuraldır ki, yüzyıllardır sürmektedir. 
İşte bu nedenlerle, bize göre beşeri davranış kurallarının iyi mi, 
kötü mü olduğunu incelemek bilimin görevi değildir. Bilim beşeri 
davranış kurallarının hepsini incelemekle görevlidir.

“Özetle, beşeri davranış kurallarından bazıları, haydut çetesi 
kuralları gibi, bazılarına göre, toplumsal düzeni sağlamaz, bozar. 
Ama bunlar da toplumsal düzenin parçasıdırlar. Bunlar da beşeri 
davranışları yönlendirirler; dolayısıyla burada incelenmeleri gere-
kir.

“Biz burada “haydut çetesi kuralları” dedik. Aslında bu tip ku-
rallar çok çeşitlidir. Bu ifadeyi geniş anlamda kullanıyoruz. “Hay-
dut çetesi” ifadesi, yol kesenleri, deniz korsanlarını, banka soygun-
cularını, mafya tipi suç organizasyonlarını, şantajcıları, gaspçıları, 
terörist örgütleri vs. içerir. Bununla birlikte, alelade hırsızlar, yani 
bir malı gizlice çalanlar, buraya girmez. Çünkü burada bir emir 
yoktur, dolayısıyla normatiflik unsuru eksiktir. Ama size silahını 
dayayıp cüzdanınızı vermenizi isteyen tek bir gaspçıyı dahi bu kap-
samda değerlendirmek gerekir. Burada gaspçı bir kural koymakta, 
size cüzdanınızı ona vermenizi emretmektedir. Bu emri yerine ge-
tirmezseniz, sizi yaralayacak, yahut öldürecektir.

“Haydut çetesinin kuralları ile hukuk kuralları arasında bü-
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yük benzerlik vardır. Hukuk kurallarının bütün özellikleri haydut 
çetesinin kurallarında da vardır. Bir kere haydut çetesi kuralları 
normatif niteliktedir. Yani bir şey emreder veya yasaklarlar. İkin-
ci olarak bu kuralların konusu bu haydut çetesinin mensubu olan 
ve olmayan insanların davranışlarıdır. Üçüncü olarak, bu kurallar 
haydut çetesinin lideri durumunda olan kişi tarafından konulur. 
Yani kuralların kaynağı beşeridir. Nihayet haydut çetesi kuralları-
nın ihlali halinde uygulanan müeyyide hukuk kuralının müeyyidesi 
gibi cebri niteliktedir. Yani kişinin hayatına (örneğin adam öldür-
me), maddi ve manevi varlığına (örneğin dövme, bacağa kurşun 
sıkma), özgürlüğüne (adam kaçırma), ekonomik varlığına (gasp) 
zarar verilmektedir. O halde hukuk kuralları ile bu kurallara bun-
ca benzeyen haydut çetesi düzeni kuralları arasında fark nedir?

“Benzer bir soru öğrencilere sorulduğunda, öğrenciler genel-
likle, hukuk düzeninin cebrinin meşru olduğunu, çete düzeninin 
cebrinin ise gayri-meşru olduğunu, hukuk düzeninin adaletli, çete 
düzeninin ise adaletsiz olduğu, hukuk düzeninin toplumsal yara-
ra, çete düzeninin ise çete liderinin kişisel çıkarına hizmet ettiği, 
hukuk düzeninin kurallarının kanunlara ve anayasaya dayandığı, 
çete düzeninin kurallarının ise keyfi olduğu gibi cevaplar vermek-
tedirler.

“Şüphesiz hukuk düzeni ile çete düzeni arasında bu gibi ve bun-
lara benzer farklar olduğu düşünülebilir. Bu düşüncelerde haklılık 
payı da vardır. Ancak bu farkların hepsi içeriksel farklardır. Do-
layısıyla değer yargıları arasına girer. Göreceliliğin hakim olduğu 
bu alana giren cevapların bilimsel bakımdan kabulü mümkün de-
ğildir.

“Kanımızca hukuk kuralları ile haydut çetesi kuralları arasın-
daki fark yine uyguladıkları müeyyidede bulunmaktadır. Hukuk 
düzeni de çete düzeni de müeyyide olarak cebir uygulamaktadırlar. 
Uyguladıkları cebrin niteliği bakımından aralarında bir fark yok-
tur. Fark uygulanan cebrin niceliği bakımındandır. Nihai tahlilde, 
hukuk düzeninin cebri çete düzeninin cebrinden daha büyüktür. 
Hukuk düzeni, sahip olduğu polis ve ordu teşkilatı ile çete düzen-
lerinden daha büyük bir cebir uygulama imkânına sahiptir. Kısa 
vadede belki çete düzeninin uyguladığı cebir hukuk düzenin ceb-
rinden daha şiddetli ve etkili olabilir. Hukuk düzeninin belirli bir 
zaman içinde çete düzeniyle baş edememiş olması mümkündür. 
Ama eğer hukuk düzeni, hukuk düzeni olarak kalıyorsa, çete düze-
ninin cebrini bertaraf etmiş demektir. Ama eğer çete düzeni, hukuk 
düzeninin kendisi üzerinde uyguladığı cebre karşılık verebilmiş ve 
hukuk düzeninin cebrini yenmiş ise, artık çete düzenini hukuk dü-



154

zeni, yeterli cebri uygulamamış eski hukuk düzenini de çete düzeni 
olarak kabul etmek gerekir.”[53]

Zaten bu AKP’giller’in başı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı döneminde, zimmet, görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik gibi 
yüz kızartıcı suçlardan altı tane mahkeme dosyasına sahipti. Bunlardan 
birinden, şu anki Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, hukuk dışı bir 
karar vererek kurtarmıştı Tayyip’i. O zamanlar bu Cirit, Üsküdar 2’nci 
Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcıydı. Tâ o zamanlardan aynı yolun yolcu-
suymuş, bu vatandaşlar.

Yani demek istediğimiz, bunlar, her türden suça batmıştı zaten, 
AKP’yi kurduklarında.

Tayyibistan Faşist Din Devleti adım adım örülüyor
Ne demiştir Tayyip, AKP öncesinde, Belediye Başkanlığı dönemin-

de?

“Demokrasi bizim için bir amaç değil araçtır. Amacımıza ulaşa-
na kadar demokrasiye bağlıyız.

“Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa ge-
lince ineriz.”[54]

Ve bir de ne diyordu?

“Hem laik hem Müslüman olunmaz!.. Ya Müslüman olacaksın 
ya Laik! İkisi bir arada olduğu zaman, adeta ters mıknatıslanma 
yapar, mümkün değil ikisinin bir arada olması.”[55]

İşte, gerçek düşünceleri budur, Kaçak Saraylı Reis’in. Adamın de-
mokrasiyle de, laiklikle de zerre ilgisi yoktur.

Peki, AKP sürecinde niye bunları tekrarlamadı Tayyip?
Şundan:

“Birbirimizi aldatmayalım. Biz gerekiyorsa, şu mücadeleyi ve-
rirken, eğer benim emir komuta merkezim bana ‘Papaz elbisesi gi-
yeceksin.’, diyorsa, Papaz elbisesini giyer, bu şekilde gider görevimi 
yaparım.

[53] Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Birinci Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları-Bursa, 1998, 
s. 60-62.
[54] R. Tayyip Erdoğan, 05.02.1996, http://hackhell.org/konu/haddini-a%C5%9Fan-%-
C4%B0fadeler.241933/.
[55] R. Tayyip Erdoğan, 1994, https://www.youtube.com/watch?v=zJC-nUV4WrQ.
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“Niye?
“Çünkü bizim mücadelemiz sıradan bir mücadele değil.”[56]

Adam, kendi deyişiyle “Papaz elbisesi”yle dolaşıyordu, yakın za-
mana kadar. Görünüşte demokrasiyi, laikliği savunan lideri oynuyordu.

Artık bunlara gerek duymaz oldu, yine bildiğimiz gibi. Ne dedi, 
Laik Cumhuriyet’in kurucuları Mustafa Kemal ve İsmet İnönü için?

“İki Ayyaş”.
Adam, Laik Cumhuriyet’in temeline yerleştirip patlattı, tonlarca 

TNT’yi.
Sıradan çete mensupları ne yapar?
Genelde, yukarıda hukukçumuzun anlattığını yapar. Bulabildiği 

silahlarla, meşru hukuk düzenine karşı mücadeleye, kavgaya, savaşa 
girişir. Onların bu mücadelesi bile, AKP’giller’in yaptığının yanında 
namuslu kalır. Neyseler öylece davranırlar.

Fakat, AKP’giller, bu sıradan mafya ya da terör çetelerinden bir mil-
yon defa daha sinsi, daha riyakâr oynadılar.

Siyasi parti mücadelesi veriyormuş görünümü altında yürüttüler, ha-
inane kavgalarını. Kerte kerte, dirhem dirhem aşındırdılar, Laik Cum-
huriyet’i. O an aşamayacakları bir zorlukla karşılaşınca geri çekildiler, 
bir süreliğine. Niyetlerinden vazgeçmiş göründüler. Ama, ortamı uygun 
buldukları anda, aynı hızla saldırıya geçtiler. Tabiî arkalarında ABD ve 
AB Emperyalist Haydut Devletleri vardı. Bu haydut devletlerse, Türki-
ye’yi zaten, 1950’den beri uydulaştırmışlardı. Böyle olunca, AKP’gil-
ler’in önüne çıkan her engeli, ABD Emperyalistleri ortadan kaldırdı. 
Böylece de, onlar, ihanet yolunda yürümeye devam ettiler ve bu günlere 
geldiler.

Şu anda, artık “Tayyibistan Faşist Din Devleti”ni kuruyorlar. Harıl 
harıl onun inşasını yapıyorlar.

Laik Cumhuriyet’in tüm mirasını, geleneklerini, kültürünü, anlayı-
şını ortadan kaldırdılar. Ordusunu dağıttılar. Kışlalarını boşalttılar. O 
arazileri peşkeş çekecekler, yandaş müteahhitlerine.

Laik Eğitimi bitirdiler. İmam Hatipleştirdiler, bütün Ortaöğretim ku-
rumlarını, neredeyse.

Yargıyı da bitirdiler. Artık Savcılar, Yargıçlar, Anayasaya ve Cum-
huriyet Kanunlarına göre iş yapmıyor.

Kimisi yandaşlıktan, kimisi korkaklıktan, Kaçak Saraylı Reis’in 

[56] R. Tayyip Erdoğan, 1995, https://www.youtube.com/watch?v=5wdSmQWi4BY.
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emirlerini uyguluyor, kanun yerine. Anayasaymış, kanunmuş, hepsi 
hikâye...

Ne diyordu, hukukçu bilim insanımız yukarıda?
“Hukuk düzeninde buyrukları, Anayasa ve kanunlar verir. Beşeri 

davranışlar, onlar uyarınca şekillenir.
“Çete düzenindeyse, buyruğu çetenin reisi verir. Çete düzeninin ka-

nunu odur.”
Şu anda tam da bu yapılmaktadır Türkiye’de. Her konuda, tek karar 

mercii Kaçak Saraylı Reis’tir.
Dünün televizyon haberleriydi. Fox TV’nin akşam haberleri sunu-

cusu Fatih Portakal, aynen şöyle diyordu:

AKP’giller için Tayyip’in buyruğu
tartışmasız yerine getirilecek emirdir

“Başbakan Binalı Yıldırım, sevgili izleyenler, ‘OHAL uzatıla-
bilir’, dedi. Geçtiğimiz, çok değil, iki gün önce Cumhurbaşkanı 
bunun sinyalini vermişti. OHAL’in uzatılabileceği, ikinci kez uza-
tılabileceği yönündeydi ve sayın Başbakan da, ‘OHAL gerekirse 
uzatılabilir”, açıklaması yaptı.”[57]

İşte gördük: OHAL’in uzatılıp uzatılmaması konusunda bile tek yet-
kili Tayyip. Onun her dediği, artık AKP’giller için ve ne yazık ki şu 
anki devlet için, kurumlar için, tartışmasız kanun. Hem de, neredeyse 
Tanrı buyruğu mertebesinde, tartışmasız...

15 Temmuz Ganimet Paylaşım Hesaplaşması sonrasında ne demişti 
Binali?

“Başbakan Binali Yıldırım, Fethullah Gülen ve Türkiye’deki 
yapılanmasına karşı yürütülen süreçte milat olarak 17-25 Aralık 
2013 tarihlerini aldıklarını söyledi.

“Medya kuruluşlarının temsilcilerini kabul eden Yıldırım, “Bi-
zim için ölçü 17-25 aralıktan sonra FETÖ ile ilişkinin sürdürülme-
sidir” dedi.”[58]

Tabiî bu fermanın da gerçek sahibi Tayyip’tir. Binali, onun dediğini 
tekrarlıyor. Ya da onun düşüncesini savunuyor.

Çünkü 17-25 Aralık 2013’te, FETO’nun Savcıları, Tayyip ve 
AKP’giller’in, miktarı trilyon dolarları bulan, kamu malı hırsızlığının 

[57] https://www.youtube.com/watch?v=gOp6kdkP8CU.
[58] http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37069292.
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matematiksel kesinlikteki belgelerini ortaya serivermişlerdi.
İşte, FETO’yla AKP’giller arasındaki savaş da o tarihte en şiddetli 

bir biçimde başlamıştı.
Aslında Tayyip ve Binali ve AKP’giller, bu buyruğu kime veriyor-

lar?
Şu an Adliyeleri dolduran savcı ve yargıçlara...
Ne diyorlar bunlara?
“17-25 Aralık 2013 öncesi FETO’yla iş tutmuş olmak, suç oluştur-

maz. O yüzden, o tarihe kadar iş tutanlarla ilgili herhangi bir adli işlem 
yapmayacaksınız. Ancak, o tarihten sonra da ilişkisini sürdürenleri he-
def alacaksınız. Onları atacaksınız, devlet kurumlarından. Ve alacak-
sınız gece baskınlarıyla evlerinden. Tıkacaksınız zindanlara, ağır ceza 
talepleriyle.”

İşte şu an, yapılan da budur.
Neden bu buyruğu veriyor, Tayyip ve AKP’giller?
Çünkü, 17-25 Aralık 2013 tarihine kadar FETO’ya en büyük desteği 

vermiş olan, onunla en önde gelen suç ortaklığı etmiş olan, kendileridir, 
AKP’giller’dir. Böyle ferman buyurmakla kendilerini otomatikman te-
mize çıkarmış oluyorlar.

Soralım burada:
İyi de Hafız, niye 17-25 Aralık 2013?
Niye, mesela, 2010 değil, 2012 değil, ille de 17-25 Aralık 2013?
Çünkü, 2013 öncesi “kanki”ydiniz, değil mi?
Neredeyse yiyip içtiğiniz ayrı gitmiyordu.
Ve ne diyordu o günlerde Tayyip?

“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de 
vermedik…”[59]

Evet, ne istedilerse verdi, Tayyipgiller. Ordunun yarısını verdi. Hem 
de tamı tamına. Generaller de dahil olmak üzere. 350 general ve amira-
lin yarısı FETÖ’cü çıkıyor. Adliye öyle, Milli Eğitim öyle, Polis öyle, 
MİT öyle, İdare öyle, Mülkiye öyle, Üniversiteler öyle; velhasıl devlet 
tümden paylaşılmış yarı yarıya.

Ve bunlara ilaveten, Siyaset paylaşılmış. AKP’giller’den milletve-

[59] http://kurtuluspartisi.org/ben-insanim-ve-hukukcuyum-diyen-tum-savci-yargic-a-
kademisyen-ve-avukatlari-sorumluluklarinin-geregini-yerine-getirmeye-cagiriyo-
ruz/.
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killeri, Bakanları var, FETÖ’nün.
İşte böylesine hainane bir suç ortaklığından kendilerini temize çı-

karabilmek için, 17-25 Aralık 2013’ü “milat” olarak belirliyor, Kaçak 
Saraylı Reis ve avanesi.

Soralım burada, savcı, yargıç, akademisyen, avukat; ne kadar hu-
kukçu varsa hepsine:

Anayasada, TCK’de ve diğer kanunlarda var mı bu belirlemeye bir 
yer?

Daha doğrusu, meşru hukuk düzeninde böyle bir milat belirlenebilir 
mi?

Hayır, zinhar!
Böylesine suçluların yarısı suçsuz sayılıp temize çıkarılabilir mi?
Bu ne biçim adalettir yahu!
Adalet mi denir buna şimdi?
Hayır, adalet madalet, hukuk düzeni filan denmez. “Çete Düzeni”, 

denir buna. Çünkü orada kanun demek, çete reisinin ağzından çıkan fer-
man demektir. İşte Türkiye ne yazık ki bugün böylesine ağır felaketler 
ortamında yaşıyor.

Savcılar ve yargıçlar için artık meslek ahlâkı,
vicdanın emrettiği değil, Tayyip buyruğu geçerlidir
Ve şu içler acısı duruma bakın ki, mevcut savcılar ve yargıçlar da 

Kaçak Saraylı Çete Reisi’nin bu buyruğuna aynen uyuyor. Onu kanun 
sayıyor. Ve onu uyguluyor.

Şimdi yeniden, saygıdeğer hukuk bilimi insanı Kemal Gözler’e dö-
nelim:

“1. Hukuk Kurallarının Normatifliği: Emir, Yasak veya İzin
“Hukuk kuralları anlam olarak her zaman bir “olması lazım 

gelen şeyi” ifade ederler. Hukuk kuralları, ya belirli bir şeyin ya-
pılmasını emreder, ya belirli bir şeyin yapılmasını yasaklar, ya da 
belirli bir şeyin yapılmasına izin ya da yetki verir. Diğer bir ifadeyle 
hukuk kuralları daima, emir, yasak, izin veya yetki içeren kurallar-
dır. Bu emre, yasağa, izne, yetkiye, hukuk dilinde “olması gereken 
(Sollen)” denir. Hukuk kurallarının bu özelliğine “normatiflik” de-
nir. Bu anlamda bir “olması gereken (Sollen)” içermeyen, yani emir 
vermeyen, yasak koymayan, izin veya yetki vermeyen bir önerme, 



159

normatif nitelikte değildir, dolayısıyla hukuk kuralı olamaz.”[60]

Ey, şu an Adalet Saraylarında oturan ve Mahkeme ve Savcılık kapı-
larının üzerinde “Cumhuriyet” ibaresi bulunan sureta hâkim ve savcılar!

İşte, Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’gilleri’nin adaletle, hakka-
niyetle, hukukla zerre ilgisi bulunmayan çete fermanlarını hukuk kuralı 
yerine koyuyorsunuz. Ve onları uyguluyorsunuz. Onların emir, yasak 
ve izinlerini benimseyip ve onlara tabi oluyorsunuz. Ona göre iş tutu-
yorsunuz. Yaptığınız adli yargı işlemi filan değil.

Laik Cumhuriyet’in kurumlarında oturanlarla hiçbir ilginiz kal-
mamış artık sizin. Hiç değilse, kaldırın kapılarınızın üzerinde ya-
zan “Cumhuriyet Savcısı”, “Cumhuriyet Mahkemesi” tabelalarını. 
Onların yerine “Tayyibistan Din Devleti’nin Kadı Divanı” tabelasını 
asın. Bu ibare, gerçek kimliğinize daha uygun olur.

Kaçak Saraylı ve AKP’giller, Pensilvanyalı İmam ve onun cemaati 
başta gelmek üzere tüm Ortaçağcı Şeriat özlemcisi tarikat ve cemaatler-
le el ele vererek yıktılar Laik Cumhuriyet’i. Siz seyrettiniz sadece. Yine 
kiminiz yandaşlıktan, kiminizse korkaklıktan.

Sadece bir yiğit Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı çıktı: Abdurrah-
man Yalçınkaya. Ve dava açtı “Yüce Divan”da: “AKP, Laik Cum-
huriyet düşmanıdır ve laikliğe karşı sürdürülen mücadelenin odağı 
durumundadır.”, diyerek. Ve bu ihanet sürecinin somut, kesin belge-
lerini koydu, hazırladığı iddianameye. Ama, ABD’nin yardımı ve bazı 
hukukçu görünümündeki dincilerin, yandaşların sayesinde, kurtarıldı 
AKP’giller. Sadece, devletten kendilerine tahsis edilen büyük meblağın 
bir süreliğine kesilmesi cezasıyla kurtarıldılar. Oysa o mahkeme bile, 
AKP’nin “Laikliğe karşı mücadelenin odağı durumundaki bir parti ol-
duğunu” kabul etmişti.

Peki nasıl kurtuldu, madem böyleydi de?
İşte ABD işin içine girince kurtulur. Çünkü, AKP’ye büyük bir gö-

rev vermişti, yapımcısı ve efendisi ABD Emperyalist Haydut Devleti: 
AKP’giller, Türkiye’yi “Yeni Sevr”e götürecekti. Yani, “BOP”u haya-
ta geçirecekti. İsrail’in düşmanlarının ortadan kaldırılmasında, ABD ile 
ve İsrail’le işbirliği edecekti. Ve de, İslam’ın içini hepten boşaltacaktı. 
Bu görevleri yapıyor AKP, kurulduğu günden bu yana. Bunda da çok 
başarılı oldu, bildiğimiz gibi. Türkiye artık parçalanmanın eşiğinde. 
Suriyeleştirilmiştir gayrı. İsrail’in Suriye ve Libya gibi düşmanları da 
bertaraf edilmiştir. İsrail, Tarihinin en güvenli günlerini yaşamaktadır 

[60] Kemal Gözler, Hukuka Giriş, s. 29.
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artık. Malum ya; İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki bekçi köpeğidir. Jan-
darmasıdır. Petrol bekçisidir. Ve, bölgedeki tek stratejik müttefikidir. 
İsrail demek, ABD demektir.

İşte bu sebepten kurtarıldı, AKP’giller hep. 15 Temmuz Ganimet 
Paylaşım Savaşında da, yine aynı sebepten dolayı galip getirilmiştir, 
ABD tarafından.

Burada çağrışım oldu: Adlarını anmazsak haksızlık etmiş oluruz. 
AKP’giller’e karşı cesurca mücadeleye giren, bir de, Deniz Feneri Sav-
cısı Abdülvahap Yaren ve iki arkadaşı, Cumhuriyet Savcıları Nadi 
Türkaslan ve Mehmet Tamöz oldu.

Hatırlayacağımız gibi, bu namuslu savcılar, Türkiye’yi, çok yerinde 
bir tespitle, AKP’giller’in “Hırsızlar İmparatorluğu”na çevirdiğini 
belirtmişlerdi.

Tayyip ve avanesi hemen saldırıya geçti, bildiğimiz gibi. Önce gö-
revden el çektirdi bu savcılara, sonra da “görevi kötüye kullandıkları” 
şeklindeki İblisçe iftirayla yargılattı... Bereket ki, sonunda bu namuslu 
insanlar beraat ettiler. O zamanlar Yargı, henüz bugünkü denli kuşatıl-
mış değildi.

Bunların dışında kalan tüm savcı ve yargıçlar sadece seyrettiler, 
Laik Cumhuriyet’in yıkılışını. Kimisi sevindi, Anayasa Mahkemesi 
eski Başkanı Haşim Kılıç gibi. Ve şimdiki Yargıtay Başkanı İsmail 
Rüştü Cirit gibi.

Kimisi de korkaklığından sindi, pustu, “Aman ses çıkarırsam başı-
ma bir şey gelir, mağdur olurum. Üstelik çoluğum çocuğum da mağdur 
olur.”, diyerek.

Böylece de, kimisi bilerek, isteyerek; kimisi de korkusundan göre-
vini yapmayarak suç işledi. Oysa istifa edebilirlerdi. Onu da etmediler. 
Dolayısıyla da, boylu boyunca suça battılar.

Burada çağrışım oldu: Tarih 2003 Nisanı...
ABD ve AB Emperyalist haydutlarının Irak’ı işgal günleri...
Bilindiği gibi, Saddam’ın generalleri savaşmadan teslim oldular, iş-

galci ABD’ye. İşte o günlerde, içtenlikli bir gazeteci kadın soruyor, bu 
onursuz generallerden birine:

“Niye hiç savaşmadan Bağdat’ı teslim ettiniz?”

Şerefsizin verdiği yanıt aynen şu:

“Şehirde eşimiz, çocuklarımız vardı. Savaşsaydık, şehir bom-
balanır, ailemiz zarar görür, hayatını kaybedebilirdi. Bu sebepten, 
savaşmadan teslim ettik şehri.”
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İçtenlikli kadın gazetecinin bu alçakça gerekçe üzerine dediği, ay-
nen şu olmuştu:

“İyi de, öyleyse neden askerlik mesleğini seçtiniz?”

Tabiî, Onursuz, hiçbir yanıt verememiş, pis pis sırıtmıştı sadece, ka-
dıncağızın aşağılayıcı bakışları karşısında.

Evet, eğer yapman gerekeni yapamıyorsan, görevinin emrettiğini 
yerine getiremiyorsan, ona cesaretin yok ise, bırakacaksın o işi. Çe-
kileceksin. Hiç değilse bunu yapacaksın. Ama, hem çekilmez, hem de 
sorumluluğunun gereğini yapmaktan korkar kaçarsan, o zaman suça ba-
tarsın. Suça ortaklık etmiş olursun. Ve kurtuluşun olmaz. Seni korkutan 
çete reisiyle birlikte, onun avanesiyle birlikte, ona yardım ve yataklık-
tan yargılanırsın.

15 Temmuz sonrasındaydı; sordular Kaçak Saraylı Reis’e:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, France 24 kanalına 
konuştu. Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 
ile MİT Başkanı Hakan Fidan için “Birşeyler olacak mı?” sorusu-
na, “Bizde bir söz var, dereyi geçerken at değiştirilmez” yanıtını 
verdi.”[61]

Tabiî biz bu cevabı, AKP içindeki FETÖ’cülerin de yargılanmaya-
cakları şeklinde anlamalıyız. Yani “dere geçilirken” AKP içindeki (baş-
ta FETÖ’cü milletvekilleri olmak üzere) FETÖ’cülere ve FETÖ’yle 
birlikte Laik Cuhuriyet’in köküne kibrit suyu dökenlere dokunulma-
yacaktır. Çünkü, başta Büyük Reis olmak üzere tüm AKP yöneticileri, 
Başbakanları, Bakanları, Belediye Başkanları FETÖ’cülere yardım ve 
yataklık etmişlerdir. 

Bu yüzden soruya yukarıda aktardığımız gibi aynen şu cevabı veri-
yor:

“Dereyi geçerken at değiştirilmez.”

Çete reisinin bu kanunsuz emri de bir hukuk kuralıymış gibi mua-
mele görüyor şu günlerde, değil mi?

AKP’giller’in Meclisteki ve Parti yönetimindeki FETÖ mensupla-
rına hiç dokunulmuyor. Onlar, yok sayılıyor. Tabiî, dokunulduğu anda 
işe, Tayyip’ten, Binali’den, Davutoğlu’ndan, Gül’den, Bülent Arınç’tan 
vb. başlamak gerekecek, değil mi?

Bu sebeple de hiç dokunulmuyor onlara. Onlar, yasalar üstü. Çete 

[61] http://www.hurriyet.com.tr/akar-ve-fidan-sorusuna-yanit-dere-gecerken-at-degisti-
rilmez-40166080.
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düzeninin kanunu bu. Hukuk kuralı bu. İşte kendilerine savcı, yargıç 
diyenler bu kurala da aynen uyuyor. “Bekleyelim bakalım”, diyorlar. 
“Kaçak Saraylı ve avanesi dereyi bir geçsin. Eğer ondan sonra yeni bir 
buyruk verir, bunlara da dokunun derse ve kimlere dokunacağımızı da 
bir liste halinde verirse, o zaman biz de dokunuruz...”

Bu, akıl, vicdan ve hukuk dışı anlayışı açık açık savunuyor, AKP’gil-
ler. İşte onların damardan savunucusu, Yeni Akit’in yazarı, köşesinde 
şunları yazıyor:

“Paralelle mücadele siyasilere uzansın mı?
“(...)
“Ak Parti içerisinde birlik ve bütünlüğü bozmak isteyenler iki-

de bir bu işin siyasi ayağı nerede diyorlar. Peşinen söyledim bu so-
rular dibine kadar doğru sorular. Ancak konjonktürel gerçekler, 
davanın bütünlüğü bu soruları şimdilik ertelemeyi zaruri kılıyor.

“Gazete ve televizyonlarda Ak Parti yöneticilerinin isimleri ve-
riliyor. Cumhurbaşkanımızın yakın dostları hedef gösteriliyor. Bu 
hedef göstermeler partinin birlik ve bütünlüğünü bozuyor. Eğer Ak 
Parti çatısında bir çatlak meydana gelirse Fetö ile kim mücadele 
edecek. PKK ile DEAŞ’la kim mücadele edecek. Bir insan vücudu-
nu düşünün o insanın kafasını kopartırsanız, o insan yaşayabilir 
mi?

“Filanca belediye başkanı, filanca bakan, filanca vekil paralele 
destek verdi” deniliyor. Bu insanlar ile Cumhurbaşkanımızın arası 
açılmak isteniyor. Kardeşim bu partide geçmişte Gülen ile ilişkisi 
olmayan kimse var mı? Bakanlar belediye başkanları Gülen’e des-
tek olmadılar mı?

“Cumhurbaşkanımız demedi mi “Allahım bizi affetsin mille-
tim bizi affetsin” diye. Önemli olan bu mücadelede kim samimi, 
kim değil ona bakmak lazım. Cumhurbaşkanımız samimiyetle ve 
cesurca bu Fetö terör örgütüne direndi. Tek başına direndi. Onun 
dışında bütün belediye başkanları ve bakanlar aynı tutum içinde 
yer aldı. Biri diğerinde tercih edilemez. O nedenle partinin huzuru-
nu bozacak, fesata neden olacak tutumlardan kaçınmak lazım.”[62]

İşte gördük. Adam açıkça, çete kanununu savunuyor, hiç çekin-
meden. Şimdi bırakalım bu işi, diyor. Reisimiz uygun gördüğü tarihte 
yaptıracağı seçimde bunları aday yapmaz, böylece de partiden uzaklaş-
tırmış olur. Şimdi, eğer bunlara karşı adli bir harekât başlarsa, parti sar-
sılır. Yara alır. Bu bizim için iyi olmaz. O sebepten, bekleyelim, diyor. 

[62] Sinan Burhan, Yeni Akit, 20 Eylül 2016, http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/si-
nan-burhan/paralelle-mucadele-siyasilere-uzansin-mi-16513.html.
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Reisimiz uygun gördüğü anda halleder bu işi...
Tabiî böyle sözde yazarların işi bu. Bunlar, sureta gazeteci. Bunlar 

AKP’giller’in şürekâsına girerler. Bunların işi de medyadan halkımızı 
afyonlamaktır.

Ve içler acısı durum, şu anki Yargı da, aynen bu buyruklara uyuyor, 
değil mi?

O da Kaçak Saraylı’dan gelecek yeni bir emre kadar AKP’giller 
bünyesindeki FETÖ’cülere dokunmuyor.

Yahu hiç değilse, adınıza “yargı” filan demeyin. “Biz savcıyız, yar-
gıcız” filan demeyin. Milleti de bu kadar ahmak yerine koymayın be.

Sizler, Laik Cumhuriyet’in hukuk düzeninin savcıları, yargıçları 
filan değilsiniz. Sadece, “Tayyibistan Faşist Din Devleti”nin “Kadı 
Divanı”nı oluşturan kişilersiniz. Şu anda yaptığınız işlem, tıpatıp buna 
uyar.

Bizden uyarması...
Açıkça suç işliyorsunuz. Kaçak Saraylı’nın ve AKP’nin suçlarına 

birebir ortaklık ediyorsunuz. Bunun hesabı sorulur ve sorulacaktır da.
AKP’giller’in çete düzenini, Laik Cumhuriyet’in hukuk düzeni ye-

rine geçirmiş durumdasınız. Ve onun hizmetindesiniz, onun emrettiği 
görevleri yapıyorsunuz.

Partimizin hukukçuları bir kafa yorsunlar bakalım bu işe:
Şu anda Kaçak Saraylı’ya, onun AKP’giller’ine ve görevlerini yap-

mayan, daha doğrusu, tersinden yapan bu savcı ve yargıçlar hakkında 
hukuki yoldan bir girişimde bulunabilir miyiz?

Mesela, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Ankara-İstanbul Cumhu-
riyet Başsavcıları başta gelmek üzere, bu görev kaçkını kişiler hakkında 
Türkiye’de suç duyurusunda bulunabileceğimiz bir adli merci var mıdır?

Yoksa o da mı hiç kalmamıştır?
Fakat unutulmasın ki, Laik Cumhuriyet’e karşı işlenen bu hainane 

suç ve onun failleri cezasız kalmaz. Mutlaka hesabı sorulur ve sorula-
caktır da.

Bu da sözümüzdür bizim...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

22 Eylül 2016



Ayrım
On Üç

Demek öyle Tayyip... Pensilvanyalı İmam,
“bir meczup”. Peki, bir meczuba “araziler,

arsalar veren” kim olur o zaman?



167

Hadi, cevap ver bakalım. “Bir meczup” bile seni kandırabili-
yor, kekleyebiliyor, öyle mi?

Öyle ya; Pensilvanyalı, eğer “bir meczup” ise, onun bu hali yeni 
oluşmadı. Sen ona araziler, arsalar verdiğinde de o haldeydi. O, 
sen; “Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de 
vermedik…”, dediğin günlerde de, yani üç sene önce de öyleydi. Ama 
sen habire veriyordun. Ne istedilerse veriyordun. Orduyu, Polisi, Yargı-
yı, Milli Eğitimi “kardeş payı” paylaşıyordunuz aranızda.

Yani, velhasıl Tayyip, “bir meczup”la on küsur yıldan bu yana iş 
tutuyordun, etle tırnak gibi kaynaşıktın.

Daha önce de sorduk ya; tekrarlayalım:
Peki, hangi kanuna dayanarak devleti paylaşıyordun, pervasızca, 

“bir meczup”la?
“Ne kanunu be...” dediğini duyar gibiyiz. “Bizde kanun manun yok. 

Onu, sizi boyunduruklamak için bir araç olarak kullanıyoruz biz. Bizim 
Kaçak Saray’ımıza kanun filan giremez. Bizim ağzımızdan çıkan her 
hüküm, değiştirilemez kanunumuzdur. Üstelik de herkes ona uymakla 
mükelleftir. Uymayan, dün FETO’nun savcılarını, yargıçlarını karşısın-
da bulurdu, bugünse benimkilerin karşısında bulur kendini.”

15 Temmuz halkımız için felaket olmuşken
 Tayyip sevinç naraları atıyor

Bildiğimiz gibi, Kaçak Saraylı Reis, Birleşmiş Milletler toplantısı 
için Amerika’daydı. Orada, “Türk Amerikan Kültür Cemiyeti”nin 
düzenlediği programda, vazgeçilmezlerinden olan bir işini yapıyor. Nu-
tuk çekiyor yani. Şöyle diyor, rahat rahat, gerine gerine:

“Netice çok çok hayırlı oldu, Rabbimiz öyle buyuruyor. ‘Siz 
hakkınızda kerih, kötü zannedersiniz ama o hakkınızda hayırlıdır.’ 
Şimdi böyle oldu, tam böyle oldu ve şu andaki süreç içerisinde nor-
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mal zamanlarda yapamayacağımız bir çok şeyi hamdolsun yapabil-
me imkanına, yapabilme gücüne sahip olduk. Ne oldu? Biz bunlara 
araziler verdik, arsalar verdik. Ne diye verdik? Gelin bu ülkede 
eğitim için okul yapın diye verdik. Ne diye verdik? Ülkenin eko-
nomisine katkınız olsun diye verdik. Normal şartlarda bunları biz 
geri alabilir miydik? Alamazdık. Ama şimdi işte kanun hükmünde 
kararnamelerle, olağanüstü hal ile bunları ne yaptık, şimdi hepsini 
toparlayarak bu okulları devletimize teslim ettik. Vakıf ise, onları 
da Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim ettik ve ihanet şebekesinin 
üzerindeki mal, mülk varsa onlara da şimdi devlet ne yapmaya 
başladı? El koymaya başladı. Bunlar kendilerini akıllı zannettiler. 
Buradaki bir meczubun, bir şarlatanın arkasına takıldılar ve zan-
nettiler ki biz gideceğiz. Hayır, gidemediniz, gidemeyeceksiniz. Çün-
kü unutmayın, hesapların üzerinde bir hesap vardır, o da Allah’ın 
hesabıdır. Bunun için milletimle ne kadar iftihar etsem azdır.”[63]

Görüyorsunuz; ne kadar pervasızlıkla itiraflarda bulunuyor. Bir Or-
taçağ kurumuna kanunlar nezdinde suç olan bir kuruma, bir din dere-
beyliğine “ne istedilerse veriyor”. Onlarla kaynaşmış, etle tırnak gibi.

15 Temmuz olaylarında, bildiğimiz gibi, 400 civarında kandırılmış, 
bilinçsiz, zavallı vatan evladı hayatını kaybetti, değil mi?

Binlerce ana, baba, kardeş, eş, evlat acılara, gözyaşlarına boğuldu. 
Aşağı yukarı 100 bine yaklaşan insan işini gücünü kaybetti. On binlerce 
insan zindanlara dolduruldu, işkencelerden geçirildi. Ağır Ceza istem-
leriyle dosyalar hazırlanıyor haklarında.

Yani 15 Temmuz, ülkemiz için, halkımız için bir felaket olmuştur.
Yukarıdaki konuşmasında ne diyor Kaçak Saraylı?
“Netice çok çok hayırlı oldu”.
Açıkça görüldüğü gibi, halkımız için felaket olan, kâbus olan bir 

olay, onun için “hayırlı” olmuş oluyor. Hem de çok çok hayırlı... Hep di-
yoruz ya; halk filan bunların umrunda değil. Bunlar halkı yük hayvanın-
dan, sağmal sürüden farklı görmezler. İşte bu sebepten, o sadece kendi 
çıkarları açısından bakıyor olaya. Pensilvanyalı’yla birlikte Laik Cum-
huriyet’in işini bitirip onu enkaza çevirmiştik. Ganimet paylaşımında 
aramızda anlaşmazlık çıktı, kavga çıktı. Ben de bundan galip çıktım. 
Pensilvanyalı’nın adamları hezimete uğradı. Şimdi de onları bire dek 
ayıklıyorum devletten. Üstelik de elebaşlarını doldurdum hapishanelere.

İşte böyle düşündüğü için, seviniyor Kaçak Saraylı. Bayram sevin-

[63] http://www.7sabah.com.tr/haber/5748/erdogan-amerikan-yonetiminden-samimiyet-bek-
liyoruz/.
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ci yaşıyor, çocuklar gibi. Üstelik de, bu zaferi ona “Allah bahşetmiş” 
oluyor. Hep deriz ya; bunların işi gücü din alıp satmak; bilinçsiz, cahil 
halkımızı “Allah’la aldatmaktır”, diye. Bu riyakârlıktan, bu bezirgân-
lıktan asla vazgeçemez bunlar. Çünkü bütün siyasi sermayeleri bundan 
ibarettir. İblis bile, bunların yanında bebek kadar masum kalır.

Pensilvanyalı da aynısını eder, bildiğimiz gibi. O da fetvalarını ya-
yımlar sitelerinde. Kitaplarını bastırtır yayınevlerine. O da durup din-
lenmeden, Allah’la aldatır insanları.

Oysa; bunların savunduğu İslam, Muaviye-Yezid İslamı’dır, 
CIA-Pentagon İslamı’dır. Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’yla zerrece 
ilgisi olmayan Sahte İslam’dır.

Allah bunu galip getirmiş...
Allah senin neyini beğensin be...
Trilyonlarca dolarlık kamu malını aşırmışsın sen avanenle birlikte. 

Emperyalist Haçlı’nın yerli taşeronu olmuşsun. On milyon civarında 
masum Müslümanın kanını akıtmışsınız efendin ABD ve AB Emper-
yalistleriyle birlikte. Su içer, nefes alır gibi yalan söylüyorsunuz, görüş 
değiştiriyorsunuz, pervaneler gibi dönerek.

Tayyip, parti kurmak için
Pensilvanyalı’dan da icazet ve akıl almıştır

Pensilvanyalı’nın tarikatıyla, başta sen gelmek üzere, iş tutmamış 
olan avanenden bir tek kişinin adını söyle bakalım Tayyip!

Söyleyemezsin. Hepiniz kankiydiniz, on küsur yıl boyunca. Gani-
met paylaşımına gelince iş, mafya mensuplarının yaptığı gibi, birbirini-
ze girdiniz, değil mi?

Aslan payını ben alacağım, sen alacaksın meselesi yüzünden. Anlaş-
mazlığınızın, kavganızın özü bu.

Biriniz, beşiniz, onunuz değil, binlerceniz daha düne kadar “Hocae-
fendimiz” diyordunuz Pensilvanyalı İmam’a. Önünde eğilip elini öpü-
yordunuz. Neredeyse Washington’dan sonra ikinci Kâbe edinmiştiniz 
Pensilvanya’yı.

Bak, ne diyor Pensilvanyalı, Alman ZDF Kanalına verdiği röportajda:

“İkinci görüşme, parti kurmak istediği zaman yanıma geldi. 
Bu FEM, simdi el koydukları, temellüt ettikleri FEM okulu vardı. 
Orada üstte, burada gördüğünüz gibi bir odada kalıyordum.

“Parti kurmak istiyorum, Necmettin Erbakan’dan ayrılmak 
istiyorum, dedi. Bana fikirlerimi sordu. Ben de (...) düşüncelerimi 
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ifade ettim. Hoca’yla vuruşmadan, çatışmadan, dedim, bu işi ya-
pın. Bir de Türkiye’de askeri darbeler birbirini takip ediyor. On-
larla iyi geçinirseniz bir şey yapabilirsiniz.”[64]

Bak, AKP’giller’i örgütlemeden önce de gidip Pensilvanyalı “Ho-
caefendi”ne danışmışsın. O da sana bir güzel akıl vermiş. Demiş ki, 
Anlaşıldı, satacaksın hocan Molla Necmettin’i. İyi, sat. Ama usturuplu 
sat. Onunla vuruşmadan, dövüşmeden harca gitsin. Korkma ABD de 
arkanda nasılsa.

Ha, bak bir de, Orduyu cepheden karşına alma. Riyakârca davran. 
Ona düşman değilmişsiniz gibi oyna. Uyut onları. Ancak böyle yapar-
san bir şeyler yapabilirsin. Yani ortak amacımız olan bu Laik Cumhuri-
yet’in anasını ağlatabiliriz. Bizi taklit et. Sen de aynen bizim gibi saman 
altından su yürüt. Zamanı gelince, kurumuş ağaç gibi vurup deviririz 
onu. Bak biz tarikat oyunu oynuyoruz. Sen siyaset oyunu oynayacak-
sın. Yani, düşmanlarımızı ürkütmeden, onları doğrudan karşımıza al-
madan adım adım yürüyelim hedefimize.

Sen de aynen uydun “Hocaefendi”nin bu öğütlerine.
Yine üç sene önce, Pensilvanyalı’nın tertiplediği Türkçe Olimpiyat-

larında kürsüye çıkıp “Hocaefendi” gurbetlik acısı içinde, vatan hasreti 
çekiyor, diye acıklı nutuklar irad ettin. “Bitsin bu hasret, seni aramız-
da görmek istiyoruz.”, filan diye höykürdün kürsüde.

Bak bu günlerde medyaya, avanenin Pensilvanya’da Hocaefendiniz-
le buluşmasını gösteren bir resim düştü. Görmüşsündür ya, gösterelim 
biz yine de:

[64] http://www.abcgazetesi.com/fetullah-gulen-erdogan-parti-kurmak-icin-yanima-gel-
di-590v.htm.
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ABD’ye giden 12 milletvekilin, bir eksiksiz Hocaefendilerinin der-
gâhına da ziyarete gidiyorlar.

Bunlardan dördü şu anda da milletvekilin senin, değil mi?
Pensilvanyalı’nın okuluna öğrenci gönderen velilerden tut da, Bank 

Asyası’nda hesap açtıranlara, oradan kredi alanlara kadar, topluyorsu-
nuz insanları, değil mi, “FETÖ’cü” diye?

Oysa, FETÖ’cünün hasosu sen ve avanen yahu...
Sizin yaptığınız FETÖ’cülüğün yanında, sizin yaptığınız işbirliği-

nin, suç ortaklığının yanında öbür zavallıların yaptığı, devede kulak 
bile olamaz be!

Polisleriniz, savcılarınız, yargıçlarınız bir bir topluyor o kandırılmış 
zavallıları. Öğretmeni, müdürü, imamı hemen atıveriyorsunuz işinden.

Peki, sen ve AKP’giller’in yaptığı FETÖ’cülük ne olacak?
O kovuşturulmayacak, değil mi?
Onlarınki suç değil. Çünkü onlar kanunlarüstü. Türkiye Anayasası 

ve Ceza Yasası işlemez onlara. Onların tek yasası, Kaçak Saraylı Re-
is’in fetvaları, buyrukları.

Bak ne diyor, AKP’giller’in Başkan Yardımcısı:

“AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, CHP ve MHP’li-
lerin Erdoğan için dua ettiğini iddia etti. Ataş, AKP içindeki FE-
TÖ’cüler için de “kimseyi ilgilendirmez” dedi.”[65]

Bak, aynı senin pervasızlığında, AKP Başkan Yardımcısı da. “Kim-
seyi ilgilendirmez”miş, AKP içindeki FETÖ’cüler. Yani onlara kimse 
dokunamazmış ve laf söyleyemezmiş.

Meclis’teki Dörtlü Çete 15 Temmuz’da
Tayyip’e destek için sıraya girdi

Bir de ne diyor, AKP’gillerin Başkan Yardımcısı yukarıda?

“CHP ve MHP’liler Erdoğan için dua ediyor.”

Ederler... Zaten muhalefet diye bir şey yok ki Mecliste.
Biz ne diyoruz bunlara?
“Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete”.
Bunlarınki bir oyun, bir hile, bir kandırmaca. Hepsi de kendilerine, 

[65] http://www.politikakulvari.com/haber/siyaset/akp-icindeki-fetoculer-sizi-ilgilendir-
mez/16483.html.
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efendileri ABD tarafından verilmiş olan rolü oynuyor. Bunların arasın-
daki tüm olay, bir kayıkçı kavgasından başka hiçbir şey değildir. Ne 
yazık ki halkımız da kanıyor bunlara.

Yine birkaç gün önce ne diyordu, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş?

“Darbe tehdidi sürüyor. 15 Temmuz’da asker ile yapılamayan 
darbe şimdi toplumun tabanında geniş mağduriyetler yaratılarak 
yapmak isteyen FETÖ’cü kriptolar ve Erdoğan düşmanları var.”[66]

Birkaç yıl önce, başta Öcalan gelmek üzere, PKK-HDP tayfası da 
Said-i Nursi’ye, Fethullah Gülen’e övgüler düzüyordu, değil mi?

Gördüğümüz gibi, bunlar da Meclisteki diğer Dörtlü Çete mensupla-
rı ve Kaçak Saraylı gibi artık “FETO Şeytanını taşlama”da birbirleriyle 
yarış halindeler. Demirtaş, Tayyip’i, Tayyip’ten fazla koruma telaşında. 
Konuşmasının sonunda da “Masaya oturalım canım. Bu kadar ayrılık, 
bu kadar kavga yetsin artık.”, diyor.

Yani bu da, ABD’nin kendine verdiği rolü, eksiksiz bir şekilde, ak-
satmadan oynuyor. Bunlardan Türk Halkına da, Kürt Halkına da zerre 
kadar fayda gelmez. Bunların tamamı Amerika’nın memurlarıdır, onun 
piyonlarıdır. Ve onun çıkarına hizmet ederler.

Evet, arkadaşlar, işte Türkiye’nin şu an içine düşürülmüş olduğu yü-
rekler acısı durum bu. Bunların hepsi aynı kafadan. Bu da diyor, Kaçak 
Saraylı’nın dediğini aynen: “Bize kanun manun sökmez.”

Biz burada yine de Tarihe not düşmek amacıyla FETÖ soruşturma-
larını yürüten, başta Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ol-
mak üzere, tüm Başsavcılıklara suç duyurusunda bulunuyoruz.

FETÖ’cü mü arıyorsunuz?
İşte, başta Kaçak Saraylı Reis olmak üzere AKP’giller’in neredeyse 

tamamı. Ve işte, samimi itiraflar. Yukarıda Kaçak Saraylı’nın ve AKP 
Başkan Yardımcısının söylediğinden daha net, daha açık, daha kesin 
itiraf mı olur?

İşte yazılı, görüntülü belgeler...
Görevinizi yapın!
Çok iyi biliyorsunuz ki, yapmanız gereken asli görevi yapmamanız 

da ağır bir suçtur.
Bir plajda görevli cankurtaran, dalgalar arasında batıp çıkan ve im-

dat isteyen birini, denize atlayıp kurtarmaz ise, ölüme sebebiyetten, ci-
nayetten yargılanır, değil mi?

[66] http://www.hurriyet.com.tr/selahattin-demirtas-erdogan-dusmanlari-var-40227500
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Evet, öyle...
İşte aynen bu şekilde siz de, başta Kaçak Saraylı gelmek üzere, 

AKP’giller’in, FETÖ’yle iş tutmuş tüm mensuplarını Yargı önüne çe-
kip hak ettikleri şekilde yargılayıp cezalandırmazsanız, aynen o cankur-
taran gibi suç işlemiş olursunuz.

Pensilvanyalı İmam’ın Zekeriya Öz’ü, Cihan Kansız’ı vb. gibi baş-
tan ayağa suça batmış olursunuz. Ve sanmayın ki bu yanınıza kalır, unu-
tulup gider. Hayır, asla...

Nasılsa bir gün Kaçak Saraylı Reis de ve onun AKP’giller’i de, Pen-
silvanyalı ve cemaati gibi ipliği pazara çıkarılıp herkes tarafından ne 
olduğu görülüp anlaşılacak. Ve mahkemeler önüne çekilecek. İşte göre-
vinizi yapmazsanız, siz de bunlarla birlikte mahkemelere çıkarılırsınız 
ve cezalandırılırsınız.

Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. İhanetlerin, vurgunların, kat-
liamların hesabı mutlaka sorulacak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Eylül 2016



Ayrım
On Dört

Ey Tayyip korkusundan dilini yutmuş savcı ve 
yargıçlar! Bu matematiksel kesinlikteki itirafları 
Metin Şentürk bile görür be! Siz daha ne kadar

ölü numarası yapmaya devam edeceksiniz?
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Sanırız, dünün haberiydi. Ahmet Taşgetiren adlı kaşar bir laiklik ve 
Mustafa Kemal düşmanı ve de azgın bir antikomünist, CIA-Pentagon 
Müslümanı var. Şu anda da pekçok damardan yandaş sözde yazar din 
alıp satıcısı gibi, AKP’giller’in Starı’nda yazar.

CIA bunu, tâ on yıllar öncesinden devşirip antikomünist karargâh-
ta konumlandırmıştı. Bu da, doğrusu, çok iyi hizmet etti ABD’ye ve 
CIA’ya. Yani bu kişi, ömrünün ergenlik döneminin tamamını hep bu 
yolda harcadı.

1960’lı ve 1970’li yıllarda, “Yeniden Milli Mücadele” diye anti-
komünist, CIA İslamcısı ve CIA’ca kurulup işletilen bir karşıdevrim 
örgütü vardı. İşte o örgütün önde gelen oyuncularındandır, bu Ortaçağcı 
gerici.

Murat Gültekin ve Ahmet Hakan, şu bilgileri verir bunun hak-
kında:

“Şimdi size bazı isimler sıralayacağım. Pek çoğunu tanıyorsunuz. 
Cemil Çiçek, Taha Akyol, Aykut Edibali, Yavuz Aslan Argun, Melih 
Gökçek, Necmettin Erişen, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Halil Şıvgın, 
Mustafa Ruhi Şirin, Atilla Yayla, Ali Müfit Gürtuna, Ahmet Taşgeti-
ren, Gaffar Yakın, Dr. Necmettin Turinay, Galip Demirel, Ömer Vehbi 
Hatipoğlu, Hüseyin Gülerce, Ahmet Taşgetiren, Kemal Yaman, Burhan 
Özfatura, Hamza Türkmen, Altan Tan... Bugün siyasetin, medya dün-
yasının, düşünce hayatının farklı yerlerinde halen çok önemli pozisyon-
larda bulunan bu isimler 1960’ların sonlarından 1980’e kadar çeşitli 
dönemlerde Yeniden Milli Mücadele Hareketi içinde yer almış isimler.

(...)
“Örgütün tam adı: Yeniden Milli Mücadele...
“Dayandığı taban: Sağcı gençler... Etkinlik yılları: 60’ların 

sonu, 70’lerin başı... İdeolojik özellikleri: Antikomünist, Osmanlıcı, 
millici, devletçi, yerli İslamcı... Karakteristik özellikleri: Devletin 
derinliklerinin entelektüel aygıtı olmuşlardır... ‘Derin sağ’ın oku-
muş çocuklarıdır...
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“Önemli üyeleri: Cemil Çiçek, Ali Müfit Gürtuna, Hüseyin Gü-
lerce, Aykut Edibali, Atilla Yayla, Melih Gökçek, Ahmet Taşgetiren, 
Mustafa Erdoğan...

“Amacı: Sağcı entelektüel yetiştirmek...
“Etkinlik alanı: Üniversiteler...
“Yaklaşımı: Komplocu...
“(...)
“60’lı yılların sonunda, 70’lerin başında etkinliğinin zirvesinde 

olan, o dönemlerde ‘Sağın Dev-Genç’i’ falan diye de anılan bu örgü-
tün önemli isimleri, daha sonra hareketten koptu... Hepsi bir yerlere 
savruldu... Ama savruldukları yerlerde hep ‘sözü dinlenir’, ‘önemli’ 
kişiler olmayı da başardılar... Şöyle ki: Cemil Çiçek siyaset duayeni 
oldu... Ali Müfit Gürtuna ayrı baş çekti... Mustafa Erdoğan liberal 
feylesof oldu... Atilla Yayla hırçın liberal oldu... Ahmet Taşgetiren, 
kibrini aşırı tevazusuyla gizleyen bir İslamcı yazara dönüştü... Hüse-
yin Gülerce, Fethullah Gülen Cemaati’nin önemli ismi haline geldi... 
Melih Gökçek pragmatik oldu... Aykut Edibali 40 yılın küçük parti-
sinin lideri olarak yoluna devam etti... ( İlave yapayım: 1984’te Mü-
cadele arkadaşı, Keçiören Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yar-
dımcılığını yapan Altan Tan, bugün BDP Diyarbakır Milletvekili.)

“‘Mücadeleciler’in, biraz masonik bir tarafı vardır... Yolları 
ayırsalar, örgütü bıraksalar da birbirlerini tutmaya devam eder-
ler... Mesela... Cemil Çiçek’in AKP içinde Melih Gökçek’in yeni-
den aday gösterilmesi için verdiği uğraş, bu türden bir kardeşliğin 
ürününden başka bir şey değildir... Mesela... Eski ‘Mücadeleci’, 
yeni ‘Fethullahçı’ Hüseyin Gülerce’nin Gökçek’e verdiği desteğin 
arkasında eski örgüt arkadaşlığının izlerini bulabiliriz... Mesela... 
Ahmet Taşgetiren gibi ‘ilke abidesi’ görüntüsü veren bir İslamcı 
yazarın, Melih Gökçek’i canla başla savunan yazılar yazmasında 
da ‘Mücadelecilik kardeşliği’nden başka bir husus rol oynamaz...

“Gökçek’le başladık; Cemil Çiçek ve arkadaşları derken yazı 
uzadı; gitti. Gökçek’le bitirelim ve sözü gençlik arkadaşı Ahmet 
Taşgetiren’e bırakalım:

“Melih Gökçek benim arkadaşım. Bu yollarda beraber yürü-
müşlüğümüz vardır.” “Cins bir kafadır.  İstanbul’da Yeniden Milli 
Mücadele dergisinde birlikte çalıştığımız günlerde, Eminönü’nden 
bekâr evimizin bulunduğu Üsküdar’a geçinceye kadar vapurda on 
tane proje ürettiğine tanık olmuşumdur.”

“Taşgetiren bize de güzel bir “taş” getirdi; gediğine koyalım: 
Anladık “cins bir kafa” Gökçek. “Neyin kafası?” bilen yok ama 
hep proje, proje, proje… Yeni projelerinden biri “Vandalizm Mü-
zesi” imiş… Bağış kabul ederler mi acaba? Bendeki “Yeniden Milli 
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Mücadele” mecmualarından verebilirim. Hani Genelkurmay Baş-
kanı Memduh Tağmaç’ın vesikalık fotoğrafını kapak yaptıkları 
“Ordu Millet El Ele”sayısını mesela.

“Velhasıl-ı kelam insan utanır; arlanır da darbe lafını ağzına 
alacakken birkaç kez yutkunur. “Hipokrasi” lafları edecekken ken-
di riyakârlığına bakar da yüzü kızarır; en azından susar. Hadi kul-
dan utanmıyorsunuz, Allah’tan da mı korkmuyorsunuz? Mübarek 
Ramazan’da “ihlas”* temenni ediyorum öncelikle ve ivedikle sizler 
ve cem-i cümlemiz için... (MG/HK)”[67]

Bunların biri neyse, öbürü de aynen odur
Gördüğümüz gibi arkadaşlar, A. Taşgetiren, CIA İslamcısı ekibin 

tamamıyla içli dışlı olmuş hep. Hep el ele çalışmışlar, Laik Cumhuri-
yet’i yıkmak için, Türkiye’yi CIA yörüngesinde bir uydu olarak tutmak 
için...

Dikkat edersek; bunların “Yeniden Milli Mücadele”si, 12 Mart Fa-
şist Diktatörlüğünü alkışlarla karşılıyor ve bağrına basıyor. O diktatör-
lüğün Faşist Cunta Şefi Memduh Tağmaç’ın resmini kapağına koyarak, 
“Ordu Millet El Ele”, diye başlık atıyor. Manşet çekiyor. 

Alkışlarlar faşist diktatörlükleri. Çünkü bunlar, laik, antiemperya-
list, yurtsever ve Mustafa Kemal Geleneğine bağlı sosyalist gençleri ve 
kültürü ezip yok etmeyi hedefine koymuştu.

Fakat ne zaman ki orduda Amerika’nın Türkiye’nin dostu olmadı-
ğı, tam tersine, Türkiye’ye karşı düşmanca planları olduğu anlaşılmaya 
başlandı ve böyle bir bilince sahip subaylar ortaya çıkmaya başladı, 
bunlar bir anda 180 derece saf değiştirip en azgın ordu düşmanı olu-
verdiler. Bir CIA Operasyonu olan “Ergenekon Davası” adlı alçak-
ça saldırının en aktif savunucuları oldular. Şu anda da, Tayyip’in ve 
AKP’giller’in en aktif savunuculuğunu yapmaktadırlar. Çünkü CIA’nın 
öngördüğü “Faşist İslam Devleti”ni Kaçak Saraylı Reis kuracaktır, 
avanesiyle birlikte.

Ahmet Taşgetiren, tıpkı Reis ve AKP’giller gibi, Pensilvanyalı 
İmam’la da çalışmış. Onun “Zaman Gazetesi”nde, “Aksiyon Dergisi”n-
de köşe yazarlığı yapmış. 

Şimdi, bu vatan millet ve halk düşmanı Yezid Dincisinin, iki gün 
önce Star’da yayınlanan köşe yazısına bakalım:

“Mağduriyet, Ak Parti, FETÖ
“Acaba Ak Parti Meclis grubu içinde FETÖ’cü var mı? FETÖ 

[67] Murat Gültekin, http://bianet.org/biamag/siyaset/148564-darbe-otpor-melih-gok-
cek-cemil-cicek-ve-arkadaslari.
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ile hesaplaşma başladığından bu yana bu soru soruluyor. 
“İstifalar olacak ve Ak Parti Meclis’te çoğunluğu kaybede-

cek” söylemi de kulislerde dolaştı, zaman zaman medyada yer buldu.
“Şimdi operasyon var, arındırma var ve arındırmanın “siyasi 

ayağı olacak mı?” sorusu çerçevesinde Ak Parti Meclis grubu, hat-
ta bakanlar gündeme getiriliyor.

“Hesaplaşma başladığı sırada bazı isimler ortaya çıktı ve onlar 
istifa ettiler.

“Sonrası gelmedi, ama şüphe de ortadan kalkmadı.
“Var mı, ben bilmiyorum.
“Ama şu var: Ak Parti’de bu yapı ile ilişkisi olmayan olmamış-

tır, dense hata oranı çok düşük olur. En son sayın Cumhurbaşkanı 
Amerika’da Türk dernekleri temsilcileri ile konuşurken “Bunlara 
araziler verdik, ve olağanüstü hal olmasaydı onları geri alamaz-
dık” dedi. “Ne istedilerse verildi” onlara ve verenler de 14 yıldan beri 
hem merkezde hem yerel yönetimlerin kahir ekseriyetinde iktidarda 
olan Ak Parti kadroları idi. Hani bana bir belediye gösterin ki, onlara 
bir şey vermemiş olsun, dense gösterilecek belediye yoktur. Herkes 
bir safhada uyandı -uyandı ise- ve ilişkilerini yeniden belirledi.

“Ancak bu eski “iltisaklar” şimdi Ak Parti kadroları üzerinde 
ciddi bir baskı oluşturuyor. Çünkü FETÖ yapılanmasının “kendini 
gizleme” ilkesi sebebiyle oluşan kuşku, bütün “eski iltisaklar”ın bir 
şekilde devam edeceği endişesini beraberinde getiriyor ve “Acaba 
mı?” sorusu gündemden düşmüyor.

“Acaba halen var mı? Acaba bağlılık devam ediyor mu? Acaba 
onlara “Siz sessizce durun, görev zamanınız gelmedi” dendi mi?

“Bu şüpheyi kime karşı yöneltseniz o kişiyi yakabilirsiniz.
“Bu kuşkunun şu anda Ak Parti kadroları üzerinde tahmin 

edildiğinden çok etki yaptığını düşünüyorum.
“Bu kuşkuya hedef olmamak, bu damga ile bağlantılı olarak 

gündeme gelmemek şu sıralar Ak Parti kadrolarının en hassas ol-
duğu konudur, denebilir.

“Peki bunun yan etkileri ne?
“Bir “Mağduriyet” gündemi var. Yüzbinleri içine alan çok geniş 

bir operasyon söz konusu ve bu kadar insana dokununca işin içine 
mağduriyetin girmemesi imkansız.

“Bu gerçeği operasyonu yürüten Hükümet de kabul ediyor.
“Tabiî ki bize de ulaşıyor “mağdurum” yakınmaları... Bizzat 

tanıdığım insanlar var arasında bunların, o yapı ile hiç ilgisi yok, 
başka cemaatler bünyesinde bulunmuşlar, sahte ihbarlar olmuş, 
bizzat FETÖ’cülerin “mağdur çoğalsın” diye ihbar furyasına ka-
tıldığı bilgileri var, ki bu hükümetçe ve Cumhurbaşkanınca da 
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önemseniyor, “at izi - it izi” söylemi, “sapla saman” söylemi, “ku-
ru-yaş” söylemi bunun için çıktı, yani en azından araştırılıp yanlış-
ların önlenmesi gibi bir mağduriyet gündemi var.

“Beni arayanları ilk başlarda, illerde mağduriyet merkezleri 
açılıncaya kadar Ak Parti milletvekillerine ve ilde - ilçede parti yö-
neticilerine yönlendirdim. Yapacağım bir şey yoktu çünkü.

“Sonuç ne oldu?
“Milletvekillerinin ve ilde - ilçedeki parti yöneticilerinin şika-

yetleri dinlemekten kaçındıkları haberleri geldi.
“Bunları yadırgamadım. Çünkü bu konu ile ilgili birkaç yazı 

yazdığım için kabirdeki annem dahil sövülmedik bir yerim kalma-
dı benim de. Medyada en hafif ifadesiyle çamura batmış kalemlerin 
hadsiz sövgülerine hedef oldum.

“Düşünebiliyor musunuz, “Hayatımda CHP’ye oy verme-
dim” diyen insanların seslendirdiği mağduriyet gündemini Sayın 
Başbsakan’a “CHP Genel Başkanı” getiriyor.

“Geçen tesadüfen Halk TV’ye rastladım, gündem mağduriyet idi.
“Operasyonu yapan Ak Parti, mağdurlarına sahip çıkan CHP” 

denklemi, bence hoş bir denklem değil.
“Şöyle söyleyeyim: “FETÖ ile iltisaklı” diye tasfiyeye uğrayan 

insanların çok önemli bir kısmı aynı zamanda “AK Parti ile ilti-
saklı.” Anası - babası oy vermiştir Ak Parti’ye, hısımı - akrabası oy 
vermiştir ve emin olun o ailede tasfiyeye uğrayan bir veya birkaç 
kişi, aile gündemine girer.

“Ak Partili milletvekilleri, il-ilçe yöneticileri “mağduriylet”e 
dokunmaya korkuyor. Bu da onları kendi tabanlarının gündemin-
den koparıyor. Bunun bizatihi Ak Parti için çok önemli bir sorun 
olduğunu düşünüyorum.”[68]

Çok açık şekilde görüldüğü gibi, kaşar yazar, Kaçak Saraylı Reis ve 
AKP’giller’in tamamının Pensilvanyalı İmam’ın tarikatıyla uzun yıllar 
neredeyse “yapışık” olduğunu, etle tırnak gibi “kaynaşık” olduğunu ve 
birlikte her türlü işi tuttuklarını söylüyor, yazıyor daha doğrusu.

Yani bizim yıllardan bu yana söyleyip yazdığımızı itiraf ediyor. Hep 
deriz ya; bunların biri neyse, öbürü de aynen odur. Efendileri de aynıdır, 
yapımcıları da aynıdır, projecileri, yöneticileri de aynıdır, oynatıcıları 
da aynıdır, diye... Öyle işte.

ABD Emperyalistlerinin hain, satılmış kuklalarıdır, piyonlarıdır 
bunlar. Halkımızın ve vatanımızın, ülkemizin azgın, sınangılı düşman-
larıdır.

[68] http://www.star.com.tr/yazar/magduriyet-ak-parti-feto-yazi-1144346/.
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Tabiî en büyük düşmanları da Mustafa Kemal, Laik Cumhuriyet, 
tam bağımsızlık, yurtseverlik ve sosyalistliktir. Bu değerleri savunan 
namuslu insanlardır, hareketlerdir...

Ve yine hep söylediğimiz gibi, bunlar Anayasa ve kanunlar dışına 
düşmüş mücrimler güruhudur. Birer çıkar amaçlı hain suç örgütüdür. 

17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 kapışmaları da, sadece Laik 
Cumhuriyet’in mirasını paylaşma kavgasından ibarettir. Başka da hiç-
bir şey değil...

Birkaç kez sorduk ya; tekrarlayalım:
Bir tek olsun namuslu, yiğit, Mustafa Kemalci, gerçek anlamda kim-

liğine uygun Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Yargıcı kalmamış mıdır 
bu ülkede?

Bu vatan, millet, halk ve laiklik düşmanı, Cumhuriyet düşmanı, de-
mokrasi düşmanı güruha karşı, oturduğu, doldurduğu makamın kendi-
sine emrettiği görevi ve sorumluluğu yapmaya cesaret edebilecek bir 
tek kişi de mi kalmamıştır yahu!..

Arkadaşlar, yine hep söyleriz ya; bizim aslında üç vatanımız vardır, 
diye...

1- Ülkemizin coğrafyasını oluşturan yani topraklarımızı oluşturan, 
bize kan ve can veren vatanımızdır.

2- Düşünce dünyamızın içinde yaşadığı Anadilimizdir.
3- Cesarettir. Cesaret de bir vatandır, gerçeklikte.
Eğer Cesaret Vatanına sahip değilseniz, onurunuzu da, diğer iki va-

tanınızı da koruyamazsınız.
Bekliyoruz bakalım; bu vatanlara sahip çıkacak hukukçular, yargı 

mensupları var mıdır? Ve ortaya çıkıp sorumluluklarının gereğini yeri-
ne getirecekler mi, diye.

Fakat, kim ne derse, ne yaparsa yapsın, biz bu üç vatanın da gerçek 
sahipleriyiz ve savunucularıyız. Zindan olsun, işkence olsun, ölüm ol-
sun; namus bildiğimiz bu yoldan hiçbir şey vazgeçiremez, döndüremez 
bizi. 

Ne diyor, Yiğit Şairimiz Ahmet Arif?
“Biz ki ustasıyız vatan sevmenin.”
Evet, her üç vatanı da sevmenin ustasıyız biz.
Ve en sonunda da, biz kazanacağız, halkımız kazanacak.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Eylül 2016



Ayrım
On Beş

O ve avanesi, Lozan’a da, 19 Mayıs’a da,
23 Nisan’a da, 30 Ağustos’a da 29 Ekim’e de düşmandır! 

Bu, onların yapımı gereğidir. Doğası gereğidir. 
Onlar kadar ihanet içinde olan bir kesim de, 

bu ABD-CIA-Pentagon Yapımı Ortaçağcılardan 
antiemperyalist, halkçı bir kimlik

çıkarmaya çabalayanlardır
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Evet, Kaçak Saraylı Reis...
Sen, Meşrutiyet Devrimlerine de, Antiemperyalist Birinci Ulusal 

Kurtuluş Savaşı’mıza da, onun Önderleri Mustafa Kemal, İsmet İnönü 
ve silah arkadaşlarına da onulmaz bir biçimde düşmansın.

Sen, Ortaçağ’ın “Ümmetçilik” anlayışı ve kültürüne sahipsin. Yani, 
Muaviye-Yezid İslamı’na inanmaktasın. Bu sebeple de, ulusa ait tüm 
değer ve kavramlar, senin nezdinde birer kötülük simgesidir, nefret 
simgesidir. Sen ya da siz, Ümmetçisiniz, Saltanatçısınız, Hilafetçisiniz.

Çökkün Osmanlı’nın, senin sahiplendiğin geleneklerine bağlı iki 
Padişahından birini şu günlerde pek sahiplenmiş görünmektesin. İkinci 
Abdülhamid’i yani... Onun adını artık askeri hastanelere (GATA’ya), 
caddelere vermektesin. Bakalım daha nerelere vereceksin.

Bildiğimiz gibi, İkinci Abdülhamid de demokrasiye, özgürlüğe düş-
mandı. Halka asla inanmaz, güvenmezdi.

Orduya da düşmandı. Kara Ordusuna, Donanmaya... O bakımdan, 
Donanmayı Haliç’te çürüttü.

Demokrasiden, modernleşmeden yana, Mustafa Kemal’in de dahil 
olduğu Genç Subaylar’ı, İmparatorluğun değişik bölgelerine sürdürt-
tü. Aynı zamanda, sivil aydınlanmacılara da düşmandı. Mithat Paşa’yı 
katlettirdi, bilindiği gibi. Boğdurup öldürttü. Cellatlar, başını kesip önü-
ne getirdiler Sultan’ın. Baktı kesik başına kurbanının, “Yaa Paşa, gör-
dün mü? Ne işler oldu...”, dedi. Yani, “Sözümü dinleseydin, ilericilik 
filan diye tutturmasaydın, başına bunlar gelmezdi.”, demiş oldu.

Yine, namuslu tarihçilerin ortak görüşü şu ki; Abdülhamid dönemin-
de Osmanlı, bir buçuk milyon kilometrekareden fazla toprak kaybetti.

Abdülhamid döneminde Tunus, Mısır, Sırbistan, Karadağ, Ro-
manya, Kıbrıs ve Girit’ten oluşan 1.592.896 kilometrekarelik Os-
manlı toprağı kaybedilmiştir.

Böyle olmasına rağmen, Kaçak Saraylının ve AKP’giller’in, “Bü-
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yük Sultan”ıdır, İkinci Abdülhamid.
AKP’giller için önemli olan toprak kaybı filan değildir. Önemli 

olan, Ortaçağcılıktır, Ümmetçiliktir, Hilafetçiliktir. Yani Muaviye-Ye-
zid Dinciliğidir. O bakımdan sahiplenirler Abdülhamid’i.

Fakat, aslında içtenlikle benimsedikleri diğer Padişahın adını açık-
tan pek dillendiremiyorlar henüz. Bu da, “Vahdeddin”dir.

Bildiğimiz gibi, Vahdeddin, Birinci Kuvayimilliye, Mustafa Kemal 
ve silah arkadaşlarının azgın düşmanıdır. Onun padişahlığındaki İstan-
bul Hükümetleri, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları için idam ferman-
ları verir, idam fetvaları çıkartır, yine bildiğimiz gibi.

Vahdeddin’le iç içe çalışan Teâlî-i İslâm Cemiyeti ise, ihanetini daha 
da ileri taşır. İşgalci Yunan Ordusu’nu; “Yunan Ordusu halifenin or-
dusu sayılır. Hiç de zararlı bir topluluk değildir. Asıl kafası koparı-
lacak mahlûkat Ankara’dadır.”, diyerek savunur.

Bu ihanet örgütünün yöneticileri ise, Fatih Dersiamlarından Mus-
tafa Sabri Efendi, Darü’l-Hilâfeti’l-İbtidâ-î Dâhil Medreseleri Umum 
Müdürü İskilipli Mehmed Âtıf Efendi, Darü’l-Hilâfeti’l-Âliyye İbti-
dâ-î Dâhil Medreseleri Osmanlı Edebiyatı Müderrisi Ermenekli Mus-
tafa Safvet Efendi’dir.

Dikkat edersek; Kaçak Saraylı ve AKP’giller, bu hainleri de pek se-
ver ve hararetle savunurlar. Çünkü hepsi aynı çamurdan yoğrulmadır 
bunların.

15 Temmuz, iki Ortaçağcı gücün
Ganimet Paylaşım Savaşıdır

Dünkü trajikomik “27’nci Muhtarlar Toplantısı”nda, Kaçak Sa-
ray’ına topladığı o zavallıları figüran olarak kullanarak ne fetvalar ve-
riyor Tayyip?

Mesela şunu:

“15 Temmuz Türk milletinin ikinci bir Kurtuluş Savaşı’dır 
bunu böyle bilelim. 1920’de bize Sevr’i gösterdiler, 1923’te Lozan’a 
razı ettiler. Birileri bize Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. 
Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan’la verdik. 
Kıt’a sahanlığı ne olacak, havada ne olacak, karada ne olacak hâlâ 
bunun mücadelesini veriyoruz. İşte bunun nedeni, o anlaşmada 
masaya oturanlar. O masaya oturanlar bunun hakkını veremediler, 
veremedikleri için onun sıkıntısını şimdi biz yaşıyoruz. Herhalde 
bu darbe başarılı olsaydı, Sevr’i bile aratacak bir anlaşmayla kar-
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şımıza çıkacaklardı.”[69]

Gördüğümüz gibi, insanları yine aldatma peşinde, Kaçak Saraylı 
Reis. 15 Temmuz’da canına okudukları Laik Cumhuriyet’in mirasını 
paylaşma kavgasına giriştiler ve o kavgada ABD tarafından kendisi ga-
lip getirildi ya; Tayyip, işte o günü; “İkinci bir Kurtuluş Savaşıdır”, 
diyerek yüceltiyor, kutsuyor.

Ne Kurtuluş Savaşı be!
İki Ortaçağcı hain, ABD işbirlikçisi gücün Ganimet Paylaşım Sa-

vaşıdır, o gün ve sonrasında yaşanan. Başka da hiçbir şey değildir.
O gün, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı galip gelseydi ne yapacaktı?
Kaçak Saraylı ve avanesinin bugün yaptığının aynısını... Çünkü 

bunların yapımcıları da, madenleri de, amaçları da, efendileri ve yöne-
ticileri de, yani oynatıcıları da birdir.

Lozan’a karşı olmak;
Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’na,

onun eseri olan Laik Cumhuriyet’e karşı olmaktır
Bir de ne diyor Kaçak Saraylı?
Lozan’a küfrediyor, değil mi?
Tabiî aynı zamanda da Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın komutanlarına 

küfretmiş oluyor. Ve her zaman yaptığı gibi, yine ahlâkla bağdaşmayan 
yalanlara, riyakârlıklara başvuruyor. Ege Adaları’nın Lozan’da kaybe-
dildiğini ve hatta verildiğini iddia ediyor. Oysa gerçeğin tam tersidir bu 
yalan.

Türkiye, Lozan’da ada kaybetmemiş, tam tersine, İmroz ve Boz-
caada’yı kazanmıştır. Bu konuda isterseniz, namuslu tarihçi Sinan 
Meydan’ın, Lozan’ın 93’üncü Yıldönümünde Heybeliada’daki İnönü 
Evi’nde yaptığı konuşmadan ilgili bölümü aktaralım:

“Lozan Anlaşmasıyla biz, bırakın toprak kaybetmeyi, elimizde 
olan yani 24 Temmuz 1923 itibarıyla elimizde olan, bizim olan top-
rakların neredeyse hiçbirini kaybetmiş değiliz.

“Hadi tekrar açıklayalım: Adalar meselesi...
“Efendim ne diyorlar?
“İsmet Paşa Lozan’da Adalar’ı hediye etti, diyorlar.
“Ege Adaları’nı, On İki Adayı hediye etti orada, hatta pazarlık-

[69] http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/erdogan-muhtarlar-toplantisinda-konusu-
yor-2-1418258/.
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lar yaptı, gibisinden şeyler söylüyor bazı Fesli Tarihçiler. Şimdi o 
zaman tek tek gidelim:

“Türkiye On İki Ada’yı ne zaman kaybetti?
“Türkiye On İki Ada’yı, İtalyanlarla yapılan Trablusgarp Sava-

şı’ndan sonra kaybetti. Yani 1911 yılında yapılan Trablusgarp sa-
vaşı sonrası 1912’deki Uşi Anlaşmasıyla kaybetti. Biz On İki Ada’yı 
zaten, hem fiilen, hem resmen kaybettik. Arkasından Balkan Sa-
vaşları çıktı, biliyorsunuz, 1912-1913 yıllarında. Balkan Savaşları-
nın sonrasında, Ege Adaları ve Batı Trakya’yı kaybettik biz. Bakın 
Uşi Anlaşması, Atina Anlaşması, Londra Anlaşması; 1912-1913 yıl-
larında imzalanan bu anlaşmalarla, Türkiye Ege Adalarını, On İki 
Ada’yı kaybetmiştir. Türkiye maalesef Batı Trakya’yı kaybetmiş-
tir. Daha ortada ne Kurtuluş Savaşı var, ne Milli Mücadele, Lozan 
var...

“Şimdi şöyle bir eleştiri yapılabilir belki:
“Ege Adaları’nı ve On İki Ada’yı geri alamamakla eleştirilebilir 

belki İsmet İnönü. Ama orada da bir çarpıtma var, bir hata var. 
Onu düzeltelim şimdi.

“Lozan’da biz bazı adaları kurtardık. Söylenmeyen şey budur. 
Çok önemli bir noktadır. Lozan’da, Anadolu’da Milli Mücadeleyi 
kazanan ve Lozan’a giden İsmet Paşa orada da bir savaş verir ve 
bazı adaları kurtarır Türkiye.

“Hangi adalardır bunlar?
“Bozcaada’yı kurtarır. İmroz’u kurtarır. Tavşan Adaları... Tür-

kiye’ye yakın olan Asya kıyısındaki üç milden yakın olan adaları 
Türkiye kurtarır, Lozan Anlaşması’yla. Bu adaları Türkiye geri 
alır. Dolayısıyla Lozan’da biz adaların tamamını kaybettik, iddiası 
yalan olduğu gibi, Lozan’da biz bazı adaları geri aldık, kazandık. 
Ki bunlardan, mesela İmroz, hem büyüklük itibarıyla, o kaybedi-
len adalar açısından bakıldığında, sayı olarak daha fazla olabilir, 
sayı olarak evet fazla sayıda ada kaybedilmiş olabilir ama toprak 
olarak baktığınız zaman, kazanılan adalar itibarıyla baktığınız za-
man, onun da bir başarı olduğunu görürsünüz.

“Şimdi, dolayısıyla gençlerimizi uyaralım burada:
“Bu sosyal medyada dolaşan yalanlara itibar etmesinler. Lütfen 

okusunlar. Lozan tutanakları, Lozan telgrafları, Lozan Anlaşma-
sı’nın metinleri, 143 maddelik Lozan Anlaşması, ekleriyle, proto-
kolleriyle basılmıştır, elimizdedir. Lozan tutanakları yayınlanmış-
tır. Ortada gizli kapaklı hiçbir şey kalmamıştır. Eğer Lozan’la ilgili 
bilgimiz eksikse sorun bizdedir. Okumamaktan kaynaklanmakta-
dır, sevgili gençler. Dolayısıyla her şey açıktır. Kara propagandaya 
kanmayınız lütfen.
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“Şimdi, Türkiye Meis Adası’nı kaybetmiştir, maalesef. Meis’i 
kaybettik Lozan’da evet, kaybettiğimiz yer orasıdır.

“İsmet Paşa, lütfen Lozan telgraflarını okuyunuz, “Ben bu Me-
is’i vermem bunlara”, diyor. Ama diyor, bu konuda çok diretirsek, 
barış ya çok gecikecek, ya da yeniden savaşmak zorunda kalacağız, 
diyor.

“Bakın çok önemli bu. “Çok diretirsek, barış ya çok gecikecek, 
ya da yeniden savaşmak zorunda kalacağız.”, diyor. “Bunu göze 
alamayız.”, diyor. Ve Ankara’nın oluruyla, hakikaten Meis’ten vaz-
geçilmek zorunda kalındı.”[70]

Evet, arkadaşlar, gördüğümüz gibi Tayyip, her zaman yaptığını ya-
pıyor, gerçekleri tersyüz ediyor. Onun gerçeklerle filan bir işi yok. Tek 
derdi var: Halkı Allah’la ve iğrenç yalanlarla kandırarak iktidarını sür-
dürmek. Kaçak Saray’ını korumak, küpünü doldurmak. Tabiî bu arada 
ABD’ye vermiş olduğu ihanet sözünü, yani “Yeni Sevr”in-“BOP”un 
hayata geçirilmesinde taşeronluk rolünü oynamak. 14 yıldan bu yana 
bunu yapmaktadır, Kaçak Saraylı ve avanesi.

Tayyip’in hüloogg’cularından bazısı, Sinan Meydan’ı “Kemalist 
Tarihçi”, diyerek kendilerince inanılmaz bulabilir. Malum ya, onlar da 
Tayyip’le aynı tedrisattan geçtikleri için, Kuvayimilliye’ye ve Mustafa 
Kemal’e aynı ölçüde düşmandırlar.

Bu sebepten, biz burada bir de, gerici, Amerikancı hukukçu-yazar-
dan aktarma yapacağız. Bu kişi, Tayyip’i çok incelikli savunur. Ame-
rika’ya hizmetten de geri durmaz. Ama o bile, AKP’giller’in Lozan’a 
ilişkin yalanlarına katılamıyor. Bugünkü Hürriyet’teki köşe yazısını 
görelim:

“Yine Lozan
“TARİHİ tarihçilere bırakmak doğru bir ilkedir; fakat tarih 

hakkında tabiî ki tarihçi olmayanlar da konuşur.
“Ben tarihçi değilim ama tarih üzerine yazıp duruyorum işte. 

Çok mutlu değilim, belki de sıkıcı oluyor... Ama tarih günlük siya-
sette öyle çok yer tutuyor ki, ben de ikide bir yazıyorum.

“Sayın Cumhurbaşkanı dün adaları “Lozan’da verdiğimizi” 
söyledi ya, adeta soru yağmuruna tutuldum: Adaları Lozan’da mı 
kaybettik? İzmir’e giren ordu adaları da alamaz mıydı?..

“Sayın Cumhurbaşkanı’nı danışmanları yanlış bilgilendirmiş 
olmalı. 12 Adaları 1911’de İtalya, Ege adalarını 1912 Balkan Har-
bi’nde Yunanistan almıştı; çünkü Osmanlı feci bir mağlubiyete uğ-

[70] http://www.ismetinonu.org.tr/.
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ramıştı.
“Benim “Bilinmeyen Lozan” adlı belgesel ve kitabımda ayrın-

tılar vardır, buraları geri almak Lozan görüşmelerinde söz konusu 
bile olmadı. Niye mi?

“MİSAK-I MİLLİ
“Mondros Mütarekesi’nden sonra, Osmanlı Meclisi’nin ilan et-

tiği Misak-ı Milli’de Musul ve Kerkük vardır ama adalar yoktur! 
Çünkü Misak-ı Milli, Birinci Dünya Savaşı’nın ateşkesle bittiği sı-
rada Türk ordusunun bulunduğu yerleri “vatan” olarak tanımlı-
yordu.

“12 Adalar’da İtalyan ordusu, Ege adalarında Yunan ordusu 
vardı.

“Balkan Harbi’nden sonra imzalanan Atina Antlaşması’nda 
Ege adalarının geleceğine “büyük devletlerin karar vermesini” Os-
manlı kabul etmişti. Çünkü Edirne’yi zor kurtarmıştık, yeni bir 
savaşı müttefiksiz göze alamazdık.

“Büyük devletler 14 Şubat 1914’te adaları zaten almış olan Yu-
nanistan’da bıraktı, İmroz ve Bozcaada ile Meis Türkiye’nin oldu. 
Misak-ı Milli ve Lozan bunun teyididir. Meis mi?...

“Lozan’da İsmet Paşa 14 Haziran 1923 günlü konuşmasında 
Meis yüzünden barışın tıkanmaması için kendi deyimiyle “ağır bir 
fedakârlık” yaptı. Zira asıl amaç kapitülasyon zincirinden kurtul-
maktı, Lozan’da bu sağlanmıştır.

“ADALARI GERİ ALMAK!
“9 Eylül 1922’de İzmir’i kurtaran muzaffer ordu, adaları da 

alıp Lozan’da masaya öyle oturamaz mıydık?
“Ne dersiniz? Böyle yapamaz mıydık?
“Fakat Türk ordusu büyük bir zaferle İzmir’e girdiğinde, li-

manda bekleyen İngiliz ve Fransız harp gemilerine karşı elinde bir 
tanecik tekne var mıydı?!

“Balkan Harbi’nde Selanik’i kaybetmemizin de önemli sebep-
lerinden biri Yunanistan’ın elindeki Averof adlı dretnota karşı 
Osmanlı’nın bir tek dretnotunun olmaması, bu sebeple İzmir’den 
Selanik’e asker ve mühimmat sevk edememesiydi. Hamidiye zırhlı-
mız Lübnan’dan kömür almak zorunda kalmıştı!

“Musul’u niye alamadığımızı da saygın devlet adamlarımızdan 
Başbakan Rauf Bey, Meclis’in 28 Ocak 1923 günlü gizli oturumun-
da anlatmıştı: Musul’da İngiliz harp tayyareleri var, bizim değil 
tayyare, benzinimiz bile yok!

“Kazım Karabekir Paşa da eklemişti: Orduyu İzmir’den çekip 
(tabiî yürüterek) Musul’a götürürsek, Mudanya mütarekesi ile 
kurtardığımız Trakya’yı Yunanistan yeniden işgal edebilir!
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“ÖZETİN ÖZETİ
“Balkan ve Birinci Dünya savaşlarındaki ağır kayıplar üzerine, 

Kurtuluş Savaşı’nda nasıl yokluklar içinde ve nasıl dikkatli strate-
jilerle zafer kazanıldı, görüyor musunuz?

“Büyük zaferi Lozan’da heba etmediler; bazı eksikler olsa da 
yapılabilecek olanı yaptılar. En önemlisi de Osmanlı bütçesinin 
üçte ikisini alıp götüren Düyun-u Umumiye ve kapitülasyonları 
kaldırarak bağımsız Türkiye’yi kurdular.

“23 Temmuz 1923 günlü Tevhid-i Efkar gazetesinde muhafa-
zakâr gazeteci Ebuzziya Zade Velid Bey, imparatorluk toprakları-
nın kaybından üzüntüsünü belirtirken, Lozan’ı şöyle tanımlamıştı:

“Delegelerimiz siyasi ve iktisadi istiklalimiz açısından mevcudi-
yetimizi ve milli inkişafımızı sağlayacak bütün esasları kurtarmaya 
muvaffak oldular.” 

“Doğrusu ve özetin özeti budur.”[71]

İsterseniz, birkaç paragraf da Lozan Konferansı’nda Türk Heyetinin 
Başkanı İsmet İnönü’nün bu konudaki anlatımlarından aktaralım:

“KONFERANSIN AÇILIŞI
“Konferansı Fransızlar İdare Ediyor
“Konferans 20 Kasım’da toplanacak. Konferansın açılışı ile il-

gili olarak bize tebliğ edilen programa göre, İsviçre Reisicumhuru 
bir açış konuşması yapacak. Fakat, bu konuşmaya Lozan Konfe-
ransı namına birisi belki cevap verecek, dediler. Duyar duymaz, 
kim cevap verecek, diye sordum. Heyetten birisi dediler. Bir cevap 
verilecekse, ben de behemahal söz alır bir konuşma yaparım, de-
dim. Kararım böyle.

“Konferansın açılması hazırlıklarını müttefikler namına Fran-
sızlar idare ediyor ve teması onlar kuruyorlardı. İsviçre Reisicum-
hurundan başka birisi konuşursa, benim de konuşacağımı söyle-
memden biraz sonra, Fransızlar tekrar temas ettiler. Ve dediler ki, 
konferansı İsviçre Reisicumhuru açacak, başka hiç kimse konuş-
mayacak. Peki, hiç kimse konuşmayacaksa, benim de söyleyecek 
bir sözüm yok, ben de konuşmam, dedim. En son konuşma me-
selesi böyle kararlaştırılmıştı. Zannediyorum o gece veya ertesi 
gün tekrar kulağımıza bir söz geldi: Konferansı, kararlaştırıldığı, 
programda yazılı olduğu gibi, ev sahibi durumunda olan İsviçre 
Reisicumhuru açacak ve İngiliz Hariciye Nazırı konferans namı-
na reisicumhura teşekkür ederek bir açış nutku söyleyecek. Onun 

[71] Taha Akyol, Hürriyet, 30 Eylül 2012, http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/taha-ak-
yol_329/yine-lozan_40235479.
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üzerine, ben de reisicumhura teşekkür ederim ve noktai nazarımızı 
kısaca söylemek isterim, dedim. Benim bu konudaki hassasiyetimi, 
ısrarımı Mösyö Poincaré’ye duyurmuşlar. Benimle görüşmek iste-
diğini haber verdiler.

“Biz Lozan Palas’ta kalıyoruz. Fransızlar da oradalar. Bundan 
dolayı Fransızlarla görüşmemiz daha kolay oluyordu. İngilizler, 
aşağıda Uşi’de Şato adlı otelde kalıyorlardı. Bu, büyük bir oteldi.

“Konferansın başlayacağı gün, konferans salonuna gideceği-
mizden bir-iki saat evvel, Mösyö Poincaré ile bir salonda ayakta 
görüştük. Ne yapacaksın, diye sordu. Ben de konuşacağım, dedim. 
Niçin, ne lüzumu var, dedi. Ben ısrar ettim. Böyle şey olmaz, bir 
taraf konuşacak biz konuşmayacağız, buna razı değilim, biz bura-
da eşitlik üzerinde duruyoruz, behemahal konuşacağım diye diren-
dim. Mösyö Poincaré bunun üzerine, ne konuşacaksın dedi. Yazdı-
ğım cebimde hazır cevabını verdim. Görebilir miyim, diye sordu. 
Hayhay diyerek okuyacağım nutku çıkardım, Mösyö Poincaré’ye 
gösterdim. Baştan aşağıya dikkatle okudu. İtiraz etmeye başladı. 
Bana diyordu ki: İşte daha başlarken şikâyet ediyorsunuz. Bunla-
rın hepsi arkada kaldı. Şimdi konferansa iyi bir hava ile gidelim. 
Bundan vazgeç.

“Konferansa iyi bir hava ile gidelim. Bunu biz de istiyoruz, 
şüphe yok. Ama konferansa müsavi haklarla ve müsavi durumda 
başlayalım. Buraya biz böyle geldik. Bunları Mösyö Poincaré’ye 
anlattım. Aramızda bir hayli münakaşa oldu. Sonra benim nutuk 
üzerinde cümle cümle, satır satır, fikir beyan etmeye başladı. Bu 
serttir, bu ileridir, bu lüzumsuzdur, tarzında görüşlerini söyledi. 
Ben hiçbirisinden vazgeçmedim. Nihayet, şimdi neydi bilmiyorum, 
bir kelime bulduk, o kelimeyi değiştirmeye razı oldum. Başka bir 
kelime söyleyerek, onun yerine bunu koyarız dedim. Mutabık kal-
dık. Nutuk cebimde hazır, birisi konuşursa ben de konuşacağım. 
Bunları söyledim ve ayrıldık.

“Konferans açıldı. Zannediyorum Mont Benon Gazinosunun 
salonuydu. İsviçre Reisicumhuru çıktı. Nazikâne bir tarzda hoş 
geldiniz dedi, sulh temennisinden, başarı dileklerinden bahsetti, 
sonra kürsüden ayrıldı. Hemen arkasından Lord Curzon çıktı. O 
da İngilizce bir nutuk söyledi. Yerine iner inmez ben, hemen kürsü-
ye çıktım. Reis efendi, diye başlayan aşağıdaki nutkumu okudum:

“Dört seneden ziyadedir, Wilson esası ve imanı üzerine kurul-
muş bir mütareke, Osmanlı İmparatorluğu’nun girişmiş olduğu 
muhasamatı, resmi surette tatil etmişti. Sulhun nimetlerinden dai-
ma mahrum kalan Türk milleti, o tarihten beri hak ve adalet istih-
sali için, yaptığı mükerrer sulh teşebbüslerinin kifayetsizliğini ve 
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faidesizliğini idrak ederek, artık hiçbir kurtuluş ümidi kalmadığını 
anlayarak, varlığını korumaya ve maddi manevi kendi vasıtalarıy-
la istiklalini sağlamaya muvaffak oldu. Bu yolda birçok ıstıraplara 
katlandı. Hadsiz hesapsız fedakârlıklara rıza gösterdi.

“Hür milletler, bu hale teveccühlü bir gözle şahit olmuşlardır. 
Her yaşta ve her mevkideki Türkler, kadın ve çocuk, bu müdafaa 
harbine iştirak ettiler. 1918 tarihinden sonra Türk milletinin ma-
ruz olduğu sonsuz hücumları ve ıstırapları, burada hatırlatmaktan 
kendimi menedemiyorum. Gerek bu hücumları ve ıstırapları, ge-
rek hiçbir askeri mecburiyet olmaksızın, Türkiye topraklarının en 
zengin ve en mamur kısımlarında münhasıran mahvetmek ve yık-
mak fikriyle muntazaman yapılmış tahribatı, hiçbir veçhile mazur 
göstermek kabil değildir.

“Hâlâ bu dakikada bile, bir milyondan ziyade masum Türkün, 
küçük Asya ovalarında ve yaylalarında, evsiz ve ekmeksiz, serseri 
gibi dolaştıklarını da hatırlatmak isterim. Türk milleti, bu insan 
takati üstündeki fedakârlıklara katlanmak suretiyle, medeni insan-
lar arasında derin bir hayat kuvvetine malik milletlere has olan 
mevcudiyet ve istiklal hakkı ile sulh ve sükûna çalışmak unsuru 
olmak üzere büyük bir mevki kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kati gayesi, bu mevzii muhafaza ve tahkim etmekten 
ibarettir. Son senelerin hadiseleri beşeriyetin vicdanında umumi 
sulh ve sükûnun devletler tarafından birbirlerinin haklarına ve 
hürriyetine saygı gösterilmedikçe gerçekleşemeyeceği hakikatini 
bir akide haline koyduğu cihetle, bu vakaların hatırasının istikbal 
için bir sulh ve sükûn teminatı teşkil edeceğini ümit eylerim.

“Tasavvuru kabil olan azami derecede hüsnüniyetle mütehas-
sis olan Türk heyeti murahhasasının, sair heyeti murahhasalarda 
da aynı veçhile bir hüsnüniyete tesadüf edeceği ve bu suretle kon-
ferans mesaisinin memnuniyet verici bir neticeye iktiran edeceği 
ümidini besliyorum.

“Reis efendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti namı-
na, İsviçre Cumhuriyetine, konferansımızın burada toplanmasını 
kabul etmek suretiyle lütfen göstermiş olduğu misafirseverlikten 
dolayı teşekkür ederek sözlerime nihayet vereceğim. Tarihi şanlı, 
necip bir milletin kendi istiklaline ne kadar büyük bir kıymet atfet-
tiğini inkâr edilemez surette gösteren bu memleketin, konferansa 
toplanma yeri olarak intihap edilmesinden dolayı kendimi tebrike 
şayan görüyorum.”[72]

[72] http://www.ismetinonu.org.tr/lozan-antlasmasi.htm.
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Açıkça gördüğümüz gibi, emperyalist haydutlar, daha konferansın 
ilk adımında Türkiye’yi aşağılamak, önemsiz göstermek istiyorlar. Fa-
kat İnönü buna izin vermiyor. “Siz bir tarafsınız, biz bir tarafız. Her iki 
taraf da eşittir birbirine.”, diyor.

Başlangıçta Konferansın adının bile Barış Konferansı olmasını is-
temiyorlar. Bu konuda şöyle der, İnönü:

“Açılış merasimi böylece bitmiş oluyordu. Konferans çalışmala-
rının Uşi’de Şato Oteli’nin salonunda yapılacağı kararlaştırılmıştı. 
Ertesi gün orada toplandık. Bize bir gün önce konferansın nasıl 
cereyan edeceğini gösteren bir dahili nizamname projesi dağıtmış-
lardı. İlk toplantı açılınca, bu nizamnamenin kabulü görüşüldü. 
Dahili nizamname ile konferansın ismini “Şark İşleri Konferansı” 
olarak tespit etmişlerdi. Ben buna itiraz ettim, ısrar ettim ve konfe-
ransın adında değişiklik yapıldı.”[73]

Yine görüldüğü gibi, emperyalist haydutlar, Türkiye’ye “Şark Me-
selesinin nihai çözümü” olarak niteledikleri Sevr’i dayatma peşinde-
ler. Türkiye’nin Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı kadar uzun sür-
müş ve zaferle sonuçlanmış Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı görmezlikten 
gelme, yok sayma ve bunu Türkiye’ye de yedirme peşindeler.

Bununla kalmıyor, daha ilk adımda yaptıkları düzenbazlıklar. Tür-
kiye’yi “ikinci sınıf ülkeler” saydıkları Balkan ülkeleri temsilcileri-
nin oturduğu bölümde oturtmak istiyorlar. İnönü buna da itiraz ediyor. 
“Hayır”, diyor. “Biz de sizin oturduğunuz bölümde oturacağız. 
Karşı karşıya olacağız sizinle. Çünkü konferansın gerçek iki mu-
arızı bizleriz.”, diyor.

Daha ne düzenbazlıklar, ne oyunlar çevirme derdinde alçaklar. Ken-
di oturacakları sıraya kallavi koltuklar dizdiriyorlar. Türklerin oturaca-
ğı karşı sıraya ise, sıradan sandalyeler koyduruyorlar. Böylece, Türkleri 
aşağılamış oluyorlar ve böyle göstermek istiyorlar. İnönü buna da itiraz 
ediyor.

“Ya işte, fazla koltuk yok da ondan oldu. Bu önemsiz bir meseledir. 
Büyütmemek lazım.”, şeklinde demagojilerle geçiştirmeye çalışıyorlar 
düzenbazlıklarını.

“Yok”, diyor İnönü. “Azsa koltuk sayısı, bulunur. Siz nerede otu-
ruyorsanız, biz de aynısında oturacağız.” Ve öyle de oluyor.

Daha işin ilk adımında bile, emperyalist çakallıklarla ve ayak oyun-
larıyla giriyorlar işe, emperyalistler.

[73] agy.
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Üstelik de, Türkiye’ye karşı tüm emperyalistler ve uydulaştırdıkları 
Balkan ülkeleri blok halinde davranıyor, düşmanca davranıyor:

“Trakya hudutları meselesinde müzakere sert bir şekilde devam 
ediyordu. Karşımızda müttefikler var, Yunanistan var, diğer Bal-
kan devletleri var. Yugoslavya ve Romanya murahhasları, dikkat 
ediyorum bir blok halinde müttefiklerin yanında yer almışlar.”[74]

“Müttefikler” denen bu emperyalist haydutlar, İngiltere başta gel-
mek üzere, Fransa ve İtalya’dan oluşmaktadır. Gözlemci sıfatıyla Kon-
feransta bulunan ABD Emperyalistleri de, Avrupalı emperyalistlerin 
safında yer alırlar.

Emperyalistler Lozan’da Sevr’i dayatma peşindeydiler
Konferans, her konuda kıran kırana, çetin tartışmalarla geçer. Em-

peryalistler, kendi hazırladıkları ve Sevr’den pek de farklı olmayan 
sözde anlaşmayı Türkiye’ye yedirme derdindedirler. İki buçuk aylık 
tartışmalardan sonra, İnönü, onların bu niyetini kesince kavrar ve asla 
kendilerine Türkiye’nin boyun eğmeyeceğini, karşılarında diz çökme-
yeceğini kararlılıkla ifade eder, ortaya koyar. Böylece de, iş çıkmaza 
girer.

İşin bu aşamasında, emperyalistler yeni bir numaraya başvurur. 
“Madem siz anlaşmıyorsunuz, biz de gidiyoruz. Artık bu iş bitti.”

İsmet İnönü; “Siz barış istemiyorsunuz. Siz bizim zaferle sonuç-
lanmış bir kurtuluş savaşı verdiğimizi kabullenmek istemiyorsunuz. 
Çökkün Osmanlı’ya kabul ettirdiğiniz Sevr’i yeni ambalaj içinde bize 
dayatmaya kalkıyorsunuz. Biz bunu asla kabul etmeyiz.”, der.

Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de onayıyla, ülkeye geri döner.
Bu kez de, Meclisteki Hilafetçi, Saltanatçı, Ortaçağcı milletvekille-

rinin muhalefetini karşısında bulur.
“İsmet İnönü, barış istemediği için anlaşma sağlanamadı. Zaten, 

Mustafa Kemal’in lider olduğu bir yönetim, barış istemez.” gibi saldı-
rılarla karşılaşılır.

Meclisi doldurmuş bu Vahdeddin, Damat Ferit hayranları, yani 
AKP’giller’in öncülleri, Mustafa Kemal’i harcamak, dolayısıyla da 
İnönü’yü bertaraf etmek için yeni bir aşağılık oyuna başvururlar. Onu 
da İnönü şöyle anlatır:

“Mecliste müzakereler çok hararetli, tenkitler çok sert oluyor-

[74] agy.
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du. Hiç unutmam, Lord Curzon’un konferansa gelmesini, benim 
hatam yüzün den sulh olmadığı iddialarına gerekçe olarak gösteri-
yor ve şöyle diyor lardı: İngiltere Hariciye Nazırı, bulunduğu vazi-
fenin cihanşümul mahiyetine, işlerinin son derece geniş olmasına 
rağmen, bunları bilerek Lozan’a gelmiş, iki buçuk ay uğraşmış. 
Hiç şüphe yok ki, bu adam sulh yapmak istiyordu. Niçin yapılma-
dı? Münhasıran İsmet Paşa’nın hatası yüzünden sulh olmadı.

“Konferansın inkıtaa uğramasını bu gerekçeye bağlayıp, benim 
her suretle kusurlu ve eksik olduğumu söze başlamanın ve tenki-
de başlama nın ilk maddesi olarak ele alıyorlar ve söylüyorlardı. 
Bu suretle benim hak kımda başlayan münakaşa bir-iki satır sonra, 
bir-iki cümle sonra yeni bir hücum noktası bularak, nihayet Ata-
türk’ün üzerinde toplanıyordu. Fırsat buldukça Atatürk’ün mesu-
liyetine, onun idaresinin bizi sulha götürmeye ceğine işaret ederek, 
böyle bir taktik kullanıyorlardı. Hulasa Mecliste ya pılan tenkitler, 
murahhas heyetinin hatalarını belirtip, sorumluluklarını tescil et-
tikten sonra, arkasından Atatürk’ün idaresinde sulh yapılamaya-
cağı neticesine vardırılmak isteniyordu.

“Bu müzakerelerin devam ettiği esnada, Atatürk aleyhinde esa-
sen bi rikmiş çok husumet vardı. Bu husumet iç politikada kendi 
hasımları tara fından beslenmiş ve işlenmiş bütün konularla be-
raber dile geliyordu. On ların tesiri söylenerek, söylenmeyerek iş-
letiliyordu. Lozan Konferansının ilk safhasının inkıtaa uğraması, 
bunların hepsinin, bütün birikmiş hırsla rın ve iddiaların ortaya 
dökülmesi için bir vesile sayılmıştı. Mesela, Atatürk’ün hususi 
hayatından bahsedilmek isteniyordu. Aslı olmayan şeyler de ek-
lenerek, birçok dedikodu yapıyorlardı. Atatürk o tarihlerde ye-
ni evlenmişti. Hanımı ile beraber seyahate çıktığında, kendisini 
istikbal edenler veyahut ağırlayanlar her yerde erkekler için ayrı 
toplantılar tertip etmek ve kadınları haremde toplamak istiyorlar-
dı. Atatürk bunların hepsini daha ilk günden önlemeye çalışmıştı. 
Kadınlara cemiyet hayatın da mevki vermek istediği, kadınların ce-
miyet hayatına iştirakinin bir esaslı reform olduğu kanaati daha ilk 
günlerden itibaren onun kafasında hazır lanmış ve yerleşmişti. Ha-
reketlerinden böyle olduğu anlaşılıyordu. Ama bütün bunlar, daha 
o zamandan Atatürk aleyhinde büyük galeyanlara ve hareketlere 
yol açacak bir konu sayılıyordu.

“Atatürk’ü Müteessir Eden Olaylar
“Bugünlerde Atatürk’e karşı hazırlanmış mühim bir hadise ol-

muştu. Seçim kanununda değişiklik yapılmak üzere, bir kimsenin 
mebus seçi lebilmek için bir yerde en az beş sene oturmuş olmasını 
şart koşan bir teklif hazırlamışlar, Meclise vermişler. Bundan Ata-



197

türk son derece mü teessir olmuştu. Bunu doğrudan doğruya ken-
di şahsına tevcih olunmuş bir tertip saymıştı. Kendisini müdafaa 
için, bu tertibi, millete ve dünyaya anlatılması en kolay olan bir 
mücadele konusu yaptı ve haklı olarak bunu azami derecede kulla-
nıyordu. Evet Atatürk bir yerde beş sene oturamadı. Çünkü kendi-
si, ne hayatını, ne rahatını düşünmüş, vatanı kurtarmak uğ runda 
hayatını feda edecek kadar çalışmıştır. Bugün çok şükür hepimiz 
memleketlerimize sahip olarak, her birimiz belli bir yerde yerleş-
miş va tandaşlar olarak oturabiliyorsak, hürriyet içinde yaşayabi-
liyorsak, bu ne ticeye, onun bir yerde beş sene oturamamış olması 
ve vatanı kurtarmak için çalışması sayesinde ulaşmışızdır. Atatürk, 
bu gerçeği bütün tasvirle rinde pek güzel anlatıyordu. Mücadelesini 
yaparken, Mecliste muhalifl erine, tabiî son derece kuvvetli olarak 
karşı çıktı.

“Mecliste muhalifler “İkinci Grup” adı altında teşkilatlı 
bulunuyorlar dı. Bunlar, bütün Milli Mücadele esnasında, vakit va-
kit tedavi edilmesi imkânsız görülmüş olan geçimsizliğin takipçileri 
idi. Şimdiye kadar muh telif vesilelerle zafer mümkün değildir, bizi 
oyalıyorlar, taarruz edeceğiz diyorlar fakat taarruz etmeyecekler-
dir, taarruz ederlerse taarruzun muvaf fak olması ihtimali yoktur, 
bir an evvel uyuşmak lazımdır tarzında muha lefet yaparlardı. İtilaf 
Devletlerinin her sulh teşebbüsünde, sulhseverlik ve insanlık gös-
termek taraftarı olan bu zevat, askeri zaferin tahminin çok üstünde 
kesin neticeler vermesi ile tabiî çok güç duruma düşmüşlerdi.

“İkinci Gruba mensup mebusların hepsi, şimdi, sulh fırsatı 
kaçırıldı te ranesi ile bütün hiddetlerini yenileyerek, hücumlarını 
yine Atatürk’e, Atatürk’ün idaresine ve onun çalışmalarını destek-
lediği, takip ettiği Lozan Sulh Heyeti ve hükümet politikası aley-
hine tevcih etmişlerdi. Müzakereler sabahtan akşama kadar giz-
li olarak devam ediyordu. Meclis akşamüzeri geç vakit kapanır, 
ondan sonra, o günkü müzakerelerin haline göre Atatürk Vekiller 
Heyetine uğrar veya uğramazdı. Biz ekseriya, Meclisten çı kınca 
Vekiller Heyetinde toplanır, o günkü müzakereleri kısaca bir göz-
den geçirdikten sonra, ertesi günü takip olunacak hareket hattını 
görüşür dük.”[75]

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller, 
yeni ortaya çıkmış bir tür değil. Bunların geçmiş kökleri, Çökkün Os-
manlı’ya kadar uzanır. 1920’lerin başındaki Birinci Meclis’e kadar 
uzanır. Ve ne yazık ki bu vatan millet ve halk düşmanı, emperyalizm 

[75] agy.
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yandaşı ihanet cephesi, kesintisiz bir biçimde varlığını hep sürdürüp 
gelmiştir. Tabiî 1950 sonrasında da bunlar, her geçen gün hızla güçleri-
ni, etkinliklerini arttırmışlar ve sonunda iş gelip bugünkü felaket gün-
lerine dayanmıştır.

Ne yazık ki emperyalist haydutların projeleri ve ülkemizdeki işbir-
likçi hain taşeronlarına verdikleri emir hep aynı olmuştur: Sevr’i, yeni 
adıyla “BOP”u hayata geçirin. Türkiye’yi parçalayın. Boğun. İşini bi-
tirin...

Lozan, o günün şartlarında, bizim için elde edilebilecek en iyi sonu-
ca ulaşmıştır. Ve bir siyasi zaferdir. Tereddütsüz, budur. İsmet Paşa bu 
konuya ilişkin de değerlendirmede bulunur:

“Bundan daha fazla memleketi hudutlarımız içine katabilme-
miz ne tarihte misali olan bir hadisedir, ne de bizim askeri ve siyasi 
vaziyetimize göre hayal edilecek bir neticedir. Unutmamak lazım-
dır ki, Lozan Muahedesini, müttefiklerimizle beraber Büyük Cihan 
Harbi’ni kaybettikten ve bu kayıp neticesinde bir işgale uğrayıp 
her türlü ümidini müttefiklerin insafına teslim etmiş bir hükümet 
haline geldikten sonra temin edebilmişizdir.

“(...)
“Lozan’ı ve sonrasını bir bütün olarak değerlendirmek lazım-

dır. Lozan Muahedesi, milletler tarihinde nadir görülen misallerden 
biridir. 45 sene sonra canlılığını hâlâ muhafaza ediyor. Lozan Mua-
hedesi üzerinden bir İkinci Cihan Harbi geçmiştir. Bu İkinci Cihan 
Harbi’nden, Lozan hedefleri daha sağlamlaştırılmış olarak çıkarıla-
bildi. Nihayet Türk tarihinde, 45 senelik bir barış devri, Lozan’dan 
sonra onun tabiî sonucu olan laik cumhuriyete nasip olmuştur. Lo-
zan Muahedesi bugün devletin temel idare kurallarına öncülük ve 
kılavuzluk edebiliyor. Diğer milletlerin hayatında bir muharebeden 
sonra yapılan siyasi akdin 45 sene sonra kendi değerini muhafaza 
eden bir vesika olarak kalması, nadir misallerden biridir. Bu gerçeği 
gelecek nesillerin hiçbir şekilde gözden uzak tutmamaları lazımdır.

“Lozan Muahedesi, askeri zaferler gibi milletimizin hakkı ve 
kendi kabiliyetinin mahsulü olan bir kazançtır.” (agy)

Lozan’ın ne olduğunu içtenlikle kavramak isteyen arkadaşlara, 
aşağıya aktaracağımız Sevr Haritası’yla, bugünkü Türkiye Harita-
sı’nı karşılaştırmalarını ve aradaki derin uçurumdan oluşan farkı 
görmelerini öneririz.

Şimdi, yeniden tarihçimiz Sinan Meydan’ın konuşmasına dö-
nelim. Lozan’ın dünyadaki yansımalarına değiniyor, bu bölümde:

“Lloyd George, biliyorsunuz, Türkiye’nin o kurtuluş mücade-
lesi sırasında hakikaten bize etmediğini bırakmayan, İngiliz Em-
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peryalizminin, Yunanistan’ın maşası durumuna gelmesini sağla-
yan isim. Ve Kurtuluş Savaşı sonrasında da zaten bırakıp gitmek 
zorunda kaldı bizim zaferimizin ardından.

“Lloyd George bakın Lozan Anlaşması için ne diyor:
“Lloyd George’a göre Lozan Konferansı’na İngiliz Sömürgelerin-

den temsilci çağırılmaması bile, İngiliz İmparatorluk geleneklerini 
yerle bir etmiş. (...) İlk kez Lozan Konferansı’nda İngiliz İmparator-
luğu, sömürgelerinden herhangi bir temsilci bulundurmadan direkt 
karşımıza çıkıyor bizim. Bunu biz kabul etmiyoruz. “İngiliz İmpara-
torluğu’nun prestijini sarsmıştır.”, diyor Lloyd George bu durum için.

“Bakın sonra ne diyor:
“Sevr Antlaşmasına göre Lozan, Türkler için birçok konuda 

çok daha başarılı bir anlaşmadır. Lloyd George’a göre Lozan An-
laşması, uygarlığın başarısızlığıdır.

“Başka Ne diyor?
“Her şey bittiğinde İsmet’in gülümsemesine şaşmamak lazım-

dır. Ankara’dan alınan haberlere göre, barış orada büyük bir Türk 
zaferi olarak karşılanmıştır ve gerçekten de öyledir.

“(...)
“İngiliz İstihbarat Servisi’nin ve İngiltere’nin o dönemdeki 

önemli isimlerinden bir tanesi, Sir Andrew Ryan. Lozan için ne di-
yor bakın:

“Lozan’da onursuz bir barış imzaladık.”, diyor Ryan.
“Bu İngiltere’nin şimdiye kadar imzaladığı anlaşmaların en 

onursuzu, en mutsuzu, en kötüsüdür.
“Amerika Birleşik Devletleri’nden James Gerard şöyle diyor:
“Lozan’da Hıristiyan Medeniyeti çarmıha gerilmiştir.”, diyor.
“14 Nisan 1924 tarihli Time Dergisi’ne göre Lozan Anlaşması, 

yüz yıldan fazla süren İngiliz diplomasisinin ilk göze çarpan başa-
rısızlığıdır. Neticede Lozan Anlaşması, Türkiye’yi yaka paça Avru-
pa’dan atmak yerine, Avrupa’yı Türkiye’den atmıştır.”

“Tevhid-i Efkâr Dergisi’nden Velid Ebuzziya şöyle diyor:
“Hem savaş gazisi, hem barış gazisidir, kimdir?, diye sorarlarsa 

tarihte, İsmet Paşa’dır.”, diyor.”[76]

Yine, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda İngiliz Savaş Pro-
paganda Bürosu “Foreign Office”in görevlilerinden, Ermeni Soykırımı 
Emperyalist Yalanına kaynak oluşturan “Mavi Kitap”ın iki yazarından 
biri olan İngiliz Tarihçi Arnold Toynbee, aynen şu değerlendirmede 
bulunur, Lozan hakkında:

[76] http://www.ismetinonu.org.tr/.



200

“Lozan’da Müttefikler Türk ulusçularının yaklaşık olarak tüm 
taleplerine boyun eğdiler. Dünya şaşılacak bir manzarayla karşı-
laşmıştır. Yenilgiye uğratılmış ve görünürde yıkılmış olan bir ulus, 
yıkıntıların üzerinden yükselerek kesinlikle eşit koşullar içerisinde 
dünyanın en yüce uluslarının önüne çıkarak 1. Dünya Savaşı’nın 
aşağılamış olan muzafferlerinden hemen hemen her ulusal dileğini 
kazanmıştır...”[77]

Lozan, özetçe budur, arkadaşlar.

Lozan’a saldırmakla
Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye

ve silah arkadaşlarına saldırıyorlar
Fakat, Kaçak Saraylı Reis’in ve AKP’giller’in, başta da söylediği-

miz gibi, derdi Lozan’ın ne olduğu filan değildir. Onların tek derdi, 
Muaviye-Yezid, CIA-Pentagon Dinciliğidir, ABD işbirlikçiliği ve hiz-
metkârlığıdır. Vurgundur, soygundur, kamu malı hırsızlığıdır.

Sınıf temelleri gereği, dolayısıyla da sınıf çıkarları gereği, onlar 
böyle davranmak mecburiyetindedir. Ve böyle olmak mecburiyetin-
dedir. Çünkü onlar vurguncudur, asalaktır. Hiçbir maddi değer yarat-
mazlar. Topluma olumlu anlamda hiçbir katkıları, faydaları olmaz. Tam 
tersine, kanser tümörü gibi, toplumu mahvederler. Hep dediğimiz gibi, 
dini çürütürler, ahlâkı çürütürler, erdemi çürütürler, namusu çürütürler, 
adaleti, hakkı hukuku çürütürler, insanı çürütürler.

İşte bu sebepten; bu Antika Tefeci-Bezirgân Antika Asalak Sermaye-
nin iktidarda olduğu yüzlerce toplum ve devlet batmıştır, Antika Tarihte.

Hz. Muhammed ve Kur’an’ın acı acı bunlardan söz edip uyarıda 
bulunması boşuna değildir:

“Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte 
yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. On-
lara biz vâris olmuşuzdur.”[78]

“Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, 
“Bizden daha güçlü kim var?” demişlerdi. Onlar, kendilerini yara-
tan Allah’ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar 
bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı.”[79]

[77] Sinan Meydan, Yalanlara, Çarpıtmalara, İftiralara Panzehir, Gerçeğe Çağrı.
[78] Kasas Suresi 58’inci Ayet, Diyanet Vakfı Meali.
[79] Fussilet Suresi, 15’inci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
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Tüm Antika Tarih boyunca, yani 5 bin 5 yüz yıl, yüzlerce medeniyet 
hep bu Asalak Tefeci-Bezirgân Sermayenin azgın sömürü ve talanından 
dolayı batmıştır, Tarihe gömülmüştür.

Günümüz Modern Sosyal Devrimler Çağında bile, işte ABD-AB 
Emperyalistleriyle onların hizmetine girerek iç içe geçmiş Türkiye’nin 
Tefeci-Bezirgân Sermayesi ve onların siyasi plandaki temsilcisi Kaçak 
Saraylı ve AKP’giller, Türkiye’yi parçalanmanın, Yeni Sevr’in-BOP’un 
kenarına getirip dayamışlardır. Parçalanmanın arifesindedir ülkemiz.

Bunlar, yakar, yıkar, sömürür, yağmalar ve sonunda harap eder, ikti-
darda bulunduğu ülkeyi. Mahv-ı perişan eder.

Kaçak Saraylı’nın ve avanesinin Mustafa Kemal’e, Birinci Milli 
Kurtuluş’a ve Laik Cumhuriyet’e düşmanlığı bundandır. Dikkat eder-
sek, o yalnız Lozan’a saldırmıyor. Laik Cumhuriyet’in tüm kurum ve 
değerlerine saldırıyor. Kültürüne saldırıyor. Mustafa Kemal’e, İsmet 
İnönü’ye ve silah arkadaşlarına saldırıyor.

Saldırır. Sınıf karakteri icabıdır bu. Yani, cibilliyetleri iktizasıdır 
bunların.

Pek çok insan şaşırıyor: “Yahu bu Kaçak Saraylı çok değil iki ay 
önce, yani geçen 24 Temmuz’da bu sözlerinin tamamen tersini savun-
muştu.”, diye.

Hatırlarsınız, şöyle demişti, 24 Temmuz’da, Lozan’ın 93’üncü yıl-
dönümü münasebetiyle:

“Bugün, Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan Lozan Barış 
Antlaşması’nın imzalanmasının 93. yıldönümüdür.

=“Aziz milletimizin inanç, cesaret ve fedakârlıkla elde ettiği za-
fer, Lozan Antlaşması ile diplomasi ve uluslararası hukuk alanına 
taşınarak tescil edilmiştir.

“Bu anlaşma, yeni kurulan devletimizin tapusu niteliğindedir.
“Lozan Antlaşması’nın içeriği, bu anlamda başta milli irade ve 

demokrasi olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu te-
mel ilkelerin değeri, bugünlerde çok daha iyi anlaşılmaktadır.

“(…)
“Bu düşüncelerle, Lozan Barış Antlaşması’nın 93. yıldönümün-

de, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak 
üzere, anlaşmanın mimarı olan tüm devlet adamlarımızı rahmetle 
anıyorum.”[80]

[80] http://www.tccb.gov.tr/basin-aciklamalari/365/49743/lozan-baris-antlasmasinin-93-yil-do-
numu.html.
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Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller’in sınıf yapılarını, sınıf karakter-
lerini bilmeyenlerin, yani “Sosyal Sınıflar” esasına dayalı yorum, de-
ğerlendirme ve siyaset yapamayanların, bu birbirinin yüz seksen derece 
karşıtı iki düşünceyi Tayyip’in söylemesi karşısında şaşırması normal-
dir.

Ama biz Diyalektik Metot ve Mantığa sahibiz. Olayları, toplumun 
bütünlüğü içinde ele alıp değerlendirdiğimiz için, bu çelişkili ifadeleri 
söyleyen kişinin bu tutumu hakkında hiç şaşırmıyoruz. O gün neden 
öyle konuştuğunun, bugünse neden onun zıttı olduğunun sebebini çok 
açık olarak görüyoruz, kavrıyoruz.

O gün, Pensilvanyalı İmam’ın ordusunun vuruşu karşısında 
ABD’nin kollamasıyla zafer kazanmış olsa da, şoke olmuş durumdaydı 
Tayyip. Korkusunu, paniğini atamamıştı üzerinden. Pensilvanyalı’nın 
Ordu içinde bulunan ve açığa çıkmayan unsurlarının yeni bir vuruş-
la kendisini alaşağı edebileceğinden korkuyordu. Bu sebeple de, Ordu 
içindeki kıyıda köşede kalmış laik unsurları yanına çekmek, onlara şi-
rin gözükmek gayesi içindeydi. Ayrıca da, sivil laik kesimin kendisine 
arka çıkmasını sağlamayı amaçlıyordu, böyle bir durumda. Yani özetçe; 
Pensilvanyalı’nın olası bir hareketine karşı toplumun tüm diğer kesim-
leriyle uzlaşma ve dayanışma düşüncesindeydi. Yani o günkü tutumu, 
tamamen taktik bir amaca yönelikti.

Bildiğimiz gibi, sadece Lozan’ı sahiplenmiyor o gün. Birinci Ku-
vayimilliye’nin önderlerini de sahiplenmiş görünüyor. Emri üzerine 
AKP’giller, parti binalarına tarihlerinde ilk kez olmak üzere dev Ata-
türk posteri de astılar, hatırlanacağı gibi. Yani söylemlerini görselle de 
desteklediler.

Bu taktik davranışlarıyla da başarıya ulaştılar, bizce. Sorosçu Ke-
mal’in ve TR705 ve benzerlerinin liderliğindeki “Yeni CHP”yi, “Ye-
nikapı Ruhu” demagojik şamatasıyla kuyruklarına taktılar.

Kaçak Saray’ına da getirtti, değil mi, Sorosçu Kemal’i Tayyip?...
1960’lı yılların sonlarından itibaren kararlı bir biçimde CIA Sosya-

lizmi yapan Bin Kalıplı ve PDA Avanesi, Aydınlık, Ulusal Kanal ve 
bunların yetiştirmelerinin bulunduğu tüm medya organları, Tayyip’e 
övgüler yağdırmaya başladı, hatırlayacağımız gibi, özellikle bu tarihten 
sonra. CIA yapımı Kaçak Saraylı ve AKP’giller’i, “antiemperyalist” 
ilan ettiler. “Atatürk’e sığındı” yağveleriyle, “Mecburiyetten de olsa 
Atatürkçü oldu artık.” hainane demagojisini yaydılar ve savundular. 
Heveskârlıkla ve ısrarla…

Ayrıca, NATO’nun akıllarını, mantıklarını ve “Ergenekon Davası” 
adlı CIA Operasyonunun da yüreklerini-cesaretlerini boşalttığı eski 
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Ergenekon tutsağı general ve subaylar da, baston yutmuş bostan kor-
kuluğu İlker Başbuğ başta olmak üzere, Çetin Doğan’ından bilmem 
kimine kadar, Tayyip’in yanında yer aldıklarını açıktan beyan etme gaf-
letinde bulundular.

Tüm bu ihanet ve gafletten oluşan demagojik sözde fikirler, değer-
lendirmeler, Antiemperyalist ortamda bir bilinç bulanıklığına yol açtı, 
belli ölçüde de olsa.

Bizim adları “komünist”, “sosyalist” vb. keskinlikte de olsa, küçük-
burjuva anarşistlikleri ve yüreksizlikleriyle zaaflı “sol” sözde parti ve 
gruplar da, bir iki sade suya tirit açıklamanın dışında, doğaları gereği, 
hiçbir gerçekçi tespitte, değerlendirmede ve davranışta bulunamadılar. 
Suskunluğa, dolayısıyla da, kaçkınlığa büründüler, sığındılar.

Biz, ilk günden itibaren olanca gücümüzle bu Pensilvanyalı İmam 
ve Kaçak Saraylı İmam’ın liderliğindeki iki Ortaçağcı, ABD işbirlikçi-
si, hain gücün 15 Temmuz Kapışmasını ve amaçlarının-hedeflerinin ne 
olduğunu bütün kapsam ve içlemiyle ortaya koyduk. En açık, en anlaşı-
lır ve en kesin biçimiyle…

Fakat, hep söylediğimiz gibi, işte biz de sağlı sollu medya ablukası 
altındayız.

Merdan Yanardağ yönetimindeki ABC Gazetesi’nin dışında bü-
tün kapılar bize kapalı. Eskiden Odatv, kerhen de olsa, yazı ve eylem-
lerimize yer verirdi, zaman zaman. Ama 15 Temmuz Ganimet Paylaşım 
Kavgası sonrasında o da bize sırtını döndü.

Kim bilir, belki taşıyamayacakları kadar ağır geldi, bizim yazı ve 
haberlerimiz. Belki de bilmediğimiz başka sebepleri, hesapları vardır 
bize dair.

Burada, Merdan Yanardağ ve ekibini, gazetecilik ahlâk ve onuruna 
leke düşürmedikleri için ve bir vatan olan cesareti de yitirmedikleri için 
kutlamadan geçmemiz olmazdı. Gazetecilik, gerçekçilik ister. Olaylara 
saygı ve sadakat ister. Namus ister, cesaret ister. Ancak bu değerlere 
sahip olanlar gazetecilik yapabilecekleri bir zemine sahip olmuş olurlar. 
Gerisi, bilim ve bilince kalmıştır artık.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı, bizim sesimiz fazla yansılanama-
dı. Duyarlı kesime yeterli oranda ulaştırılamadı. Tabiî gerektiği oranda 
ulaştırılamadı.

Yoksa, belli oranda ulaştırabildik. Söylediğimiz gibi, ABC tüm yazı 
ve haberlerimizi eksiksiz verdi.

Genç yoldaşlarımızın uzun görüşme ve uğraşları sonucunda 
Odatv’de de iki yazımız ve bir haberimiz çıkabildi.
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Ayrıca, sosyal medyadan görüşlerimizi, eylemlerimizi duyurma-
ya çalıştık. Böylece de, ulaşabildiğimiz ortamlarda hiç adımızdan söz 
edilmese de olumlu yönde etkilenmeler ve değişimler gözledik. Fakat, 
yeterli olmadı tabiî bunlar.

İşte, bu iki buçuk aylık süre içinde Tayyip ve AKP’giller, kendi-
lerini toparlayıp güçlerini tahkim etme imkânı buldular. Pensilvanyalı 
İmam’ın ordu içindeki kadrolarını çok önemli oranda ezdiler.

Ayrıca da, Türk Ordusu’nun geriye kalanını parça parça bölerek her 
bir parçasını kendi emirleri altına aldılar, kendilerine bağladılar. Doğ-
rudan hem de…

Ordunun kışlalarını boşalttılar, arazilerini yandaşlarına pazarlama, 
böylece de paylaşma, yağmalama uğraşı içine girdiler.

Yargıyı da yeniden elden geçirip harmanlayarak kendilerince gü-
venilmez buldukları unsurları tasfiye edip ortadan kaldırdılar. Tehlike 
olmaktan çıkardılar.

Özetçe; artık kendileri için tehlike oluşturabilecek askeri ve sivil 
herhangi bir gücün, odağın, unsurun kalmadığından emin oldular. Yeni-
den korkularından kurtulup güven buldular.

İşte bu sebeple Tayyip, iki gün önceki “Muhtarlar Toplantısı”n-
da artık karnında taşıdığı öz düşüncelerini pervasızca ortaya koyabildi. 
Zaten, hüloogg’cularının da beklediği ve Reis’lerinden hep duymak is-
tediği bu ve benzeri hakaretlerdir, aşağılamalardır, sövgülerdir. Tabiî 
Birinci Kuvayimilliye Komutanları ve Laik Cumhuriyet değerlerine 
yönelik…

Malum ya; Kaçak Saraylı’nın ve AKP’giller’in bütün derdi, “Yüzde 
Elli” dedikleri o Kur’an Kursları, tarikat yuvaları ve İmam Hatip Okul-
ları vasıtasıyla zihin hasarına uğratılmış kitleyi ellerinde tutabilmektir.

İşte bu şekilde de, tutabiliyorlar ne yazık ki…

Günümüzde bize ait olan Ege Adalarını
sessiz sedasız satanlar kimlerdir?

Kaçak Saraylı Reis’in hüloogg’cuları o denli kafadan gayrımüsellah 
hale getirilmişlerdir ki, gerçeklere kör, sağır hale getirilmişlerdir ki ve 
de sağlıklı düşünmekten alıkonmuşlardır ki, hiçbirinin bırakalım sor-
mayı aklına bile gelmez:

Yahu sen, Lozan’da Türkiye’ye verilen sınırlarımıza yüzme mesafe-
sindeki, birkaç tanesi Büyük Ada’dan daha büyük tam 16 adayı Yuna-
nistan’a 2004’ten itibaren verdin. Yunanistan geldi, göz göre göre bura-
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lara el koydu, yerleşti. Yerel yönetimler kurdu ve silahlandırdı. Seninse 
gıkın bile çıkmadı. Tık diyemedin sen yahu…

Bu ihanetin de peşine sadece namuslu asker Ümit Yalım ve biz düş-
tük. Kaçak Saraylı’yı, Davutoğlu’nu ve diğer avaneleri biz yargıya taşı-
dık, ihanetlerinden dolayı. Vatan toprağını göz göre göre Yunanistan’a 
peşkeş çekmelerinden dolayı.

Yargı ne yanıt verdi dersiniz bize?

“Olaydan zarar gören taraf olmadığınız için sizin dava açma 
hakkınız yok.”

Yahu vatan toprağı satılmış be!
Bundan biz zarar görmüyorsak kim zarar görüyor?
Ama işte Yargının da getirildiği, daha doğrusu içine düşürüldüğü 

içler acısı durum bu.
Konuyu Yüksek Yargıya taşıdık. Oradan da sonuç çıkmadı. Ama 

şunu akıllarından hiç çıkarmasınlar ki o hesap da kapanmadı daha. Ve-
recekler bu ihanetin hesabını. Hiç kaçışları, kurtuluşları yok. Hiç yanlış 
hesap yapmasınlar. Sıyırırız, kurtuluruz düşü görmesinler.

Hadi Kaçak Saraylı ve AKP’giller bu ihaneti etti. Peki Meclisteki 
diğer Amerikancı Üç Burjuva Partisi ne yaptı?

Hiç. Onlar da gözlerini, kulaklarını kapadı. Çünkü hepsi, ihanet yo-
lunun yolcuları.

Peki, Parababalarının Amerikancı satılmışlar medyası ne yaptı?
O da, kıyıda köşede bir iki kem kümün dışında görmezlikten geldi 

ihaneti.
Siyasetçisiyle, medyasıyla, sözde aydınlarıyla, Parababalarıyla bir 

şebeke bu. Bir Amerikancı ihanet şebekesi, suç şebekesi.
Yine hatırlarsınız; Kaçak Saraylı, kıçı kırık IŞİD karşısında bile 

yurtdışındaki tek vatan toprağımız olan, Suriye içindeki Süleymanşah 
Türbesi’ni koruyamadı. Üstelik de hazindir; kendi topuyla vurup yıktı 
türbeyi.

Atamız Süleymanşah’ın kabrini ise, PKK’nin Suriye kolu PYD’den 
medet dileyerek kaçırıp Türkiye sınırına getirebildi. Bu hazin olay, için-
de bulundukları bu zavallılık ortaya çıkınca, inkâra yeltendi AKP’giller 
önce. Fakat, bu PYD’den yardım dilenme işinde aracılık etmiş bulunan 
Sinemacı Sırrı Süreyya ortaya çıkıp sordu:

“Hadi Davutoğlu çıksın, yardım istemedik, desin bakalım.”, dedi.

AKP’giller’den tık çıkmadı.
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İşte Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i bu. Onlar ancak din 
alıp satmayı, ABD işbirlikçiliği etmeyi ve kamu malı aşırıp küp doldur-
mayı bilirler. Başka da hiçbir şey ellerinden gelmez.

Bunlar kim, Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Birinci Kuvayimilliye-
ciler kim…

Bunlar gibi 1 milyar kişiyi bir araya getirseniz, Mustafa Kemal’in 
tırnağı bile oluşmuş olmaz. Bunlarla Birinci Kuvayimilliyeciler, gecey-
le gündüz gibi, yerle gök gibi birbirinden farklıdır, birbirinin zıttıdır.

Ama işte ortada olan sınıflar meselesi. Antika Sömürücü Asalak Te-
feci-Bezirgân Sermaye Sınıfıyla Modern Finans-Kapitalistler zümresi 
iç içe geçip Amerika’nın kucağına atınca kendilerini, Türkiye’de insan-
ları Allah’la aldatıp iktidara gelebildiler ve 65 yıldan bu yana da iktidar-
larını sürdüregelmektedirler. İşte bu sebeple Türkiye, böylesi karanlık 
günlere getirilebildi. Neylersiniz…

Belki onlarca kez söyledik. Ama tekrarlayalım bir kez daha:
Ne Kaçak Saraylı Reis, ne de AKP’giller’in yönetici kesimi de-

ğiştirilebilir, dönüştürülebilir. Bunlar, hiçbir biçimde laik olamazlar. 
Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını sevemezler. Demokrat olamazlar. 
Özgürlükçü olamazlar. Anayasacı, kanuncu olamazlar. Ölürler, ama de-
ğişemezler.

Daha önce de demiştik ya; bunları ancak toprak ıslah eder.
Bunlar, siyasette ve vurgunda sıkıştıkları, dara düştükleri, bir en-

gelle karşılaştıkları durumlarda değişik hilelere, taktiklere başvururlar. 
Oyunlar oynarlar, değişmiş görünürler. Ama o sadece bir kandırmaca-
dır, hiledir, oyundur. Çünkü sınıf yapıları, yani doğaları böyle bir şeye, 
yani değişime izin vermez.

İşte onları bu niteliklerinden dolayı ABD Emperyalistleri uzun ara-
yış, gözlem ve sınamalardan sonra kendileri açısından kullanışlı buldu, 
devşirdi, örgütledi, partileştirdi ve iktidara taşıdı. Bunlar da 14 yıldan 
bu yana sadakatle hizmettedirler efendilerine.

Siz asla bakmayın, ABD ile AKP’giller arasında zaman zaman 
medyada yer alan anlaşmazlık ya da görüş farklılığı varmış şeklindeki 
haberlere. Bunlar da bir oyundur, bir kandırmacadır. Malum ya; CIA, 
devşirdiği işbirlikçi hizmetkârlarının zaman zaman ABD karşıtı oyna-
malarını, söylemde ve eylemde bulunmalarını sadece hoş karşılamak-
la yetinmez. Özel olarak da ister. Onların, aldattıkları kitleler gözünde 
inandırıcı olabilmeleri için zaman zaman böyle oynamalarının yararlı 
olacağını bilir ve bunu önerir, yaptırtır.

Belki bazı arkadaşlarımızın haberi yoktur. CIA, 1950 sonrasında 
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Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’ı yıkıp çökertmek amacıyla 20 
tane “Sol” dergi çıkartmıştır. Üstelik de bu dergilerinde dünyaca ünlü 
bazı felsefeci ve yazarların da yazılarının yer almasını sağlamıştır.

Hiç aklımızdan çıkarmayalım:
Kaçak Saraylı Reis’in devşiricisi, ABD’nin bir zamanlarki Anka-

ra Büyükelçisi ve CIA Yöneticisi Morton Abromowitz’dir. Tâ Refah 
Partisi Beyoğlu İlçe Başkanıyken keşfedip, devşirip kendilerine bağla-
mıştır bu ajan.

AKP’giller’in diğer kesiminin yapımcısı da ABD’dir, CIA’dır. On-
ların iktidara getiricisi de, iktidarda tutucusu da CIA’dır.

Hep diyoruz ya; Pensilvanyalı İmam’ın tarikatının örgütleyicisi, yö-
neticisi de CIA’dır.

Meclisteki diğer üç Amerikancı Burjuva Partisinin efendisi ve yöne-
ticisi de ABD’dir.

Yani Türkiye’de demokrasinin memokrasinin zerresi yoktur. 
ABD’nin ve yerli işbirlikçilerinin domuzuna diktatörlüğü vardır Tür-
kiye’de. Ve bunlar aracılığıyla da işte, ülkemiz, vatanımız adım adım 
Yeni Sevr’e, BOP’a, o cehenneme götürülmektedir, taşınmaktadır.

İşte şimdi de, Türk Ordusu’nun geriye kalmış unsurlarını Suriye’ye 
soktu. Irak’a da sokup orada kendi yarattığı IŞİD’e karşı savaştıracak. 
Böylece, kendi askerleri ölmeyecek. Kendisi sadece uçaklar uçuracak 
havadan. Karada ise savaşan ve ölen, yoksul halkımızın evlatları ola-
cak.

Peki bu savaş sonucunda ne olacak?
ABD’nin BOP’u Irak ve Suriye’de hayata geçecek. Sonrasında ise, 

aynı haritanın Türkiye’ye ilişkin bölümü pratiğe geçirilecek.
Yani arkadaşlar, ABD alçak emperyalistleri ve onların yerli taşeron-

ları, hem evlatlarımızı öldürüyorlar, hem de vatanımızı parçalıyorlar. 
Meclisteki yerli işbirlikçilerse değişik demagojik söylemlerle bu ihanet 
oyununu doğrudan ya da dolaylı savunuyorlar. Böylece de, bu oyunun 
aktörleri olmuş oluyorlar.

Çok söyledik, ama tekrarlayalım yine:
Bu Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çeteyle Türkiye Yeni Sevr’in ya 

da bugünkü adıyla BOP’un dışında hiçbir yere götürülmez. Bunlardan 
ülkemize, vatanımıza, halklarımıza ilişkin faydalı hiçbir şey gelmez, ol-
maz. Umulmamalıdır ve beklenmemelidir de. Beklenirse kanılmış olur, 
aldanılmış olur.

Bunlar ihanet oyununu oynayacaklar ve ne yazık ki emperyalist 
haydut devlet ABD’nin de BOP’unu uygulayacaklar. Gidiş öyle görü-
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nüyor…
Ama ağır acılar yaşanmış da olsa, kara günler yıllar boyu da sürmüş 

olsa, bunların da sonu gelecek. Tarihteki bütün hainler gibi bunlar da 
yıkılacaklar ve hesaba çekilecekler…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
01 Ekim 2016



Ayrım
On Altı

Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller için
din alıp satmak hava gibi, su gibi vazgeçilmezdir
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Çünkü adamlar tüm siyasi varlıklarını buna borçludurlar. Yoksa 
bunların başka bir marifeti yok, başka bir özelliği, herhangi bir olumlu 
yönü yok. Halka yarar hiçbir işleri yok.

Üstelik de bunlar, hep söylediğimiz gibi, hem ABD yapımıdır, hem 
de o emperyalist çakal haydutlarının yerel hizmetkârlarıdır.

İşte bu sebepten, bunların siyasi varlıkları açısından din alıp satmak, 
yani din sömürüsü yapmak, insanları Allah’la aldatmak hava, su kadar 
elzemdir. Ancak bu sayede bilinçsiz, yoksul insanlarımızı kandırabili-
yorlar, peşlerine takabiliyorlar, oylarını alabiliyorlar ve iktidarları ele 
geçirebiliyorlar. Dikkat edelim, bu aşağılık işi, 8’inci Yüzyılda yaşamış 
namuslu İslam âlimi Abdullah Bin Mübarek’in de çok haklı olarak 
işaret ettiği gibi, insanların en alçaklarına özgü olan; “din kisvesi altın-
da siyaset yapmak, dünya menfaati sağlamak” işinde en ileri giden, 
o işi en iyi beceren sandıktan da en çok oyu alan oluyor.

Çünkü Sümerler çağından bu yana insanlığa kan kusturan ve Asur 
kervanlarının Kayseri’ye ulaşmasıyla birlikte geniş Anadolu toprakla-
rına adım adım yayılan ve kökleşen insan düşmanı asalak ve vurgun-
cu; üretimle hiç ilgisi olmayan, üreticilerle tüketiciler arasında aracılık 
ederek fahiş kâr sağlayan ve insanları borçlandırarak hayâsızca faiz 
alan Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı bugün bile bütün dişle-
ri ve tırnaklarıyla sömürü-vurgun avadanlıklarıyla capcanlı bir şekilde 
varlığını sürdürmektedir. İşte bu Antika Sermaye’nin siyasi ideolojisi 
hep din olmuştur, yani o da Muaviye-Yezid çağından bu yana hep in-
sanları Allah’la aldatarak kral, sultan, şah, padişah olmuştur; saray-
lar, köşkler kurmuştur ve insanları sağmal sürüler gibi kullanmıştır.

Daha önce de söylediğimiz gibi, 1923 Burjuva Devrimi, bu aşağı-
lık vurguncu sınıfı temizlemedi, kökünü kazımadı; tersine onunla itti-
faka girdi. Sadece ona üstyapıda sınırlamalar getirdi, onun açıktan din 
sömürüsü yapmasını yasakladı, yani “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”yla 
eğitim birliğini sağladı. Tekkeleri, zaviyeleri kapattı, tarikat örgütlen-
melerini kanunla yasakladı. Bunun dışında halkımızın inanışına, ibade-
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tine, dinine, diyanetine zerrece sınırlama-kısıtlama getirmedi, herhangi 
bir baskı uygulamadı.

Toplumu kısmen de olsa laik sistem çerçevesinde yeniden örgütledi, 
yani dinle devletin ilişiğini, görünüşte de olsa, kesti.

Fakat Ortaçağcı Şeriatçılık’ın dayandığı sosyal sınıf ortadan kaldı-
rılmadığı için tarikatçılık da, cemaatçilik de, Yezid dinciliği de gizli 
gizli örgütlenmesini ve çalışmasını sürdürdü.

Kendi siyasi ideolojisine getirilen yasağı dinsizlik ve din düşmanlığı 
olarak tanımladı ve bunun en azgın biçimde propagandasını yaptı, ye-
raltındaki tarikat yuvalarında. Çünkü onun halkın inancı, ibadeti falan 
umrunda değil. Onun tek derdi, kendi sömürü ve vurgununu maskeleme 
amacıyla kullandığı Allah’la aldatma aracının elinden alınmasıdır.

Tabiî Tefeci-Bezirgânla kaynaşık Finans-Kapitalistler egemen züm-
resi de bunlara karşı ciddi, tutarlı, bilimli bir mücadele yürütmedi. 
Özetçe bunlar alttan alta çalışmalarını hep sürdüregeldiler.

1950 14 Mayıs Seçimleriyle siyasi iktidarı da bütünüyle ele geçiren 
bu Antika-Modern İttifaklı Parababaları Partisi Demokrat Parti, Orta-
çağcılığın önünü açtı. Ona getirilen yasaklar artık kâğıt üzerinde kaldı. 
Pratikte çalışmalarını ve örgütlenmelerini aleni yürütür hale geldiler.

Başka türlü ifadelendirirsek, 1950 seçimleriyle birlikte siyasi planda 
da iktidarı bütünüyle ele geçirmiş oldu bu sermaye sınıfı. Daha doğrusu 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıyla Finans-Kapitalistler zümresi ittifakı.

Ordu Gençliği’nin iktidar üzerindeki etkisi bitmişti artık. Fakat Ordu 
içinde bulunan devrimci gelenekli, Mustafa Kemal gelenekli genç as-
kerler bu Amerikancı satılmış iktidara ancak 10 yıl tahammül göstere-
bildiler. 27 Mayıs 1960 Politik Devrimi ile bu vurguncu hain Demokrat 
Parti İktidarı’nı-Bayar Menderes İktidarını alaşağı ettiler. Fakat bunların 
da siyasi bir projeleri yoktu, sadece mevcut vurguncu iktidara yönelik 
tepki ile harekete geçmişler, vuruş yapmışlardı. Deneyimli sömürgen 
Parababaları kısa sürede bu genç, bilinçsiz devrimci askerleri de nötra-
lize etmeyi becerdi. Çünkü binlerce yıllık sömürü ve vurgun sürecinin 
deneyimi vardı onlarda. Kısa süre sonra yeniden iktidarı ele geçirdiler. 
Bildiğimiz gibi, 1965 yılı Süleyman Demirel b2aşkanlığındaki Ameri-
kancı Parababaları Partisi-Adalet Partisi yeniden iktidarı ele geçirdi. O 
günden bu yana da bu Amerikancı din tüccarı, vurguncu partilerin ikti-
darları birbirini takip edip geldi. Bunlardan biri indi, yerine diğeri geldi.

Tabiî bu arada tüm tarikatlar alabildiğine çalıştılar, geliştiler, örgüt-
lendiler, güçlendiler. Milyonları bulan cahil, yoksul insanımızı kandıra-
rak peşlerine taktılar. Ortaçağ örümcek yuvalarına bağladılar onları. Ki 
bunların her biri birer yılan yuvasından farksızdı.
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Pensilvanyalı İmam, Muaviye-Yezid İslam’ını
Amerikan-CIA İslam’ı olarak yeniden yapılandırmıştır

Bunların içinde en fantastik, renkli din yorumuna sahip ve ABD Em-
peryalistleriyle en yakın ilişkileri kurmuş olan Nurculuk ve onun Sa-
id-i Nursi’den sonraki önderi, şeyhi Fethullah Gülen’e bağlı olan ta-
rikat hepsinin önüne geçti. Zekâca zaten hepsinden öndeydi Fethullah 
Gülen. Ayrıca da olağanüstü çalışkandı. Muaviye-Yezid’den bu yana 
sahte dinin yani Kur’an ve Hazreti Muhammed’le hiç ilgisi bulunma-
yan Sahte İslam’ın tüm külliyatını, mevzuatını okumuş, kavramıştı.

Sistematik düşünmeden yoksun bazı sözde aydınlar, Pensilvanyalı 
İmam’ın bir meczup olduğunu öne sürüyorlar. Bu zavallıca bir suçla-
madır, cehaletten başka hiçbir şeyi ortaya koymaz.

Bizce tam tersine, Pensilvanyalı İmam şu anda bile son derece siste-
matik düşünebilen, konuşmalarının tüm içeriği, bütünüyle hedef kitle-
sini kuşatan, onları olağanüstü etkileyen bir şeyhtir.

15 Temmuz sonrası ömrü boyunca düştüğü en zor durumda bile 
konuşmalarını dinleyin, videoları internet ortamında mevcuttur. Göre-
ceksiniz ki, kendi amacı açısından son derece başarılı konuşmalardır 
onlar. Kurgusu, konuyu açışı, geliştirişi ve bağlayışı, mağduriyetle teh-
didi uyumlu bir biçimde harmanlayışı ve hitabeti son derece başarılıdır. 
Ortaçağcı ideolojiyle afyonlanmış, zihin hasarına uğratılmış müritlerini 
ve bilinçsiz insanlarımızı derinden etkiler bu videolar.

Pensilvanyalı İmam’ın tarikatının bu denli güçlenmesinin, gelişme-
sinin, devlet kurumları içerisinde sistemlice örgütlenmesinin, orduyu, 
yargıyı, polisi, MİT’i, milli eğitimi, üniversiteleri çok önemli oranda 
ele geçirmesinin sırrı burada yatmaktadır.

Bu nedenle, Pensilvanyalı’nın Sahte İslam’dan oluşan siyasi ideolo-
jisini ancak iki üç ilahiyatçı eleştirebilmiştir bugüne dek. Tabiî onlarınki 
de -dinin özünü yani Kur’an’ın ruhunu, ekonomik, sosyal, siyasi siste-
mini tam anlamıyla kavrayamadıkları için- eksik kalmıştır. Onun ideo-
lojisini tutarlı biçimde ancak biz gerçek devrimciler eleştirebilmişizdir.

Değişik yazı ve konuşmalarımızda yaptık bu eleştirileri. Yoldaşları-
mız ve bizleri ciddiyetle izleyen arkadaşlar sanırız okumuştur eleştiri-
lerimizi.

Özetçe işin bu yönüne ilişkin şöyle diyebiliriz: Fethullah Gülen 
Muaviye-Yezid İslamı’nı yani Sahte İslamı, çağımızın şartlarına uyar-
lamıştır. Bir başka deyişle CIA-Pentagon İslamı’nı yapılandırmıştır. 
Onun dışındaki bütün tarikatlar hep Ortaçağ’da kalmışlardır. Söylemde 
de, anlayışta da, kavrayışta da. Yani bin yıl önce bir tarikat şeyhi nasıl 
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yorumlamışsa bu Sahte İslam’ı, bunlar da aynısını yapmışlardır. Yani 
sadece tekrardan ibaret kalmıştır yaptıkları. Oysa Pensilvanyalı onu ge-
liştirmiş, 20’nci Yüzyıl şartlarına, dünyasına uyarlamıştır. Amerika’nın 
emperyalist amaçlarıyla, sistemiyle uyumlu hale getirmiştir bu İslam’ı. 
İşte bu sebepten, bu denli güçlenmiş, etkili olabilmiştir.

Eğer bu özelliklere sahip olmasaydı, en önde gelen-üst düzey kadro-
larının büyük çoğunluğu normalin üstünde zekâya sahip olan, özellikle 
de Matematik ve Fen Bilgisi’nde yüksek notlar alarak okullar, üniver-
siteler bitiren insanları hiç etkileyebilir miydi? Ve kendisine bu denli 
sadakatle bağlayabilir miydi?

Velhasıl, ne Pensilvanyalı İmam meczuptur, şaşkındır; ne de onun 
üst düzey kadroları.

İşte bu sebepten, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı polisiye tedbirlerle, 
vuruşlarla ortadan kaldırılamaz. Tamam, etkisizleştirilir, gelişmesi bir 
süreliğine durdurulabilir, bunlar olabilir. Fakat asla yok edilemez. Çün-
kü hem kendisi diğer tarikat şeyhlerinden çok daha zeki ve derin -sahte 
de olsa- dini bilgiye sahiptir, hem de onun dini sistemi diğer tüm tari-
katlarınkinden daha sistematiktir, daha fantastiktir, daha cezbedicidir.

Pensilvanyalı İmam ve onun dayandığı Said-i Nursi şeyhliğindeki 
Nurculuk, Şeyh Şehabeddin Suhreverdi’nin (1155-1191) felsefesi-
ne, ışık ya da nur felsefesine dayanmaktadır. Bu felsefeye göre va-
hiy Hazret-i Muhammed ile birlikte bitmez, hep sürer, devam edegelir. 
Bu sebeple de hem Said-i Nursi, hem Pensilvanyalı İmam kitapların-
da, kalplerine doğan bir ışık şeklinde, ya da rüyalarında söylenen 
ilahi kelamlar şeklinde vahiy geldiğini iddia ederler. Tabiî geçek İs-
lam’la yani Hazreti Muhammed ve Kur’an İslamı’yla bu anlayışın hiç 
ilgisi yoktur. Böyle bir anlayış İslam dışıdır Kur’an’a göre.

Konuyu uzatmamak için daha fazla ayrıntıya girmeyelim bu nokta-
da. Tabiî Şeyh Suhreverdi’nin yaptığı sadece masumane bir din felse-
fesidir. Said-i Nursi ve Pensilvanyalı İmam ise onu siyasi bir ideoloji 
haline getiriyorlar ve devleti ele geçirerek onu toplumda egemen kıl-
mak istiyorlar.

Geçelim...

AKP’giller bundan sonra da tarikatlarla işbirliği 
yapmaya devam edecek

Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i, 1950’den bu yana iktidara 
gelen tüm Amerikancı Burjuva Partileri’nin yaptığı gibi bu tarikatlarla 
hep iç içe olmayı ve onların oy desteğini almayı hedeflemiştir. Bunda 
da çok başarılı olmuştur, bildiğimiz gibi. 2002’den 2013’e kadar tam 



215

11 yıl süresince tencere kapak gibi uyum içinde, birlikte çalışmışlardır, 
Laik Cumhuriyet’i yıkmak için tüm bu tarikatlarla. Tabiî en güçlüleri 
de Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı olduğu için devleti onunla, yani onun 
müritleriyle paylaşmayı tercih etmiştir. Hani artık bir siyasi terime, öz-
deyişe dönüştü; “Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne 
istediler de vermedik?” cümlesi Kaçak Saraylı Reis’in. Laik Cum-
huriyet’in işini tümden bitirebilmek için kardeş payı yapmışlar devlet 
kurumlarını ve üleşmişler. 2013’te iş, esas oğlanın kim olacağına gelin-
ce, yani ganimetten aslan payını kimin alacağına gelince çatallaşmış ve 
çıkmaza girmiş. Ardından kavga, gürültü, yaygara, şamata ve geçen 15 
Temmuz’da da kanlı bir hesaplaşma gelmiş.

Şimdi Kaçak Saraylı, Pensilvanyalı’ya 11 yıldan bu yana verdikle-
rini geri alma uğraşında. Bütünüyle kendine bağladığı yargı, polis ve 
askeriyle alabildiğine acımasız bir biçimde bu işi yapmakta.

Tabiî Pensilvanyalı’nın kadroları devlet kadrolarının neredeyse ya-
rıya yakınını oluşturur hale gelmiş. Geçen 15 Temmuz hesaplaşmasın-
da gördüğümüz gibi. Ordudaki 300 generalin 150’si Fetullahçı çıkıyor 
değil mi? İşte gerisini var siz düşünün.

Şimdi Pensilvanyalı’nın kadroları temizleniyor ya devlet içinden, 
onun yarattığı bir boşluk var.

Onu neyle dolduracak?
Diğer tarikat müritleriyle, ki onu yapıyor şu anda da. Devlete yeni 

alınacak kadroların sözlü sınavında, yani mülakatında sorulan sorulara 
bakarsanız sadece dincilik ve Tayyipçilik arandığını görürsünüz. Bu iki 
kritere sahip olan, en güvenilir, en değerli eleman oluyor onların gö-
zünde.

Pensilvanyalı’nın müritlerine yönelik Tayyip’in bu denli acımasız 
gidişi tabiî ister istemez diğer tarikat mensuplarında da bir tedirginlik, 
bir küskünlük ve olumsuz bir tepki doğurmuş oluyor. Çünkü hepsinin 
ortak paydası: Laik Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanlığı ve din 
devleti amaçlamaları. Yani hepsi aynı yolun yolcusu. Tarikatlar ken-
di yordamlarınca gidiyorlar o amaca, yani din devleti kurma amacına, 
Kaçak Saraylı ve onun AKP’giller’i de siyasi parti mücadelesi yoluy-
la yürüyorlar hedeflerine. Sadece çıkış noktaları farklı, ideolojileri ve 
amaçlarıysa birebir aynıdır bunların.

Kaçak Saraylı’nın ve AKP’giller’in Pensilvanyalı’nın tarikatının 
haricindeki tarikatları bir şekilde memnun etmesi, onların gönlünü alıp 
kendine sıkıca bağlaması gerekiyor, iktidarının sürmesi açısından. İşte 
onun için onların kadrolarını devlete yerleştiriyor.

Ayrıca da onlara bir iyilikte daha bulunmak istiyor. Bunu da 
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AKP’giller’in Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Kurtulmuş 
Numan açıklıyor. Şöyle diyor iki gün önce:

“Şöyle bir düşünelim. Camilerimiz gerçekten arınma yerleri 
mi? Camilerimiz gerçekten cem etme yerleri mi? Açık söyleyeyim. 
Eğer camilerimiz tam manasıyla bütün milleti, cemaati toplama 
yeri olsaydı; insanları çeken bir yer olsaydı birtakım insanları top-
lamak için FETÖ benzeri sahte örgütlere ihtiyaç kalmayacaktı. 
Cami 78 milyonun, 1.5 milyar İslam âleminin toplanma yeri ger-
çekten olsaydı birtakım sahte yerlerin Müslüman toplulukların 
içerisinden bir kısmını oluşturarak, ayrıştırarak, başka cemaatleri, 
kapalı cemaatleri kurma yeri olmayacaktı. Herkese açık olan bu 
müesseselerimiz bu fonksiyonlarını görmezse o zaman birtakım 
gizli örgütler, birtakım din adına kapalı cemaatler, adına cemaat 
de demeyelim, kapalı birtakım örgütler ortaya çıkıyor ve ümmetin 
çoğunluğundan farklı olarak gizli birtakım yapılanmalar ortaya 
çıkıyor. Bunu önlemenin yolu da kapısı herkese açık olan camileri, 
dergâhları, medreseleri yeniden inşa etmektir.”[81]

Bu satırları okuyunca insan gerçekten; “demagojinin bu kadar dü-
zeysizi, bu kadar iğrenci de olabilirmiş”, diye üzülüyor insanlık adı-
na. Yukarıdaki satırlara inansanız dersiniz ki; “Ya demek ki camiler 
herkese kapalıymış be, her isteyen gelemiyormuş camilere meğerse, o 
yüzden adamlar gitmiş gizli tarikat örgütlenmelerine girişmişler. Başka 
çareleri kalmamış, ne yapsın adamlar? Eğer camilere herkes gelebil-
seymiş; orada cem olunacakmış, birleşilecekmiş, 15 Temmuz ganimet 
paylaşım savaşı gibi savaşlara hiç gerek kalmayacakmış.” İnsan bunları 
söylerken utanır, diyeceğiz ama bu adamlarda o da kalmamış ki... Çok-
tan yitirmişler o duyguyu, o ahlâki değeri.

Peki çözümü neymiş Kurtulmuş Hafız’ın?
Tüm tarikat yuvalarını, medreseleri yeniden yasal hale getirmekmiş. 

Böylece adamlar gizli çalışma gereğini duymazlarmış.
Peki ondan sonra ne olurmuş hafız?
Adamlar aleni, açık açık daha hızlı ve daha etkili bir şekilde örgüt-

lenirler değil mi?
Nitekim 1950 sonrasında gelmiş geçmiş bütün iktidarlar bunu yaptı.
Demirel’den Turgut Özal’a, ondan Tansu Çiller’e, Bülent Ecevit’e 

ve Kaçak Saraylı Tayyip’e kadar onunla aynı yolda yürümeyen mi var? 

[81] http://www.abcgazetesi.com/kurtulmus-dergahlar-ve-medreseler-yeniden-insa-edil-
meli-29585h.htm.
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Aynı toplantılara katılıp, aynı fotoğraf karelerine girmeyen mi var? 
Yahu Pensilvanyalı İmam’a övgüler düzmeyen bir tek AKP yöneticisi 
gösterebilir misin sen?

Hepiniz düzdünüz de, daha önce gösterdik ya seninkini gösterivere-
lim bak bay Kurtulmuş hafız bir kez daha:

“Bu faaliyetlerin daha fazla arttırılmasını, daha yaygın hale ge-
tirilmesini istemek gerçekten Türkiye’de vatanseverlik görevi ola-
rak görülmesi gerekirken ‘efendim bu faaliyet kapatılsın ya da bir 
süre için durdurulsun’, demeyi gerçekten anlamak, herhangi bir 
mantıklı açıklamasını yapmak mümkün değildir. Son derece talih-
sizdir. Keşke böyle bir açıklama yapılmasaydı.”[82]

Her istediklerini de verdiniz üstelik. Övmekle yetinmedin.
Daha nasıl açık çalışılır? Bundan daha iyi açık çalışma yapılabilir mi?
Adamlar açık çalışma yapmakla kalmıyor, üstelik iktidardaki Ame-

rikancı Burjuva Partileri de ellerinden gelen her türlü yardımı yapıyor 
bunlara. Tayyip’in dediği gibi, ne isterlerse veriyor.

Peki sonuç ne oluyor?
İşte 15 Temmuz’da olan. 400 civarında kandırılmış, zavallı vatan 

evladı canından oluyor, on binlerce asker-sivil işkencelerden geçirilip, 
zindanlara dolduruluyor, yüz binlerce insan işinden ekmeğinden olu-
yor. Böylece de yalnız onlar değil, onların uzak ve yakın ailelerini oluş-
turan milyonlarca insan acılara gark oluyor.

İşte bu tarikat yuvaları yüzünden, işte tümünüzün savunduğu bu 
Muaviye-Yezid dini yüzünden İslam âlemi 1400 yıldan bu yana birbiri-
ni öldürüyor, birbirine zulmediyor.

Kaçak Saraylı’nın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bile iti-
raftan geri kalamıyor: “İslam dünyasında her gün bin insan hayatını 
kaybediyor, hem de Müslümanlar tarafından.”

Yahu laikliği ortadan çektiğin anda durum bu, ortaya çıkan cehen-
nem bu. Kurtulmuş Numan bunu göremiyor desek, doğru olmaz. O 
görememezlikten değil, insanları kandırmak için öyle söylüyor, yani 
düpedüz demagoji yapıyor.

İslam âleminde yüzlerce tarikat var, kerameti kendinden menkul 
şeyh var, molla var, hoca var. Bunların her biri de kendi dışındakini 
Müslüman saymaz.

[82] http://kurtuluspartisi.org/milleti-de-bu-kadar-ahmak-yerine-koymayin-be-pensilvan-
yali-imamin-ulkedeki-en-buyuk-yardim-ve-yatakcisi-kim-sensin-akpgillerdir-kimi-kan-
dirmaya-calisiyorsun/.
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Bu durumda ne olur?
Tabiî ki eline güç geçiren diğerlerini ortadan kaldırmaya girişir. Din 

savaşları alır başını gider. Bu cehennemin camiyle falan hiç ilgisi yok; 
İslam dünyasının her yerinde herkese açık camiler var. Cami ayrı bir 
şey, tarikat örgütlenmesi apayrı bir şey. İki benzemezi bir araya getiri-
yor Kurtulmuş Numan. Dedik ya mahsus öyle yapıyor.

Peki onun aklında yatan ne?
İnsanları Allah’la aldatmak. O cahil ve yoksul bırakılmış insanlara 

afyon vermek, zehir vermek, uyuşturmak ve kendine bağlamak. “Bakın 
biz ne kadar Müslümanız, işte tarikatları da medreseleri de serbest bıra-
kıyoruz. Yasal statüye kavuşturuyoruz. Onlara açık açık çalışma imkânı 
sunuyoruz.” Böyle diyerek kandırmak ve her dört beş yılda bir seçim 
sandıkları çıktı mı ortaya, bu zavallılaştırılmış insan yığınlarını mez-
bahaya koşan hayvan sürüleri gibi gönül hoşluğu içinde gidip, kendi 
zulmedicilerine, kendi cellâtlarına oy vermelerini sağlamaktır amacı.

Hep deriz ya, bunların başka hiçbir hüneri yok, tek ustalıkları din 
alıp satmak, din bezirgânlığı yapmak. Biliyorlar bu işte siyasi rantın 
ne kadar büyük olduğunu. Her seferinde de hep kazançlı çıkıyorlar, o 
yüzden hiç ara vermiyorlar bu iğrenç, mide bulandırıcı işe.

Kurtulmuş Numan diyoruz ya, şundandır bu; biliyorsunuz bu şahıs 
geçmişte Molla Necmettin’in vekili olarak Saadet Partisi’nin başına 
getirilmişti.

Ne demişti o günlerde Kaçak Saraylı Tayyip ve Avanesi için?
Şunu:

“Saadet Partisi yerli, bu toprakların özü medeniyeti inancıdır. 
Toplumda oluşturulan servet toplumun tamamınındır. Ancak biz 
kamu siyasetini devleti asla birikim aracı olarak kullanmayacağız. 
Asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü devlet malı ile kamu malı ara-
sındaki farkı biliriz. ‘Devletin malı deniz yemeyen başka bir şey’. 
Bu ne demek. Kamu zenginleşme aracı. Devlete kim bal tutarsa 
parmağını yalasın. Bunu neyin pahasına yoksullaşmanın adına ya-
parlar. Kamu kaynaklarını kullanarak zenginleşmesini asla kabul 
etmeyiz. Yani Harun gibi gelip Karun gibi gitmeye asla müsaade 
etmeyiz. Siyasetimizin bir başka özelliği ise zalimlerden başka kim-
seye karşı gelmeyiz...”[83]

İşte o günlerde böyle diyor Kurtulmuş Hafız.
Kimi hicvediyor burada? Besbelli değil mi?

[83] Milli Gazete, 12 Temmuz 2010.
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Kaçak Saraylı Reis’i ve AKP’giller’i. İşin doğrusu AKP’giller için 
söyledikleri bütünüyle doğru. Bizim de 2002’den bu yana söyleyegel-
diğimiz sözler.

Bunların karakteristiğinin bir yönü de ne demiştik?
Durup dinlenmeden kamu malı hırsızlığı yapmaları. İki trilyon do-

ları aşkın kamu malını götürmüşlerdir, iç etmişlerdir, kendi özel kasa-
larına aktarmışlardır bunlar. Tabiî burada da yağlı kuyruk işin doğallığı 
gereği Kaçak Saraylı Reis’in olmuştur.

Kurtulmuş Hafız söylüyordu bu tür gerçekleri AKP’giller’e ilişkin. 
Ama baktı ki bunun bir getirisi yok, dürüstlük falan siyasi bir rant getir-
miyor koştukları kulvarda.

Bir: Amerika’yı arkana alacaksın.
İki: Hayasızcasına kamu malı aşıracaksın ve
Üç: Din alıp satacaksın hiç durmamacasına. Siyasi rantı bu üçlü ge-

tiriyor.
Bunu da en iyi kim yapıyor?
Kaçak Saraylı Reis ve Avanesi.
Baktı, döktü, düşündü, bir gelecek görmedi izlediği yolda kendisi 

için. Ulan, dedi, en iyisi Tayyip’le uzlaşmak. Onun koltuğu altına sı-
ğınırsak, biz de kurtuluşa ereriz. Ve bunu da yaptı. Gerçekten de erdi. 
Artık AKP’giller iktidarda kaldığı sürece bu hafız 15-20 bin lira aylık 
alacaktır, yolluk molluk hariç. Üstelik de Meclis dışı kalmış olsa bile 
gelecekte yine ömür boyu sekiz bin küsur lira ek emekli maaşı alacaktır. 
Bu görüneni, görünmeyeni bilemeyiz artık biz.

Kurtulmuş mu bu hafız?
Gerçekten kurtulmuş, değil mi arkadaşlar?
Onlar için kurtulmak budur. Dünyalığı garantiye almak, hayâsızca-

sına vurulan kamu malından nemalanmak.
Artık hırsızlıkmış, mırsızlıkmış boşvereceksin bunları. Halkımız bo-

şuna dememiş meğerse “Devlet malı deniz, yemeyen domuz.” diye. 
Biz bu özdeyişe cahilliğimizden başlangıçta karşı çıktık, ama baktık 
ki karşı çıkmak yanlışmış. O yüzden işte biz de atladık o kulvara, geç-
tik Kaçak Saraylı’nın koltuğunun altına. İşte hikâyesi budur Kurtulmuş 
Hafız’ın kurtulmasının.

Bunların halk, vatan, millet zerrece umurlarında değil. Varsa yoksa 
küp doldurmak, makam, ün, poz, koltuk ve efendileri ABD’ye hizmet-
kârlık. Bütün yapıp ettikleri bundan ibarettir. Bu sebepten bunlar yılan 
gibi kıvrılırlar, kalıptan kalıba geçerler, partiden partiye zıplarlar. Dün 
sövdüklerine bugün övgüler düzerler, dün övdüklerine bugün sövgüye 
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girişirler. Yani o günkü çıkarları neyi gerektiriyorsa öyle oynarlar, her 
oynayışlarında da çok mahirdirler.

Belki onlarca kez söyledik ya, yine tekrarlayalım. Bunlar her şey 
olabilirler, ama asla laik olamazlar ve asla din sömürüsünden geri du-
ramazlar. Siyasi varlıkları buna bağlıdır çünkü. Din sömürüsü siyasi 
oksijenleridir bunların. Onu bıraktıkları anda, ya da yapamadıkları anda 
Hollywood filmlerindeki binbir yaşındaki hortlaklar gibi, zombiler gibi 
alevler içinde kalır, yanıp kül olur ve yok olur giderler. Bunu çok iyi 
bildikleri için hiç ara vermezler din sömürüsüne.

Sizlerin de sonu gelecek Kurtulmuş Hafız.
Bugün için dünyalığı kurtardın, ama ne pahasına?
Kendin pahasına.
Üstelik de gün gelecek hesaba çekileceksin...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

03 Ekim 2016



Ayrım
On Yedi

Matematiksel kesinlikteki acı gerçek:
Kaçak Saraylı Reis adım adım

Tayyibistan Faşist Din Devleti’ne gidiyor
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Bizim 15 Temmuz paylaşım kapışmasının ilk gününde gördüğü-
müz gerçeği artık özgürce düşünebilen akla sahip dostlar da, sevinçten 
bayram eden Ortaçağcı Yezid dincileri de netçe ve açıktan ifade edebi-
liyorlar.

Dosttan başlayalım. Namuslu Mustafa Kemal’ci bilim insanı Profe-
sör Coşkun Özdemir ABC’de 29.09.2016 tarihinde yayımlanan maka-
lesinde aynen şunları diyor:

“Emin adımlarla din devletine doğru gidiyoruz
“Örgütlü cehalete karşı mücadele vermek zorundayız.
“Gözümüz aydın olsun Türban artık yargıda ve emniyette, ka-

dın polislerimizin başında. 2000 anaokul çocuğumuz başlarını ör-
terek namaz kılmışlardı. Bu müjdeyi almıştık. Bir okul müdürü, 
“halk oyunları halt oyunlarıdır. Kız erkek el ele halk oyunu değil 
ancak halt oyunu oynarlar” diyor.

“Mithat Paşa’yı boğduran, çok sayıda aydınla birlikte Namık 
Kemal’i sürgüne gönderen Mehmet Akif’in şiiri ile ağır bir şekilde 
suçladığı Abdülhamid’in adı da GATA’ya verildi. Ne mutlu bize. 
Diyanet İşlerinin profesör ünvanlı başkanı nişanlıların el ele dolaş-
ması günahtır buyuruyor. Bir üniversite hocasına göre örtünmeyen 
kadınlar fuhuşu davet ederler. Bir başka grup öğretim üyesi mü-
ziğin her türlüsünü günah ilan ediyor, hele içinde kadın sesi varsa 
günah bir misli artıyor.

“Kız erkek karma okullar günah üretiyorlar, bir an önce ayrıl-
malı.

“Diyanet işleri başkanımıza göre depremleri fayların kırılması 
ile açıklamak çok eksiktir, bu bir fizik yaklaşımıdır ve metafiziği 
ihmal etmektedir. Oysa depremler Allahın kullarını denemesidir. 
Zorluklar ve felaketler karşısında nasıl davranacaklarını test et-
mektedir Allah.

“Yine bazı islam bilginlerimize göre olaylar ve olasılıklar karşı-
sında fazla tedbir kadere karşı koymaktır ve caiz değildir.



224

“Diyanetten kaynaklanan bazı görüşlere göre cinsel ilişki sıra-
sında şeyhi düşünmek doğacak çocuğu daha akıllı yapar. Önceki 
yıllarda bir bakandan apdest suyunun kansızlığa iyi geldiğini öğ-
renmiştik. Medreselerin kapatılması islam dünyasında büyük bir 
boşluk yaratmıştır. Oysa medreselere hukuki statü verilmeli ve üni-
versite denkliği tanınmalıdır.

“Laik eğitim din ve dünya ilimlerini bir birinden kopararak 
toplumda da büyük ayrışmalara neden olmuştur. 60’lı 70’li yıllar-
da laikliğe ve laiklere karşı cinayetlere yol açan vahim olaylarda 
örgütlerin başında büyük mücadeleler veren meclis başkanı İsmail 
Kahraman bu yüzden bu mücadeleyi sürdürmek istiyor.

“Dünyanın dinsel bağnazlığa teslim olmamış bölümlerinde  dev-
rimcilik simgesi olarak saygı gören Che Guavera’yı da eşkıya ilan 
etti. Yine günümüz mollalarına göre toplumdaki en büyük ayrım 
nedeni aydınlanmadır. Gerçek dindarlar kafirler tarafından yapıl-
mış yasalara uymak zorunda değildirler ama onların icat ettikle-
ri alet ve araçları kullanmakta özgürdürler. Çünkü Allah onları 
Müslümanlara hizmet etmeleri için yaratmıştır (TIP 5’İNCİ SINIF 
ÖĞRENCİLERİ) Bu bağlamda dindarların suç işleme imtiyazları 
vardır.

“Otobüste şortlu hemşireye saldıran vatandaş dininin, inancının 
gereğini yerine getirmektedir. Çünkü Allah “çıplak bir yer görür-
seniz orayı sopalayın” demiştir. Ak saçlı hocasının elini sıkmayan 
üniversite mezunu genç kız da bu emri Allahtan alıyor. Tarihimi-
ze bakınca 16’ıncı Yüzyılda Şeyhülislam İskilipli Ebusuud Efendi, 
Alevilerin çoluk çocuk katledilmesi ve mallarının yağmalanmasını 
dine uygun bulmuştur. Bu utanç verici örnekler kuşkusuz alabildi-
ğine çoğaltılabilir. Bütün bunlar ilkel bir ülkede ilkel koşullar altın-
da yaşamakta olduğumuzun yadsınamaz kanıtlarıdır.

“Laikliği, aklı, bilimi, aydınlanmayı benimsiyor ve bütün bun-
lardan büyük rahatsızlık duyuyor ve kaygılar içinde yaşıyorsak 
olayların faili insanlara değil sisteme, bu yobazlık çağrıştıran dü-
şünce ve inançları üreten ortama, gerçek bilge insan Doğan Ku-
ban’ın ilan ettiği örgütlü cehalete karşı mücadele vermek zorun-
dayız. Diyanet İşleri Başkanlığı da yobazlara uymak yerine bu 
uygarlık savaşına katılmak zorundadır. Çünkü bu sıraladıklarım 
aslında cehaletten kaynaklanan çarpık din ve İslam anlayışının 
ürünleridir.”

Gördüğümüz gibi Coşkun Özdemir gidişin nereye olduğunu netçe 
görüyor. Ve bu karanlık gidişe karşı örgütlü mücadele vermemiz gerek-
tiğini belirtiyor. Son derece yerinde bir tespit ve yerinde bir öneri tabiî 
bu.
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Fakat namuslu olmakla birlikte olayları sınıf esasına dayanmayan 
bir analizle ortaya koymaya çalışan her küçükburjuva aydın gibi ham 
hayallere kapılmaktan da kendini alamıyor. Mesela “Diyanet İşleri 
Başkanlığı da yobazlara uymak yerine bu uygarlık savaşına katılmak 
zorundadır.”, diyor. Burada gönlünden geçeni gerçekleşebilir sanıyor. 
Katı gerçeği göremiyor.

Bu din bezirgânlarının
Hz. Muhammed İslamı’yla  uzaktan yakından ilgisi yoktur

Oysa Diyanet İşleri Başkanı ve o kurumun üst düzey yöneticileri 
bütünüyle o Ortaçağcı gidişin yani din devletine gidişin kadrolarının 
kararlı bir bölümüdür. Onların değişmesi, farklılaşması asla olası değil-
dir. AKP’giller ne ise şu anki Diyanet İşleri Başkanlığı da aynen odur. 
Başka türlü ifadelendirirsek mevcut Diyanet İşleri de AKP’giller’in ya-
pısına dahildir.

Hatırlanacağı gibi, 1 milyon liralık zırhlı Mercedes’i başkan Meh-
met Görmez’in altına veren Kaçak Saraylı Reis’tir. Mehmet Gör-
mez’de Kur’an ve Hazreti Muhammed İslamı’nın zerresi bulunsa, bı-
rakalım Kaçak Saraylı’nın Mercedes’ini kabul etmeyi, öyle bir teklifin 
yapılmış olmasını bile kendisine yapılmış bir hakaret sayardı. Çünkü 
biliyoruz, Hazreti Muhammed ezilenlerin, acı çekenlerin, yoksulların 
yanında olmuştur hep ve onlar düzeyinde bir hayat sürmüştür peygam-
berlik yaşamı süresince. Kur’an’da da sosyal eşitsizliklerin kaldırılma-
sını önermiştir defalarca. Ne yazık ki, bu önerisini hayata geçirme gü-
cüne sahip olamamıştır. Ama gönlünden geçen, cenneti bu dünyada 
kurmaktır yani sosyalist bir toplum yaratmaktır.

Başta Hz. Ömer gelmek üzere en yakınındaki sahabelerden gelen; 
“Ya Resulallah, senin böyle yoksulluk içinde yaşamanı değil, bolluk 
içinde yaşamanı istiyoruz biz.”, önerisini, hiç duraksamadan, şiddet-
le reddetmiştir. “Saraylarda yaşayan Hıristiyan krallara Allah bu 
dünyayı, biz Müslümanlara ise öbür dünyayı vermiştir.”, demiştir.

Bu sebeplerden, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve ekibi 
de tıpkı Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i gibi, Gerçek İslamı değil 
Muaviye-Yezid İslamı’nın, CIA-Pentagon İslamı’nın savunucusudur, 
hocasıdır.

Bu Mehmet Görmez’den demokratik, laik ve aydınlanmacı bir tu-
tum almasını beklemek, ölü gözünden yaş ummak anlamına gelir bü-
tünüyle.

Oysa ne yapıyor Mehmet Görmez?
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Bu Ortaçağ karanlıklarına ülkemizin sürüklenişini daha da hızlan-
dırmak için Diyanet İşleri bünyesinde anaokulları açıyor. Daha konuş-
mayı yeni söken çocukların kafasını dogmalarla, Ortaçağ karanlığıyla 
doldurmayı hedefliyor. Bakın, bu karanlık gidişe verdikleri katkıyı da 
nasıl boyayıp cilalayarak anlatıp, o da Kaçak Saraylı Reis gibi bilinçsiz, 
saf insanlarımızı Allah’la aldatmak istiyor.

“Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 
ortak projesi olan anaokulu açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı yer-
leşkesindeki Reyyan Anaokulunun açılış törenine Mehmet Görmez 
ve eşi Hatice Görmez, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Maz-
har Bilgin, TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun ile Ankara İl Milli 
Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı katıldı.

“Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında, anao-
kuluna başlayan çocuklar da Kur’an ve şiir okudu.

“(...)
“Rabbimiz dünyayı sadece bizim emrimize vermedi, sadece biz 

orada tasarrufta bulunalım diye yaratmadı. Bizden sonraki nesil-
lere güzel bir dünya kuralım diye verdi. Ama biz hep kendimizi dü-
şündük, bizden sonraki nesilleri düşünmedik. Hatta, işte Halep’te 
izliyoruz, bizden sonraki nesilleri katlediyoruz.”

“(...)
“Eğitimin bütün dünyanın en önemli meselesi olduğunun altını 

çizen Görmez, Müslümanların karşı karşıya kaldığı problemlerin 
temelinde eğitim meselesinin bulunduğunu kaydetti.

“Görmez, çocuğun kişiliğinin yüzde 70’inin, 7 yaşına kadar oluş-
tuğunu belirterek, bu çağlarda ebeveynlerin, onları yaratıldıkları 
fıtrata uygun bir eğitimle yetiştirme görevi bulunduğunu söyledi.

“(...)
“Ancak, biraz sonra göreceğimiz anaokulunun aynı güzellikte 

benzerlerini ülkemin her ilinde, ilçesinde istiyorum.”
“(...)
“Küçük yaştaki yavrularımızın dillerinin besmeleyle dönmeye baş-

lamasını kimse yadırgamamalı. Kalp atışı kadar normal ve tabiî bir 
şeydir. Bilakis besmelesiz kalması kalp atışlarının normalden uzaklaş-
ması kadar tehlikelidir.” diyen Görmez, kendisinin de 2 gün önce dede 
olduğunu ve torununun kulağına ezan ve kamet okuduğunu anlattı.

“Görmez, bebeklerin kulaklarına okunan ezan ve kametin, be-
beğin ruhunda bıraktığı tesirin, onun kalp atışı kadar tabiî olduğu-
nu söyledi. Bunları birbirinden ayırmamak gerektiğini ifade eden 
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Görmez, çocukların dini doğru öğrenmesi gerektiğini vurguladı.”[84]

Çok açık biçimde görüldüğü gibi Mehmet Görmez, Muaviye-Yezid 
çağından bin küsür yılı atlayarak günümüze gelmiş bir tip, değil mi?

Yeni doğan torununun kulağına ezan ve Kur’an okuyunca, bunun 
bebeğin kalp atışı kadar normal olduğunu söylüyor. Kafa bu, anlayış 
bu. İşte çocuklarımız bunlara emanet edilmiş durumda, ne yazık ki. Ve 
dini de bunlar öğretecek güya insanlarımıza.

Çocuk psikolojisine göre bağırıp çağırmalar, gürültüler çocuğu ra-
hatsız eder, tedirgin eder, korkutur. Bu ise kalp atışı kadar güzel diyor, 
normal diyor. Bilim düşmanı bir kafa...

Bu kafaya göre depremler de Allah’ın insalara verdiği bir ceza ve 
insanları sınaması. “Bakalım zorluklara ne kadar katlanabilecekler?” 
diyerek veriyormuş Allah böyle cezaları insanlara.

Yahu her şeyi bilen Allah’ın, insanı imtihan etmek için illa felaketler 
yağdırması mı gerekir, böylesine büyük? Bunun YGS’nin öğrencilerin 
bilgi seviyesini ölçmesinden ne farkı var?

Kaldı ki YGS hiç değilse onlara fiziksel ceza vermiyor, onları yara-
layıp öldürmüyor. Her ne kadar okulsuz, işsiz bırakmış olsa da, her yıl 
yüzbinlerce genci.

Peki gelişmiş ülkelerde, diyelim Amerika’da, çok büyük depremler 
yaşanmasına rağmen, niye can kayıpları en fazla bir-iki ya da üç-beş 
kişi boyutunda kalıyor?

Bildiğimiz gibi, Kuzey Amerika’nın Pasifik Okyanusu Sahili’ni yu-
karıdan aşağıya kapsamı içine alan San Andreas Fayı var, çok şiddetli 
depremler üreten. İşte bu depremlerde bile alınan önlemler sayesinde 
can kayıpları çift rakamlı sayılara ulaşmıyor.

Oysa bizim 1999’daki Körfez-Gölcük Depremi’nde, aralarında 
ana kucağındaki bebelerin ve yaşlı ninelerin-dedelerin de bulunduğu 35 
ila 40 bin insanımız can verdi, yıkıntılar arasında büyük acılar çekerek.

Bağışlayıcı, esirgeyici, rahman ve rahim olan Allah, insanlara nasıl 
böylesine bir ölüm yağdırabilir, zalimane bir biçimde?

Diyanetin, Ortaçağcı İslamcıların anlayışına göre, depremler bir an-
lamda kitle imha silahı olmuş oluyor. Soykırıma uğratmış oluyor in-
sanları.

Dolayısıyla da depremleri Tanrı’nın verdiği bir ceza olarak açıkla-
maya kalkmak, Tanrı’ya yapılan büyük kötülüklerden biri olmuş olur 

[84] http://www.abcgazetesi.com/diyanet-anaokulu-acildi-7den-77ye-din-egitimi-30042h.
htm - 05.10.2016.
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bizce. Ayrıca da, neredeyse tamamı da ABD ve AB Emperyalist ülke-
lerinin uydusu konumundaki, İslam ülkelerini vb. geri ülkeleri ceza-
landırmış oluyor Tanrı sadece. Emperyalist Batıya ise böyle bir ceza 
vermiyor.

O zaman Tanrı’nın düşmanlığı Müslümanlara ve yoksullara mı?
Yani nereden baksanız tutarsızlık, nereden baksanız saçmalama, zır-

valama.
İşte Mehmet Görmez’lerin ve AKP’giller’in neredeyse tamamını 

İmam Hatipleştirdiği eğitim kurumlarımızda öğretmeye kalktıkları din 
bu. Bilim düşmanı, insan düşmanı bir din. Ki bu dinde acıma, his, in-
sancıl duygular yer almaz. Doğa bilimlerine de taban tabana karşıttır 
bunların savrulduğu ve çocuklarımıza öğrettikleri din. Dolayısıyla da 
bu din eğitimi, insanlarımızı ve dolayısıyla da toplumumuzu doğrudan 
Ortaçağ’ın karanlık dünyasına götürür.

İşte bu sebepten, birkaç ay önce, Mehmet Görmez’in de itiraf ettiği 
gibi, İslam dünyasında her gün bin müslüman, müslümanlar tarafın-
dan öldürülmektedir. Hem de bir bölümü başları kesilerek. Malum ya 
Ortaçağ’ın o karanlık dünyasında ateşli silahlar henüz icad edilmemiş-
ti. İnsanlar, kılıçla ya da palalarla başları kesilerek öldürülüyordu. İşte 
bunlar da her şeyleriyle o çağın kişiliğini temsil ettikleri için aynı vah-
şiyane yöntemi uyguluyorlar, tercih ediyorlar.

Mehmet Görmez, ilk ve ortaöğretimdeki dincileştirme eğitimiyle, 
uğraşısıyla yetinmek istemiyor. Çocuklarımızı konuşmaya başladıkları 
andan itibaren ele alıp, onları dincileştirmek, Muaviye-Yezid diniyle 
doktrine etmek istiyor.

Artık meydan bunların. Gönüllerince atlarını oynatıyorlar, insanla-
rımızı Ortaçağ dogmalarıyla şartlandırıp bilimden, teknikten, çağdan 
uzak tutmak; sağlıklı düşünmekten de alıkoymak istiyorlar.

Ne diyor Mehmet Görmez yukarıda?
“Hatta, işte Halep’te izliyoruz, bizden sonraki nesilleri katlediyo-

ruz.”
Burada soralım Görmez Hafız’a, bizden sonraki nesilleri katleden 

kim orada?
Aynen senin önerdiğin, methiyeler düzdüğün, eğitimden geçirilmiş, 

böylece de insanlıktan, vicdandan arındırılmış cihatçı caniler. IŞİD’ci-
ler olsun, ÖSO’cular olsun hepsi de senin sevdiğin ve yücelttiğin, eğiti-
me tabi tutulmuş insanlardır. İşte o sebepten İslam dünyasında her gün 
Müslümanlar birbirlerini katletmektedir. Ben gerçek Müslümanım, sen 
değilsin savaşı içinde.
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Fakat Mehmet Görmez’de onu görecek, kavrayacak göz mü kalmış, 
kafa mı kalmış?..

Ne kavratabilirsiniz bu kişiye?
Hiçbir şey. Bunları ancak toprak ıslah eder.
Bu IŞİD’in, El-Nusra’nın, ÖSO’nun, El-Kaide’nin temelini oluş-

turan kadrolar kimdir?
Ezici çoğunluğu Pakistan’da 80’li, 90’lı yıllarda sayıları onbinleri 

bulan medreselerde aynen senin özendiğin, özlediğin ve övdüğün, met-
hini yaptığın eğitimden geçirilen, canileştirilmiş Ortaçağcılardır.

Ne deniyor bunlara?
Taliban.
Neden deniyordu?
İşte senin dediğin eğitimi medreselerde aldıkları için. Sen ve Kaçak 

Saraylı Reis’in AKP’giller’i de işte o medreselerin aynı işlevine sahip 
okulları, tarikatları oluşturma çabasındasınız. Bununla da yetinmiyor-
sunuz, anaokullarına kadar bu Ortaçağcılaştırma operasyonunu indire-
lim, diyorsunuz.

Bu apaçık bir şekilde Taliban kadroları, El-Kaide kadroları, IŞİD ve 
ÖSO kadroları yetiştirme okullarıdır, yetiştirme eğitimidir. Başka da 
hiçbir şey değil.

Eğer bu kadrolar, ki zaten bol miktarda yetişmiş bulunmaktadır şu 
anda, daha da artırılır, çoğaltılır ve ülkenin her yanını pıtrak gibi sarıp 
ele geçirirse Türkiye, o zaman işte IŞİD benzeri bir devlete dönüşür.

Ve ne yazık ki namuslu, Mustafa Kemal’ci aydınımız Coşkun Özde-
mir’in de netçe belirttiği gibi, siz ve AKP’giller emin adımlarla Türki-
ye’yi oraya götürüyorsunuz.

Bu karanlık günlerden çıkışın tek yolu
örgütlü mücadeledir

Bu acı gerçeği ve hainane gidişi Mustafa Kemal gelenekli askerle-
rimizin en akıllı ve öngörülülerinden biri olan Türker Ertürk Paşa da 
dün OdaTV’de yayınlanan yazısında aynı kesinlikte ortaya koyuyordu. 
O da örgütlü, topyekûn bir mücadele öneriyordu bu karanlık gidişe karşı.

Onun da yazısını aktaralım. Malum ya bugünlerde laik safta olan-
ların kafa bulanıklığından kesince kurtulup, net bir bilince kavuşması 
gerekir. Bu bakımdan böyle açık, duru görüşleri tekrar pahasına da olsa 
okumakta yarar var, diyoruz. Aktaralım:
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“Reşat Petek’in asıl görevi bu gerçeğin üstünü örtmek
“Darbe girişiminin arkası gerçekten soruşturulsa; ucu AKP’ye 

varır, darbe suçuna iştirakten, yardım ve yataklıktan kapatılma-
sını gerektirir. Komisyon Başkanına düşen görev; bunun üstünün 
kapatılmasıdır.

“Darbe Komisyonu Başkanlığı’na, eski savcı ve AKP Milletve-
kili Reşat Petek atanmış. Bunun anlamı; darbe ve arka planı so-
ruşturulmayacak, cadı avcılığı yapılarak muhalifler sindirilecek, 
susturulacak ve ülkemiz dinci bir diktatörlüğe doğru adım adım 
taşınacaktır.

“Reşat Petek; Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları sıra-
sında bunların arkasında durmuş, Meclis’te ve medyada yürekten 
destek vermiştir. En saf ve ehliyetsiz hukukçunun bile bu dosyalara 
bir bakışta anlayabileceği hukuksuzluğu ve kumpası, bile bile sa-
vunduğu konusunda genel kamuoyu kanaati vardır. Ayrıca komis-
yonda, geçmişte Gülen’e övgüler düzmüş AKP’liler de var!

“SORUMLULUKTAN KURTARMAZ
“Bu kumpas davaları ile başta kahraman askerlerimiz olmak 

üzere; aydınlar, gazeteciler ve bilim insanlarımız acı çekmiş, ba-
zıları bu zulüm sürecinde yaşamlarını kaybetmişlerdir. Yanıldım, 
aldatıldım ve pişmanım gibi sözler ve günah çıkarmalar, asla so-
rumluluktan kurtarmaz.

“Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları ile; emperyalist 
hedefler doğrultusunda Türkiye’nin başkalaştırılması, kırmızı çiz-
gilerinin yok sayılması, “renkli devrimler”de (Colour Revolutions) 
olduğu gibi ülkemizin rejim değişikliğine tabi tutulması ve Ortado-
ğu bataklığına sokularak, son darbenin vurulması hedeflenmiştir.

“ERGENEKON, BALYOZ VE 15 TEMMUZ
“Ergenekon ve Balyoz olmasaydı; Türkiye Suriye’ye terör ihraç 

etmez, “açılımlar” yapılarak ülkemiz teröre boğulmaz, şehirleri-
mize hendekler açılamaz, iyi ilişkide olduğumuz komşu sayımızda 
sıfırı tüketmez, çağdaş dünya için “haydut devlet” konumuna gel-
mez ve bugün olduğu gibi Musul’a girmeyi konuşuyor olmazdık.

“Ergenekon ve Balyoz gibi operasyonlar neyse; 15 Temmuz 
Darbe Girişimi de aynı şeydir. Hepsi, aynı stratejik hedefe yönelen 
taktik girişimlerdir. “Ben bu taktik girişimlerden sonuncusunun, 
yani 15 Temmuz Darbe Girişiminin arkasında değilim, buna taşe-
ronluk yapmadım” demek, yeterli değildir.

“Emperyalizmin yoğurt yiyişi böyledir. Taşeronlarını kimi za-
man beraber, kimi zaman ayrı ayrı kullanır. Kendince, zamanı gel-
diğinde ya birisi ile diğerinin ipini çeker ya da becerilemezse kendi 
işini kendi görür.
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“REŞAT PETEK’İN GÖREVİ BU GERÇEĞİN ÜSTÜNÜ ÖRT-
MEK

“Artık, iktidarın ülkemize kan, kin, gözyaşı ve yıkımdan başka 
verebileceği bir şey yoktur. FETÖ darbe girişiminin arkası gerçek-
ten soruşturulsa; ucu AKP’ye varır, darbe suçuna iştirakten, yar-
dım ve yataklıktan kapatılmasını gerektirir. Komisyon Başkanına 
düşen görev; bu gerçeğin üstünün kapatılmasıdır.

“AKP İktidarlarının 14 yılda ülkemizi getirdiği yer, burasıdır. 
Aynı şeyleri deneyerek farklı bir sonuç beklemek gerçekten aptal-
lık olur. Türkiye’yi halen içinde bulunduğu felaket rotasından çı-
kararak emniyetli sularda seyrettirecek ve tüm toplum kesimlerini 
kucaklayacak yeni bir iktidara ihtiyaç vardır. Aynı rotada ısrar; 
felakete davetiyedir!”[85]

Gördüğümüz gibi, Türker Ertürk’ün uyarısı da, bizim 15 Tem-
muz’dan bu yana yaptığımız değerlendirmelerle birebir örtüşür. Yani 
aynı ortak görüşteyiz, Paşa’yla. Kutlarız Paşa’yı, böylesine ayık bir tu-
tum, kavrayış ortaya koyduğu için.

Çok haklı olarak, diyor ki Türker Ertürk “AKP, 14 yıldan bu yana ne 
yapmışsa bundan sonra da aynısını yapacaktır. Başka türlü bir davranış 
beklemek, olumlu sayılabilecek bir tutum beklemek aptallık”tır, diyor.

Biz de ne demiştik yanlış tutumda ısrar edenler için?
Bunlar ya gafildir, ya hain!
Bir de ne diyor paşa?
AKP’nin de FETÖ’yle suç ortaklığından dolayı yargılanıp kapa-

tılması gerekir. Tabiî bu Kaçak Saraylı Reis’in ve Avanesi’nin de FE-
TÖ’nün tarikat mensupları gibi derdest edilip yargı önüne çıkarılmasını 
zorunlu kılar. Biz de 15 Temmuz’dan bu yana aynı şeyi söylüyoruz, 
savunuyoruz bilindiği gibi.

Evet, dostların dedikleri bu. Tabiî çok doğru ve haklı onlar, bu gö-
rüşlerinde.

Halkımız acı çekerken cellatları bayram ediyor
Bir de düşmandan örnek verelim, Türkiye’nin gidişatına dair. Bu da 

bugünkü Ortaçağcı gidişi bayram ederek karşılayanlardan, savunanlar-
dan biri. Fakat netçe, açıkça ortaya koymaktan çekinmiyor düşüncesini. 
Artık devran bizim, diyor besbelli ki. Kim bize laf edebilir?..

[85] http://odatv.com/darbe-girisimi-gercekten-sorusturulsa-akpnin-kapatilmasi-gere-
kir-0510161200.html  - 05.10.2016.
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Şimdi onun dediklerini görelim.

“Şu anda görünen zuhuratlar o ki, 1. Türkiye Cumhuriyeti son 
buldu şu anda. Bunu söyleyen biz değiliz, Avrupa basını. 2. Osmanlı 
kuruluyor, onun başı da Tayyip Bey 1. padişahımız olarak gözüküyor. 
Şet kuşatma(*) vazifesi de mutasavvıfların. Bu da görüyor ve gösteri-
yor ki inşallah böyle bir süreç geçecek kanaatim yani. Bir kaos orta-
mı, bir şey ama son sahne iyi bitirilebilirse, bu iş de biter artık. Tek-
rar 100 senenin nihayetinde Medine-i Münevver’de kurulan devletin 
devamı hüviyetindeki bir devletin yeniden ihyasıyla asr-ı saadetin 
kokularının geldiği bir süreci bu ümmet,Halk bu millet başlatsın.” [86]

Çok açık bir biçimde görüldüğü gibi, Şeyh Fatih Nurullah Efendi, 
Osmanlı benzeri bir Ortaçağ din devleti kurmanın zamanı geldi artık, 
diyor. 1. Cumhuriyet’in işi bitti, onun izi tozu kalmadı artık, diyor. Yeni 
din devletimizin birinci sultanı da Tayyip olacak, diyor. Biz din adamla-
rının görevi de yeni sultanımıza sultan kürkünü giydirmektir, onunla ku-
şatmaktır. Yani Osmanlı şeyhülislamları benzeri kaftan giydirerek kutsa-
yacak ve onun sultanlığını dinen meşrulaştıracak, onun derdinde adam.

Günümüz geldi artık, diyor. Bu işi gecikmeden, aksatmadan yap-
malıyız, başarmalıyız, diyor. Bunu başardık mıydı da, asr-ı saadetin 
kokularının geldiği bir süreci, yani 1400 yıl önceki zaman sürecini baş-
latabilir bu ümmet, diyor. Özlemleri, istekleri, hedefleri tamamen bu 
işte, arkadaşlar. Kaçak Saraylı Reis de aynı şeyi özlüyor, onun AKP’gil-
ler’inin tamamı da.

AKP’giller’in Eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün, “Adım Adım Si-
yaset” adlı Alfa Yayınları’nca 2015 yılında çıkan bir kitabında, aynen 
Şeyh Fatih Nurullah Efendi’nin görüşlerini savunuyor.

İşte:
“Devlet-toplum-cemaat-tarikat ilişkileri Osmanlı döne-

minde bir düzene bağlanıyor. Meclis-i Meşayih diye bir yapı 
oluşturuluyor. Şeyhler Meclisi, içinde alimler de var. Şeyhü-
lislamlık altında örgütlenmiş bir yapı. Cemaatleri, bir şeffaf-
lık düzenine oturtan bir mekanizma. Türkiye’nin, yeni bir 
tarikat ve cemaat düzenini kurması lazım.”[87]

Gördüğümüz gibi Şeyh Fatih Nurullah’la zerrece farkı yoktur, Ka-
çak Saraylı Reis’in bakanının. Üstelik de, kara mizah örneği gibi adam 

[86] http://www.abcgazetesi.com/saltanati-kurdu-erdogani-da-padisah-ilan-etti-29954h.htm.
[87] http://www.kocaeligazetesi.com.tr/nihat-ergun-baskanlik-sistemi-uniter-yapiya-uy-
gun-630234h.htm - 02.03.2015.
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Sanayi Bakanı kimliğini taşıyor.
Yahu bu kafadan ne sanayisi çıkar? Hangi sanayi oluşur bunların 

yönetiminde?
Bu kafa ancak Ortaçağ’ın derebeyileşmiş Tefeci-Bezirgân’larının 

yaptığını yapar. Üretim yapmaz, üreticilerle tüketiciler arasında aracılık 
ederek fahiş kâr sağlar. Her iki kesimi de borçlandırarak acımasız faize 
bağlar, o üretmen insanları. Yani asalak ve vurguncu bir sistemin, dü-
zenin savunucusudur bunlar. Zaten yaptıkları da budur dikkat edersek, 
durup dinlenmeden kamu malı aşırmak ve kamu mallarıyla küplerini 
tıka basa doldurmak. Bir de inşaat, AVM ve yol yapmak. Tabiî onları 
yaparken de katmerli vurgun vurmak. Bire mal edilen bir işi, beşe yapıl-
mış göstererek kamu parasını iç etmek, tabiî bugün bunlardan da aslan 
payını hep Kaçak Saraylı’nın ailesine aktarmak.

Sözü fazla uzatmayalım, arkadaşlar. Bunların sözü de, özü de, yolu 
da işte budur.

Adamlar daha açık nasıl ifade etsinler?
Faşist Din Devleti kurma özlemi ve çabası içindedir bunlar. 14 yıl-

dan bu yana da yaptıkları budur, yürüdükleri bu yoldur.
Ne yazık ki 15 Temmuz sonrasında artık yolları tümüyle açılmıştır. 

Ve artık bunlara gık diyebilecek kişi ve hareket, bizim dışımızda, ne-
redeyse bir elin parmaklarını bile bulmaz düzeydedir. Böyle olunca da 
artık koşar adım gidiyorlar hedeflerine doğru.

Kurmakta oldukları Tayyibistan Faşist Din Devleti’dir. Bu konuda 
en küçük bir kuşkuya yer olmaması gerekir. Biz gerçek devrimcilerin, 
antiemperyalistlerin, yurtseverlerin, Mustafa Kemal’in tam bağımsızlık 
ve laik cumhuriyet prensiplerine bağlı namuslu, içtenlikli insanların ve 
güçlerin; bu konuda hiçbir tereddütlerinin olmaması gerekir. Buna göre 
antiemperyalist, antifeodal ve antişovenist bir mücadele hattı ortaya 
koymamız ve o hatta birleşip ordulaşmamız gerekir. Bizlere düşen ivedi 
görev budur.

Geç ve güç de olsa bu görevi başaracağız, başarmaya mecburuz. 
Tuttuğumuz bu yola bilimcil adıyla “Demokratik Halk Devrimi Yolu” 
diyebiliriz. Bu yolun sonunda da AB-D Emperyalistlerini ve onların 
işbirlikçisi hain Parababalarını ve Ortaçağcılarını yeneceğiz. İhanetle-
rinin de hesabını verecekler. Kavgamızın zaferiyle Demokratik Halk 
İktidarı’nı kuracağız... 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
06 Ekim 2016



Ayrım
On Sekiz

Kurtulmuş Numan,
Ülkemiz ve Bölgemiz Müslüman Halklarına

ettikleri ihaneti bakın nasıl itiraf ediyor?
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Kurtulmuş Numan 17 Ağustos’ta, bir grup gazeteci, öğretim üyesi 
ve düşünce kuruluşu temsilcisiyle yaptığı toplantıda kendine sorular so-
rulması üzerine aynen şunları söylemiş. Aşağıda aktaracağımız satırları 
toplantıda bulunan gazetecilerden Murat Yetkin yazıyor, Hürriyet’teki 
köşesinde. Görelim:

“Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin bugün 
başına gelen ‘birçok şeyin’ Suriye’deki durum ve ‘Suriye politika-
sının bir sonucu’ olduğunu söyledi. Kurtulmuş bu sözleri 17 Ağus-
tos’ta bir grup gazeteci, öğretim üyesi ve düşünce kuruluşu temsil-
cisiyle 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası görünüm üzerine 
sorular sorulduğu toplantı sırasında sarf etti.

“Başkaları da öyle, ama biz de geçerli bir politika ortaya koya-
madık” diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

“Ben bunu yıllardır söylüyorum. Keşke zamanında geçerli bir 
barış perspektifi geliştirilebilseydi. Yakında inşallah dışarıdan zor-
lamayla değil, Suriye halkının kabul edebileceği bir çözüm bulu-
nacaktır. Böyle bir süreç yaşanmaktadır. Burada Rusya ile ilişkiler 
önemli.” Rusya ve İran’ın Beşar Esad’a verdiği desteğin nasıl aşı-
lacağı sorusuna gelince, Kurtulmuş Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul görüş-
mesiyle yanıt verdi: “Dolmabahçe görüşmesi ardından sorulunca 
‘Esad’ın avukatı değilim’ demişti. Bence Rusya belli bir kişiye si-
yasetini bağlamayacaktır. Vekâlet savaşlarının sonu geldi. İnşallah 
bir çözüm buluruz.” Kurtulmuş’un bu sözleri Türkiye’nin Suriye 
politikası bakımından şimdiye dek resmi bir ağızdan yapılmış en 
üst düzey özeleştiri ve Ankara’nın Suriye siyasetinde bir dönüm 
noktasına geldiğini gösteriyor.”[88]

Gördüğümüz gibi yapılan itiraf çok net.

[88] http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/murat-yetkin_575/basimiza-gelen-bircok-sey-su-
riye-politikasinin-sonucu_40200296 - 19.08.2016.
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Ne diyor?
Türkiye’nin bugün başına gelen “birçok şeyin” Suriye’deki durum 

ve “Suriye politikasının bir sonucu”, dur diyor.
Bu cümle neleri içerir mantıki bir yorumlamasını yaparsak?
Şunları:
Bugün ve yıllardan bu yana Türkiye’de patlayan bombalar, ateşle-

nen silahlar, yitirilen canlar hep Suriye politikamızın bir sonucudur. 
Ayrıca da, Suriye’de hayatını kaybeden yarım milyon civarındaki in-
san; evinden, ocağından ve hatta vatanından olan altı milyon insan, hep 
bizim de içinde yer aldığımız NATO ülkelerinin yani ABD’nin, AB’nin 
ve ayrıca Suudi Arabistan ile Katar Emirliği’nin politikaları sonucunda 
katledilmiştir, can vermiştir, evini barkını terk etmiştir. Suriye şehirleri, 
kasabaları, köyleri yakılıp yıkılıp harabeye dönmüştür, milyonlar evsiz 
barksız kalmış, on binlercesi de Batıya kaçmak isterken Akdeniz’in de-
rin sularında boğulup ölmüştür.

Söylenenler doğru mudur?
Evet, tümüyle doğru. Birleşmiş Milletler üyesi egemen bir ülkeye 

emperyalist haydut devlet ABD ve onun müttefiki Avrupa devletleri, 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ve uluslararası hukuku hiçe sayarak, 
pervasızca, canavarca saldırıyorlar. Ne yazık ki, onların bu emperyalist, 
kanlı, aşağılık politikasına Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i, 
Türkiye’yi de dahil ediyor. Hatta her taşeronun, her kahyânın, her hiz-
metkârın yaptığı gibi “kraldan fazla kralcılık” ederek. Efendisinin gö-
züne girecek ya, böylece de kullanım değerleri yükselmiş olacak. Efen-
dileri de; “İyi yahu, bu iyi hizmetkâr. Bunu hep elimizin altında bu-
lunduralım.”, diyecek. Yani iktidarda tutacak sürekli. Hesapları buydu 
AKP’giller’in. Bu aşağılık, insanlık dışı, Müslüman düşmanı politikayı 
da Kaçak Saraylı Tayyip dini bir kılıfa büründürerek meczuplaştırılmış 
oy tabanına şöyle diyerek yutturabilmişti: “İnşallah en kısa bir süre 
içinde Şam’da Emevi Camii’nde de cuma namazı kılacağız.”

Din, bunlar için sadece ihanetlerini, vurgunlarını, katliamlarını am-
balajlayacakları bir kılıftan ibarettir, bir albenili ambalaj kâğıdından 
ibarettir. Yani hep diyoruz ya, bunlar için din sadece “insanları Al-
lah’la aldatma” aracıdır, başka da hiçbir şey değildir.

AKP’giller’in eli Müslümanların kanına bulanmıştır
Oysa, çok değil ondan bir yıl kadar önce ne demişti Kaçak Saraylı 

Tayyip?
Aynen şunu: “Biz Beşşar Esad’la kardeşten de ileriyiz.”
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ABD’li efendisi; “Laga luga etme, denileni uygula”, deyince, ne 
yaptı Kaçak Saraylı?

Anında 180 derece fırıldak gibi döndü. Ve kürsülerden, ekranlardan 
şöyle höykürmeye başladı artık:

“Zalim Esed, kendi halkına zulmediyor, katlediyor halkını. Biz 
bu zulüm karşısında sessiz kalamayız. Bizim için bu bir dış mesele 
sayılamaz, bizim iç meselemizdir oradaki zulmü ortadan kaldır-
mak.”

Evet arkadaşlar, böyledir bunlar işte. Hiç iskeletleri yok, pervaneler 
gibi kıvrılırlar, dönerler. Kılıktan kılığa, kalıptan kalıba geçerler. Efen-
dileri Bush, Obama ne derse ve ülkedeki sömürüye, vurguna, kamu 
malı hırsızlığına ilişkin çıkarları neyi gerektirirse anında ona uygun ko-
num alırlar, tavır belirlerler, söylem oluştururlar.

Dolayısıyla da arkadaşlar, bunlarda ahlâkın en temel ölçütlerinden 
biri olan içtenlikli bir ruhtan zerrece eser bulamazsınız. Bunlar, inan-
dıklarını ya da doğru bulduklarını değil, efendilerinin kendilerine söy-
lediği ve talanlarının gerekli kıldığı şekilde konuşurlar ve öyle davra-
nırlar. Neylersiniz, işte bunlar böyle.

Şaşarsınız, üzülürsünüz, insanlık adına kahrolursunuz. Nasıl insan 
bunlar, dersiniz. Ama ne çare... İşte binlerce yıldan bu yana toprakla-
rımızda egemen olan Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının sömürü ve 
talan düzeni bu tür insanlardan da bol miktarda yetiştirmiştir bu coğraf-
yada. Çıkarı öyle gerektirdiği anda satmayacakları değer yoktur.

Baksanıza, adam ne diyordu önce?
“Biz Beşşar Esad’la kardeşten de öteyiz.”
Ama ne yaptı ondan sonra?
Gözünü kırpmadan, satıp geçti.
Ne yaptı AKP’giller ve Kaçak Saraylı bu dönüşlerinden, dolayısıyla 

da ihanetlerinden sonra?
ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde yetiştirilmiş, İslam 

ülkelerinin tamamındaki Ortaçağcı şeriat özlemcilerini, meczuplaştırıl-
mış ve canileştirilmiş, dolayısıyla da insanlıktan çıkarılıp birer cellâda 
dönüştürülmüş katiller sürüsünü silahlandırarak Türkiye üzerinden Su-
riye’ye soktu. Ve onları mevcut meşru yönetime karşı ve Alevi inancın-
daki Müslüman Suriye Halkına karşı saldırttı, katliamlar yaptırttı. Bu 
canilere, Suriye’deki masum, ülkesini ve vatanını savunma amacındaki 
askerleri ve sivil halkı ac2ımasızca katlettirdi. Kimisinin başını kese-
rek, kimisini onlu, yirmili, otuzlu saflar halinde, elleri arkadan bağlı, 
yere diz çöktürüp, başlarına ve bedenlerine şarjör boşalttırarak infaz 
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ettirdi. Kimisini de yirmili, otuzlu gruplar halinde demir kafeslerin içi-
ne doldurup, bunları vinçlerle havaya kaldırıp, yanıbaşında kazılmış ve 
suyla doldurulmuş bulunan havuzlara batırarak, boğarak öldürttü. Yani 
insanlık dışı caniliklerin tamamını uygulattı bunlara. 13 yaşındaki ço-
cukları bile acımaksızın, başlarını kestirip, öldürttü. Ve hâlâ da devam 
ediyor AKP’giller, bu kanlı ihanet oyununa.

Hatırlanacağı gibi, IŞİD’ini de, El-Kaide’sini de, El-Nusra’sını da, 
ÖSO’sunu da, askeri alan da dahil olmak üzere, her alanda destekledi 
Türkiye. Onlara iki bin TIR dolusu silah ve mühimmat gönderdi. Bin-
lerce Ortaçağcı cihatçıyı Türkiye’de eğitti, donattı ve Suriye üzerine 
sürdü.

Savaşırken yaralanan Ortaçağcıları Türkiye’ye getirerek Hatay’dan 
Urfa’ya kadar uzanan bölgede yer alan il ve ilçe hastanelerimizde te-
davi ettirdi.

Yine bildiğimiz gibi, üç milyonu aşkın Suriyeli şu an ülkemizde-
dir. Kaçak Saraylı Reis’in geçenlerde yaptığı itirafına göre, toplam 25 
milyar dolar harcamıştır Türkiye Hükümeti bu göçmen Suriyeliler için. 
Bu paranın yarısı devlet hazinesinden çıkmış, yarısını da sivil toplum 
örgütleri karşılamıştır. Tabiî sonuç olarak, bu para yoksul halkımızın 
alınterinin ürünüdür ve Türkiye insanlarından çalınarak, zorla gaspedi-
lerek alınmış bir paradır.

Nasıl çalıyor bunu AKP’giller?
Zam, vergi ve düşük ücret-maaş politikası yoluyla.
Bilindiği gibi, ortalama iki yıldan bu yana AKP’giller, efendileri 

Obama’nın emirleri doğrultusunda IŞİD’e kısmi de olsa sırt çevirmiş 
durumdadırlar. IŞİD, bunu kendilerine karşı AKP’giller tarafından 
yapılmış bir ihanet olarak değerlendirdi ve intikam almak için canlı 
bombalar gönderdi İstanbul’dan, Suruç’a, Diyarbakır’a kadar uzanan 
illerimize. Bu canlı bombalarıyla yaptırttığı katliamda yüzlerce masum 
insanımızın hayatını yok etti.

Eğer Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i Türkiye’yi bu savaşın 
içine sokmasaydı, muhakkak ki, hem ülkemizde bu kadar insan ölme-
yecekti, hem de kardeş Suriye bu denli büyük bir yıkıma uğramaya-
caktı; kardeş Suriye Halkı bu boyutlarda bir katliam yaşamayacaktı. 
Belki de ABD ve AB Emperyalist haydutlarının Suriye Savaşı, kendi-
leri açısından, daha ilk adımda fiyaskoyla sonuçlanacak, ülkemizde ve 
bölgemizde bu büyük acılar, felaketler hiç yaşanmayacaktı.

Bildiğimiz gibi, Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’giller’inin iha-
neti sadece kardeş Suriye ve onun Müslüman halklarıyla sınırlı kal-
mamıştır. AKP’giller, aynı ihaneti Irak’ın Müslüman halklarına da, 
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Libya’nın Müslüman halklarına da etmişlerdir. Ve o ülkeler de bugün 
tıpkı Suriye gibi, yakılmış, yıkılmış, ölüm tarlalarına döndürülmüş du-
rumdadır.

Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller’in bütün yöneticileri birer ihanet 
makinesine, birer suç makinesine, birer katliam makinesine dönüşmüş 
durumdadır. Hatırlayalım ki, ABD Emperyalistleri’nin ve onların stra-
tejik müttefiki AB Emperyalistleri’nin Ortadoğu’da katlettiği Müslü-
man masum insan sayısı on milyon sınırlarına dayanmış bulunmaktadır 
bugün. Ve üç ülke de, yani Irak, Libya ve Suriye, cehenneme döndü-
rülmüş durumdadır, bu emperyalist haydutlar ve Kaçak Saraylı Reis’in 
AKP’giller’i, hain Suudi Krallığı, Katar, Kuveyt gibi hain yerel taşe-
ronlar tarafından.

Özetçe arkadaşlar, Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller, ABD ve AB 
Emperyalist haydutlarının Ortadoğu’da işlediği bütün suçların, on mil-
yon Müslümanın katledilmesi suçuna doğrudan iştirak etmiştir. Yer al-
mıştır o insanlık dışı suçların icrasında. Dolayısıyla da, bu katliamların, 
bu işgallerin, bu canavarlıkların, bu yıkımların ve tahribatın asli failleri 
arasındadır Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller. Bu, o denli kesin bir ger-
çektir ve tespittir ki, hiçbir namuslu insan bunu inkâr edemez ve hatta 
bu konuda kuşkuya bile düşemez.

Hatırlanacağı gibi, biz bu kardeş Müslüman ülkelere ve halklara ya-
pılan emperyalist saldırı planlarına ve girişimlerine daha ilk günlerin-
den itibaren karşı çıktık. Bu konuda bütün çabamızla mücadele ettik.

Partimiz yöneticileri o günlerde Suriye’nin Ankara Büyükelçiliği’ni 
ziyaret ederek bütün kalbimizle Suriye Halkının ve meşru yönetimi-
nin yanında olduğumuzu bildirdik. Büyükelçi ile birlikte, elçilik binası 
önünde ortak basın açıklaması yaptık.

AKP’giller’in bu ihanet oyununun sonlandırılması için yasal yollara 
başvurduk, ama ne yazık ki sonuç alamadık.

AKP’giller’in bu ABD işbirlikçiliği, açıktan ülkemiz ve bölgemiz 
Müslüman halklarına yapılmış bir ihanet ve saldırıydı. Dolayısıyla da, 
maddi ve manevi unsurlarıyla oluşmuş bir savaş suçuydu. 

Yukarıdaki aktarımda da açıkça görüldüğü gibi, Numan Kurtulmuş 
da bu suça Kaçak Saraylı ve AKP’giller’in iştirak ettiğini netçe itiraf 
ediyor, ortaya koyuyor. Bunun da hiç lamı cimi yok, kesin bir itiraf.

Tabiî, Kurtulmuş Numan kendisini bu suçun dışına şöyle atıyor: 
“Ben bunu yıllardır söylüyorum. Keşke zamanında geçerli bir barış 
perspektifi geliştirilebilseydi.”

Ne demiş oluyor burada?



242

Şunu:
“Ben aslında bu politikaya karşıydım, hem de yıllardan beri. Bu 

politikanın yanlış olduğunu hep söyledim ama sözümü geçiremedim. 
Dolayısıyla da ben Kaçak Saraylı’nın ve AKP’giller’in diğer kesiminin 
dahil olduğu bu suça bulaşmadım.”

Ardından da bir temennide bulunuyor Kurtulmuş Numan: “Yakında 
inşallah dışarıdan zorlamayla değil, Suriye halkının kabul edebileceği 
bir çözüm bulunacaktır. Böyle bir süreç yaşanmaktadır.”

Yani diyor ki, “Yıllardan bu yana Kaçak Saraylı Reis ve benim dı-
şımda kalan avanesi beni dinlemedi ama, artık dinler hale geldiler. Ya-
kında inşallah benim sözümün gereğini uygulamaya başlayacağız.”

Milyonlarca Müslümanın hayatına mal olmuş ve dost ve kardeş ül-
kelerin yakılıp yıkılıp harabeye döndürülmesine neden olmuş bu ihanet, 
öyle “Yanılmışız.” ya da “Hata yapmışız.” denilerek asla geçiştirile-
mez. Bunun bir bedeli olacak, bir hesabı olacak. Ve verilecek bu hesap. 
Bugün olmazsa yarın ama mutlaka verilecek.

Numan Kurtulmuş’un bu açık ve kesin, samimi itirafı karşısında 
hukukçu yoldaşlarımızın yeniden hukuk yoluyla bir hesap sorma girişi-
minde bulunmaları gerekir bizce.

Gerçi daha önce korkutulmuş, sindirilmiş mahkemeler; “suç bütün 
unsurlarıyla teşekkül etmiş, icra edilmiş olmasına rağmen”, bu konu-
da bir kovuşturma yapmaya cesaret edemediler. Fakat Numan Kurtul-
muş’un bu itirafı, yeni bir somut suç kanıtının ortaya çıkmış olduğunu 
gösterir. O zaman yeniden bizim böyle bir başvuruda bulunma girişimi-
mizin yolu açılmış demektir.

Belki bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir:
“İyi de şu anda mahkemeler daha da korkutulmuş, sindirilmiş ve 

hukuktan uzaklaştırılmış durumdadır. Geçmişte bile AKP’giller’e karşı 
böyle bir hesap sorma girişiminde bulunmaya cesaret edememiş mah-
kemeler, bugün hiç cesaret edemezler.”

Olabilir. Mümkündür tabiî bu. Fakat unutmayalım ki korkmak, gö-
rev ve sorumluluktan kaçmanın meşru bir savunmasını oluşturmaz. 
Hukukun ve vicdanının gereğini, onun yüklediği sorumluluğu taşıma-
ya gücün yetmiyorsa istifa edeceksin. Ben savcıyım, yargıcım deyip 
o makamlarda oturmayacaksın. Oturuyorsan, görev ve sorumluluğunu 
yerine getireceksin. Daha önce de söyledik ya, suç, bir; fiziki olarak icra 
edilerek işlenir, bir de; pasif biçimde. Yani yapmakla yükümlü olduğun 
şeyi yapmaktan geri durarak.

Sonra dedik ya yukarıda da, “Bu hesap bugün sorulamıyorsa, ileride 
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mutlaka sorulacak!”
Biz gerçek devrimciler, bugüne dek işlenmiş bütün suçların hesabını 

soracağız. Yapılan katliamların, kaybedilen canların, çekilen acıların, 
çalınan trilyonlarca dolar tutarındaki kamu mallarının, hepsinin hesa-
bını soracağız.

Suçlular, hiç yapıp ettiklerinin yanlarına kalacağı yanlış hesabını 
yapmasınlar.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
07 Ekim 2016



Ayrım
On Dokuz

İşte FETÖ’nün bir numaralı yardım ve yatakçısı
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Yardımcı ve yatakçının resmidir
Ne demişti iki ay kadar önce Kaçak Saraylı Reis?
“Herkes bildiği FETÖ’cüleri ihbar etsin.”
Türkiye’den bu çağrıya pek çok uyan olmuş. Geçende yer alan bir 

habere göre Temmuz’da yedi bin, Ağustos’ta ise on bin muhbir vatan-
daş FETÖ’cü ihbarında bulunmuş. Bilindiği gibi, AKP’giller hemen 
davranıp bir de “FETÖ İhbar Hattı” kurmuşlardı.

Kaçak Saraylı Reis’in taraftarları, dostları sadece yurtiçinde değil, 
yurtdışından da var. İşte Reis’in NATO müttefiki ve şansölyesiyle defa-
larca görüşmüş olduğu Almanya; “Bizim de bir nevi faydamız dokun-
sun bu işe.”, diyerek davranışa geçip önemli bir FETÖ’cü ihbarında bu-
lundu. Fakat onunki gerçekten de kesin belgeli ve hatta görüntülüydü. 
Görelim şimdi bu sınangılı, on yılların FETÖ’cüsü kimmiş?
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Alman ikinci devlet kanalı ZDF yayımlıyor bu fotoğrafları. Bugüne 
kadar hiçbir yerde yayımlanmamış bunlar.

Medya yorumcuları, fotoğrafların Tayyip’in İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olduğu döneme ait olduğu değerlendirmesinde bu-
lundu.

Tabandaki FETÖ mağdurlarından hesap soruluyor, 
FETÖ’nün gerçek yandaşı AKP’giller’den

hesap soran yok
Demek ki, Kaçak Saraylı Reis yirmi yıldan bu yana iş tutuyormuş 

FETÖ’yle. Görüntülerdeki samimiyeti ve ortakların yüzünden okunan 
mutluluğu görüyorsunuzdur. Çünkü biliyor ikisi de bu ortaklığın ken-
dileri için çok kârlı bir iş olduğunu. Nitekim, o günden bu yana el ele 
verdiler ve Laik Cumhuriyet’i yerle bir ettiler. Paylaştılar devletin bü-
tün kurumlarını; ordusunu, yargısını, MİT’ini, polisini, milli eğitimini, 
üniversitelerini, velhasıl her şeyini. İş sonunda ganimetin paylaşımına 
gelip dayandı. Aslan payı kimin hakkıydı?

Her ikisi de diklendi o konuda. “Bu hak benimdir, asla vermem” 
iddiasında bulundu. Öyle olunca da doğallıkla iş, önce sözlü kavgaya, 
giderek fiili kavgaya, en sonunda da 15 Temmuz’da kanlı bir hesaplaş-
maya dönüştü. Dört yüz civarında kandırılmış, zavallı insan hayatını 
kaybetti bu kanlı paylaşım savaşında. Yüz binlerce insan da işinden, 
mesleğinden edildi; ailesiyle birlikte açlığa, yoksulluğa mahkûm edildi. 
On binlercesi de işkencelerden geçirilip, zindanlara tıkıldı.

ABD’nin kollamasıyla Kaçak Saraylı Reis, son kapışmada galip 
geldi. Ve acımasız bir saldırıya girişti FETÖ taraftarlarına karşı.

Onun okulundan mezun olan insanlar, onun dershanelerinde kurs 
gören gençler ve hatta onun Bank Asya’sından kredi almış ya da o ban-
kada hesabı bulunan insanlar sorgulardan, işkencelerden geçirilip, işin-
den edilip, Kaçak Saraylı’nın savcıları, hâkimleri karşısına çıkarıldı. Ve 
önemli bir bölümü tıkıldı hapislere.
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İyi de, yirmi yıldan bu yana -ki bu bizim bildiğimiz, yani belgesiyle 
ortaya çıkan durum, esasında çok daha eskilere dayanabilir bu ortaklık- 
FETÖ’yle tam bir dayanışma içinde Laik Cumhuriyet’i yerle bir eden 
bu Kaçak Saraylı Reis’ten ve aynı boydan ve soydan olan avanesinden 
hesap soran niye yok? Bunların ayrıcalığı nereden kaynaklanıyor? Hani 
hukukun en temel ilkelerinden olan “kanun önünde herkes eşittir” il-
kesi? Bu ne biçim hukuk böyle? Şimdi biz buna hukuk mu diyeceğiz?

Yapmayın yahu, insanı da bu kadar ahmak yerine koymayın.
Sadece Kaçak Saraylı değil, onun tüm avanesi on yıllardan bu yana 

FETÖ’yle her türlü kanundışı işe girmiş durumda.
İşte onun aile kontenjanından bakan yaptığı Damat Berat Albay-

rak, FETÖ Koleji’nden mezun değil mi? Ona niye kimse gık demiyor? 
Onu oraya gönderen ebeveynine niye kimse hesap sormuyor?

FETÖ’yle bugüne dek iş tutmamış, ona övgüler düzmemiş, onun 
önünde el bağlamamış bir tek AKP’giller’den bakan, milletvekili ve 
parti yöneticisi gösterebilir misiniz?

Hadi gösterin bakalım. Gösteremezsiniz. Hepiniz bu ihanet yolunun 
yolcularısınız çünkü.

Kendi ağızlarıyla Feto’yla ortaklıklarını itiraf ediş
İşte dünün Hürriyet’inden bu haber. AKP’giller’in Kaçak Saray-

lı’dan sonra gelen ikinci adamı Sadrazam Binali Yıldırım’dan bakın 
itirafa:

“FETÖ konusunda sınav sistemine bakıldığında bu konudaki 
her şeyin AK Parti dönemine mal edilmesi de son derece yanlış. Ne 
zaman büyüdüğü ortada. AK Parti geldiğinde bunlar zaten belli 
noktaya erişmişlerdi. AK Parti diğer gruplarla olduğu gibi bunlar-
la da ittifak yaptı. Ama tek ittifak yapılan grup bunlar değildi.”[89]

İtiraf ne kadar açık ve kesin değil mi?
“Biz geldiğimizde bunlar zaten devlet içinde belli oranda büyümüş-

lerdi.”
Peki, doğru, belli oranda büyümüşlerdi. Çünkü senden öncekiler de 

aynı ihanet yolunun yolcularıydı. Bayar’ı, Menderes’i, Demirel’i, Tur-
gut Özal’ı, Tansu Çiller’i... Hepiniz FETÖ’nün yardım ve yatakçıların-
dansınız.

İktidara geldiniz ve durum böyle.

[89] http://www.hurriyet.com.tr/basbakan-fetomatik-yok-40243572.
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O zaman kanuna uyan bir iktidarın yapması gereken ne?
Bu kanunsuz örgütü devletten atmak, yani devleti bunlardan ve ben-

zerlerinden temizlemek.
Kanunlar çerçevesinde çalışan bir hükümetin yapacağı bu değil mi-

dir?
Budur elbette.
Fakat siz ne yapıyorsunuz?
Tam tersini. Kanunsuzluğu katmerlendirerek sürdürüyorsunuz. Çün-

kü aynı ihanet yolunun yolcularısınız, aynı toptan kesmesiniz hepiniz. 
Devlet içine yerleştirilen FETÖ’cülerin yüzde sekseni sizin zamanınız-
da yerleştirildi. Çünkü siz, anayasa başta gelmek üzere her türden ka-
nunu, nizamı, yönetmeliği ayaklar altına aldınız. Laik Cumhuriyet’i bir 
an önce çökertmek için ABD’li emperyalist efendilerinizin size verdiği 
görevi büyük bir heveskârlıkla yerine getirme çabasına girdiniz. Böy-
le olunca da FETÖ dahil tüm Ortaçağcı Muaviye-Yezid dincisi ihanet 
örgütleriyle kaynaştınız ve kardeşleştiniz. Ve ne yazık ki, ülkemizi bu-
günkü karanlık günlere getirip dayadınız. Yeni Sevr’in bataklığı içine 
sürüklediniz.

İşte durum meydanda.
Adam ne diyor?
“Tek suçlu biz değiliz, bizden öncekiler de suçlu. Biz zaten hazır 

bulduk FETÖ’yü devlet içinde. Madem bizden öncekiler bunu yaptı, 
biz de yapalım aynısını dedik ve FETÖ’yle ittifaka girdik.”

Ey savcı ve yargıç cübbeli Kaçak Saraylı yandaşları!
Daha açık hangi belgeyi, kanıtı arıyorsunuz? Bundan daha açık, 

daha kesin, daha somut, daha elle tutulur gözle görülür suç kanıtı ola-
bilir mi?

O zaman eğer zerrece hukuka, kanuna, oturduğunuz makama ve ta-
şıdığınız kimliğe saygınız varsa; onların size yüklediği sorumluluğun 
gereğini yerine getirin.

Şu an bebeler bile bilir ki, FETÖ’nün bir numaralı yardım ve yatak-
çısı, Kaçak Saraylı Reis başta gelmek üzere onun AKP’giller’idir. Eğer 
bunlara gözünüzü kapar da başka yerlerde FETÖ’cü aramaya kalkarsa-
nız, dürüst davranmış olmazsınız, kanunsuzluk yapmış olursunuz, suç 
işlemiş olursunuz. FETÖ’nün ve Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’inin 
işlediği suça, siz de yandaşlık ederek, suç örgütlerini ve suçluları ko-
ruyup kollayarak boylu boyunca batmış olursunuz. Biliniz ki bunu ya 
yandaşlıktan yapıyorsunuz, ya korkaklıktan, ya gafillikten, ya da bizim 
şu an bilemediğimiz başka bir sebepten. Ama bu sebeplerin hiçbiri sizi 
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kurtarmaz. Suçlu duruma düşmekten sizi alıkoymaz, bunu bilin.
Yarın hesaba çekilirsiniz bunlarla beraber. Bu Laik Cumhuriyet, 

Mustafa Kemal ve vatan-millet düşmanlarıyla beraber. Amerikan işbir-
likçileriyle beraber.

O zaman sakın; “Korktuk, bizim de evimiz, çoluğumuz-çocuğumuz 
vardı, işimizden oluruz, aç kalırız, hatta FETÖ’cü suçlamasıyla hapis-
lere atılırız diye davranamadık; AKP’giller hakkında suçlulukları apa-
çık meydanda olmasına rağmen bir soruşturma yürütemedik.” demeye 
kalkmayın. Bu gerekçe sizi kurtarmaz.

Korkuyorsan, istifa et kardeşim. İstifa et. “Bu şartlar altında hukuku 
uygulamam mümkün değil.”, de. “Hukuk devleti falan kalmadı orta-
da.”, de. İstifa et. Bak mesleğin var, avukatlık yaparsın. Kaldı ki, mil-
yonlarca işsiz var şu anda Türkiye’de. Ve onların da evi bucağı, çoluğu 
çocuğu var. En kötüsü onların durumuna düşersin sen de.

Bu hesap sorulacak arkadaşlar, eninde sonunda sorulacak. Türkiye 
koyunlar ülkesi değil, yük hayvanlarının ülkesi değil. Bu halk bir gün 
gerçekleri görecek elbet. Uyanacak, hırslanacak ve davranacak. Bu iha-
netlerin, bu vurgunların, bu talanların, bu katliamların sonu olacak bir 
gün. Ve hesap verecek suçlular. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Ekim 2016



Ayrım
Yirmi

Aydın Çürümesi:
Aydınların Kaçak Saray önünde hazin diz çöküşü
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Aydın Çürümesi
Kaçak Saraylı Reis ferman buyuruyor: “Bundan böyle tüm üst düzey 

kamu yöneticileri sarayıma gelecekler, önümde diz çökecekler, biatları-
nı sunacaklar. Ve ancak ondan sonra görev yerlerine dönüp, emrettiğim 
şekilde çalışacaklar.” diye.

Şu acıklı hale bakın ki, bu Laik Cumhuriyet kanunlarını, Anayasayı 
ve de her şeyi hiçe sayıp ayaklar altına alan ferman karşısında herkes iki 
büklüm olmuş vaziyette teslimiyetini sunuyor. Tamam, diyor, bundan 
böyle adli yıl açılışları da burada Reis’in huzurunda yapılacaktır. Yani 
sultanımızın fermanı aynen uygulanacaktır. Böyle diyor yüksek yargı 
organları, sözcüleri. Ve bunu üniversitelerin, YÖK’ün vs.nin yetkilileri 
takip ediyor. Onlar da aynı şekilde teslimiyetlerini, biatlarını sunuyorlar 
Kaçak Saraylı Sultan’a. Emrin olur sultanım, diyorlar, bundan böyle 
üniversitelerin açılış yılı töreni tek bir merkezde yapılacaktır. Bu mer-
kez de tabiî ki sizin sarayınız olacaktır. Ve sizin huzurunuzda gerçek-
leştirilecektir bu tören.

Bu acıklı biatların, bu hazin diz çöküşlerin, teslimiyetlerin hemen 
ardından Reis’in önde gelen adamlarından Bekir Bozdağ, “Uluslara-
rası Hukuk Kongresi”nde kürsüye çıkıyor ve açıklamasını patlatıyor:

“Bu işin adını koymamız kadar doğru ne olabilir. CHP farklı 
düşünüyor. Siz farklı düşündüğünüzde durum değişiyor mu? Tür-
kiye’de bugün Sayın Bahçeli’nin dediği gibi fiili başkanlık durumu 
yok mu? İstediğiniz kadar yok deyin, var. Gerçek çok açık ortada. 
Öyleyse bizim bu gerçekle yüzleşmekten kaçmamızın ülkemize ne 
faydası var?”[90]

Adam bir de Uluslararası Hukuk Kongresi’nde konuşuyor. Hukuku, 

[90] http://www.abcgazetesi.com/bekir-bozdag-zaten-fiili-baskanlik-sistemi-yok-mu-30798h.
htm- 13.10.2016.
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anayasa başta gelmek üzere, ayaklar altına aldıklarını ve kendi istedik-
leri şekilde fiili bir başkanlık sistemi kurduklarını açık açık itiraf ediyor 
ve bununla da övünüyor. “Siz ne derseniz deyin, ama gerçek durum 
bu”, diyor. “İster kabullenin, ister görmezlikten gelin. Biz buyuz”, di-
yor. Yani adam açıkçası; “Biz yersen lokantası açtık, gerisi sizin keyfi-
nize kalmış. İster yiyin, ister arkanızı dönüp ufak ufak yol alın”, diyor.

Biz yıllardan bu yana boşuna feryat etmiyoruz. Bunlar Laik Cum-
huriyet’i yıkıyorlar ve adım adım Ortaçağcı bir Şeriat Devleti kurmaya 
gidiyorlar, diye.

Ne ortada yasal bir Meclis var, ne yargı var, ne hukuk var, ne Mec-
liste meşru siyasi partiler var, ne de ortada kanunlarla çalışan bir devlet 
var.

Ortada bir çete hukuku ve o hukuka uygun günbegün oluşturulan 
faşist bir çete devleti var. Bu devleti oluşturanların, yani başta Kaçak 
Saraylı Reis gelmek üzere, AKP’giller’in tamamı anayasa ve kanunlar 
dışına düşmüş mücrimler topluluğudur. Bunlar Laik Cumhuriyet yıkı-
cılarıdır, halk düşmanlarıdır, vatan ve millet düşmanlarıdır. Arkalarında 
insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalistleri olmasaydı, tabiî bütün 
bu kötülükleri, bu ihanetleri yapamazlardı, bu suçları işleyemezlerdi. 
O bakımdan bunlar vatana ihanetten, Anayasayı ortadan kaldırmaktan, 
trilyonlarca dolarlık kamu malını aşırmaktan ve Yeni Sevr demek olan 
BOP’u, ABD’nin emirleri doğrultusunda pratiğe geçirmekten dolayı en 
ağır ihanetleri etmişler ve suçları işlemişlerdir. Tüm bu suçlardan dola-
yı yargılanmaları gerekmektedir; hukuka uygun, bağımsız, gerçek savcı 
ve yargıçlardan oluşan mahkemeler önünde.

Onlar bütün bu suçları işlerken, bu ihanetleri ederken, ne yazık ki ül-
kenin (birkaçı dışında) tüm aydınları dillerini yutmuş, dilsizmişler gibi 
sessiz kalmışlardır ve de bir tepki ortaya koyamamışlardır. Biz buna 
aydın çürümesi diyoruz.

AKP’giller’in bu ihanet yolunun başında biz, bunların ne olduğunu 
ve amaçlarının nasıl felaketlerle dolu bir çıkmaz olduğunu iki ciltlik 
kitabımızla ortaya koyduk, göstermeye çalıştık. “Tayyipgiller Kökeni 
ve Sınıf Yapısı” adını taşıyordu bu kitaplarımız. İkinci baskısını yaptı. 
Üçüncüsü ise hazırlanıyor.

Arkadaşların bildiği gibi 2002’den bu yana AKP’giller’in bu ihanet 
sürecine karşı elimizdeki tüm imkânlarla ve tüm gücümüzle en açık 
şekilde, yalnızca biz mücadele ettik.

İşte 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı sonrasında da onlarla 
en açık biçimde biz mücadele ediyoruz. Onların bu hainane gidişlerini 
biz ortaya koyuyoruz ve halkımızı, insanlarımızı uyarmaya çalışıyoruz.
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Bizim hukukçu yoldaşlarımızın ve namuslu hukukçu Ömer Fa-
ruk Eminağaoğlu’nun dışında hukukçu kalmamış görünmektedir şu 
anda Türkiye’de.

Yüksek yargı organlarının yetkilileri ve sözcüleri zaten çoktan Ka-
çak Saraylı Reis’in önünde diz çöküp, onun hizmetine girmiş bulun-
maktadırlar. Barolar Birliği Başkanlığı makamını dolduran Metin 
Feyzioğlu da aynı durumdadır.

Barolardan, üniversitelerin hukuk fakültelerinden, onların doçent, 
prof ünvanlı ve yüzlerce hatta bin küsür sayfayı bulan hukuk ders kitap-
ları yazmış bulunan hocalarından tek kelimecik olsun ses çıkmamakta-
dır. Hepsi arazi olmuş vaziyettedirler.

Yine sayısı 181’e ulaşmış üniversitelerin sözde bilim insanlarından, 
aydınlarından da tek ses çıkmamaktadır. Hepsi ölü numarasına yatmış 
durumdadır.

Yahu Laik Cumhuriyet elden gitmiş, bugüne dek Türk Ceza Kanu-
nunda yazılı hemen hemen bütün suçları defalarca işlemiş, tepeden tır-
nağa suça batmış, vatan topraklarını satma ve vatana ihanet dahil akla 
gelebilecek bütün suçları işlemiş Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller 
Tayyibistan Din Devleti’ni tuğla tuğla kurarlarken, bu insanlar; “Bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın” özdeyişinin kapsamı içinde kalarak ses 
çıkarmamayı seçmiş bulunmaktadırlar.

İnsanda aydın namusu olur, insancıl ahlâk olur, dürüstlük olur yahu. 
Bunlar insana sorumluluk yükler çünkü. Bu halk bizleri okutmak, eğit-
mek için her birimize yüzbinlerce liralık masrafta bulundu. Bizim bu 
halka, bu ülkeye, bu vatana karşı borcumuz var, sorumluluğumuz var. 
Bunu yerine getirmezsek bırakalım aydın olmayı, insan bile sayılama-
yız biz.

Ülkemiz Yeni Sevr’in, parçalanmanın eşiğinde. Her gün onlarca in-
sanımız genç yaşında hayatını yitirmekte. Ordumuz parça parça edil-
miş, kışlaları boşaltılmış, hastaneleri, okulları kapatılmış, darmaduman 
olmuş vaziyettedir. Ortada bağımsız yargı diye bir şey kalmamıştır. 
Tüm yargı organları, Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’giller’inin 
hukuk bürolarına dönüştürülmüştür.

Ortada Milli Eğitim diye de bir şey kalmamıştır. Bunlar artık faşist 
din devletinin medreseleri konumuna sokulmaktadır adım adım. Ne la-
iklik kalmıştır bu okullarda, ne bilimsel eğitim. Buralarda ne insan sev-
gisi öğretilmektedir, ne hayvan ne de doğa sevgisi. Buralar bundan böy-
le Muaviye-Yezid dinini öğretecektir gencecik evlatlarımıza. Ve bunun 
sonucunda da oralardan geçirilen insanlarımızın El-Kaide, El-Nusra, 
ÖSO ve IŞİD taraftarı meczuplardan bir farkı kalmayacaktır. Böylece 
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de ülkemiz çağdaş dünyadan koparılıp, Ortaçağ’ın karanlıklar diyarına 
çekilip götürülecektir. Tabiî bu arada da, hiç kuşkunuz olmasın, ülke-
miz üç parçaya bölünmüş olacaktır. Çünkü büyük patron ABD’nin ha-
zırladığı BOP haritası bunu öngörmektedir. Ve bu haritayı uygulamayı 
kabul ettirdikten sonra, başka türlü ifadelendirirsek, bu haritanın haya-
ta geçirilmesinde taşeronluk etmeyi kabul ettirdikten sonra Tayyip’in 
önünü açmış, AKP’giller’i örgütlemiş ve onları iktidara taşımıştır. 14 
yıldan bu yana da bu ihanet yolunda yürüdükleri ve bu görevi yaptıkları 
için onları iktidarda tutmuştur, hâlâ da tutmaktadır.

15 Temmuz’da Pensilvanyalı İmam’la giriştikleri ganimet payla-
şım savaşından da, onlara vermiş olduğu bu görevi tamamlasınlar diye 
galip çıkarmıştır AKP’giller’i.

Görmek isteyen gözler için aslında olay bu kadar açıktır, nettir. Ama 
onu önce görebilecek zihne sahip olmak gerekir. Yani diyalektik mantık 
ve metodla işleyen bir zihne sahip olmak gerekir. Tabiî sadece görmek 
yetmez, gördüğünü açıkça ortaya koyacak ve ona karşı mücadeleye gi-
rişecek bir cesaret ve namusa da sahip olmak gerekir. İşte bunu sadece 
biz yaptık.

Biz daha önce de belirttiğimiz gibi 1920’den bu yana Türkiye’nin 
tek gerçek devrimci hareketiyiz. Her dönemde gerçekleri biz ortaya 
koyduk ve halkımızın, ülkemizin çıkarlarını savunmak için biz gerçek 
devrimci hatta, kavgaya girdik. Bugün de aynı doğrultuda kavgamızı 
sürdürmekteyiz.

Ne diyoruz biz?
FETÖ’nün Türkiye’deki bir numaralı yardım ve yatakçısı Kaçak 

Saraylı Reis ve onun AKP’giller’idir. FETÖ’cülerle aynı suçu işlemiş-
tir bunlar. Bu sebeple de aynı mahkemelerde, aynı kanunlar mucibince 
yargılanmaları gerekir.

Bunu bizim dışımızda diyebilen başka bir hareket var mıdır?
Hayır. Bu öngörüye, bu bilince, bu kararlılığa ve bu cesarete sahip 

ne yazık ki başka bir hareket yoktur.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu gerçeği ortaya koyan bizim hukukçu 

arkadaşlarımızın ve Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun dışında başka bir 
hukukçu da yoktur. Üniversitelerimizin sosyal bilimler konusunda ho-
caları olan aydınlar da yoktur.

İşte bu sebepten meydan Kaçak Saraylı’ya ve onun AKP’giller’ine 
kalmış durumdadır.

Ey aydınlar!
Aydın olmak, namuslu olmayı ve cesur olmayı gerektirir; eğer ger-
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çekten aydınsak.
Ülkemizi kasıp kavuran Kaçak Saraylı Sultan ve onun AKP’giller’i 

Laik Cumhuriyet’i yerle bir edip enkaz yığınına çevirirken, Tayyibistan 
Faşist Din Devleti’ni günbegün kurarken ve vatanımızı Yeni Sevr’in 
uçurumuna itmeye hazırlanırken daha ne güne kadar susacaksınız? Hiç 
mi cesaretiniz kalmadı?

Ayıptır yahu, yazıktır, günahtır.
Tarihteki bütün despotlar gibi, bütün zulümkârlar gibi, bütün hainler 

gibi bunların da sonları gelecek; bu karanlık günler de geçecek.
Ve bugünlerden geriye sadece bu zulme karşı, bu ihanete karşı yi-

ğitçe, mertçe, kelle koltukta direnenler kalacak, savaşanlar kalacak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Ekim 2016



Ayrım
Yirmi Bir

Türk Ordusu’na kurulan kumpasın
bir savcısı daha ortaya çıktı:

Başbakan Milyar Ali Yıldırım[91]

[91] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 1 Kasım 2016 tarihli 105’inci sayısında aynı 
başlıkla Başyazı olarak yayınlanmıştır.
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Türk Ordusu’na kurulan kumpasın
bir savcısı daha ortaya çıktı

Hepimizin bildiği gibi, ABD Emperyalistleri Yeni Sevr’e ya da 
BOP’a giden yolun üzerindeki direnç noktalarını ortadan kaldırmak 
için Türk Ordusu’na bir kumpas kurmuştu: “Ergenekon Davası” de-
nen CIA Operasyonu...

Bu operasyonu Washington, Pentagon, CIA planlamıştı. Yöneticisi 
de, uygulama süreci boyunca Ankara’ya gelip karargâh kuran 30 civa-
rındaki CIA uzmanı oldu. 

Yine hatırlanacağı gibi, operasyonun başlama sinyalini, Beyaz 
Saray’da 2007 yılında Bush vermişti. Tayyip Erdoğan’a aynen emretti 
bu operasyonu. İşin bu yönünü Ortaçağcıların önde gelen gazetecilerin-
den Fehmi Koru yazdı. 

Operasyonun ilk aylarında, Başbakan Tayyip Erdoğan ne demişti?
“Ben bu davanın savcısıyım.”
Evet, gerçekten de davanın siyasi ayağını oluşturan savcısı veya ana 

dayanağıydı, Tayyip. Eğer Tayyip ve AKP’giller’in bu cürüm ortaklı-
ğı olmasaydı, Pensilvanyalı İmam’ın polisleri, savcıları ve yargıçları 
bu hainane işi kotaramazlardı. Yani 1995’ten yani Tayyip’in İstanbul 
Belediye Başkanlığı döneminden bu yana hep olduğu gibi, Tayyip ve 
Pensilvanyalı İmam yan yana olmuştu, omuz omuza vermişti. İhanet yo-
lunda birlikte yürümüşlerdi. Hep söylediğimiz gibi, Laik Cumhuriyet’i 
birlikte çökertip enkaz yığınına dönüştürdüler. 

Operasyon sürecinde, en önde gelen FETO Savcısı Zekeriya Öz’ün 
altına Zırhlı Mercedes’i Tayyip vermişti. Ayrıca da, “kahraman” ilan 
etmişti bu şerefsiz savcı kisvesine bürünmüş FETÖ’cüyü. 

Bu süreçte Tayyip ve AKP’giller’in tamamı, ellerindeki belediye-
ler dahil olmak üzere, tüm güçleriyle destek verdiler, FETÖ’nün Adli 
Sistemdeki vatan millet ve halk düşmanı teröristlerine. Bunun videolu, 
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konuşma metinli yüzlerce kanıtı şu an internet ortamında apaçık bir 
şekilde bulunmaktadır, dolaşmaktadır. Olayı gerçekliğiyle görmek iste-
yen her namuslu insanımız saniyeler içinde bu kanıtlara ulaşabilir. 

Türk Ordusu bu operasyonda hırpalanıp, şeytanlaştırılıp; onuru, 
saygınlığı, özgüveni paramparça edilip ayaklar altına alındıktan sonra, 
artık Yeni Sevr’e gidişin önünde engel oluşturabilecek silahlı, savaşçı 
bir güç ortada kalmamış oluyordu. 

Bundan cesaret alan Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller, vurdukça 
vurdular, Laik Cumhuriyet’e. Ve sonunda onu da çökertip enkaz yığı-
nına döndürdüler. 

İşin bu aşamasında, Pensilvanyalı İmam’ın tarikat mensubu güçle-
riyle, Kaçak Saraylı İmam’ın AKP’giller’ini oluşturan güçler Ganimet 
Paylaşım Savaşı’na tutuştular. Birbirlerine girdiler, sonunda kanlı bir 
hesaplaşmaya döndürdüler bu savaşı.

İşte bu savaşın patlak verdiği ilk günlerde, yani 17-25 Aralık 2013’te, 
Kaçak Saraylı Tayyip, ani bir manevra yaparak Pensilvanyalı İmam’a 
karşı Türk Ordusu’nun (artık ne kadar kaldıysa) geride kalan güçleriy-
le ittifaka yöneldi. 2008’de başlattıkları Milli Orduya karşı kurdukları 
kumpasın bütün sorumluluğunu ve dolayısıyla da suçunu, Pensilvanyalı 
İmam’ın tarikat erbabına yıktı. Pensilvanyalı’yı, “haşhaşilikle”, “te-
röristlikle”, “Paralelcilikle” ve “Milli Orduya kumpas kurmakla” 
suçladı. Hemen ardından da, davranışa geçerek zaten 2010’da yaptırt-
tığı Anayasa Referandumu’yla kendi hukuk bürosuna dönüştürdüğü 
Yargıyı harekete geçirdi. Daha önce, Pensilvanyalı’nın mahkemelerinin 
vermiş olduğu kesinleşmiş ağır hapis cezalarını yok saydırdı. Yani iptal 
ettirdi. Ve Ergenekon tutsaklarının tamamına yakınını serbest bıraktı.

Tayyip’in burada yapmak istediği gayet açıktı. Tabiî akıl sahipleri 
için... Ya da aklını özgürce kullanabilme yeteneğine sahip olanlar için...

Pensilvanyalı İmam’ın Ordudaki, Yargıdaki, Polisteki ve bütün 
devlet kurumlarındaki kadrolarını tümüyle tasfiye edebilmek için 
başta Ergenekon tutsağı subaylar olmak üzere, laik kesimle geçici 
bir süre işbirliği yapma gereğini duymuştu. Akıllıca bir savaş takti-
ğiydi bu. Düşmanı yalnızlaştırıp ona karşı ezici üstünlük kurabilmek 
için yeni geçici müttefikler edinmesi anlamına gelmekteydi. Bu tak-
tiğinde tümüyle başarılı oldu. İstediği sonucu aldı. ABD’nin koruyup 
kollamasıyla Pensilvanyalı’nın Ordu içindeki askerlerine 15 Temmuz 
Hesaplaşmasında ölüm vuruşunu indirebildi. Böylece, tam zafer elde 
etmiş oldu. 

İşte işin bu aşamasında, Ordunun geriye kalmış son unsurlarını da, 
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art arda indirdiği darbelerle darma duman etti. Artık kendisi için hiçbir 
risk unsuru ortada kalmamıştı. Önü ve yolu tümüyle açılmıştı. 

“Tayyibistan Faşist Din Devleti”ni inşaya girişti artık. Ve onu ger-
çekleştiriyor, izlediğimiz gibi, hızla.

Eee, durum artık kendileri açısından böylesine elverişli hale gelince, 
laiklerle kurmuş olduğu geçici ittifaka da gerek kalmamış oluyordu. 

Evet, onların hiçbir desteğine ihtiyacı kalmamıştı artık. Öyle olunca 
da, 2008’deki ayarlarına dönmesi gerekiyordu, Kaçak Saraylı’nın ve 
AKP’giller’in. 

Kaçak Saraylı, Lozan’a, dolayısıyla da İsmet Paşa’ya ve Mustafa 
Kemal’e giydirmeye başladı. Bunlar kahraman filan değil, yapıp ettik-
lerinin zaferle, başarıyla bir ilgisi yok. Tam tersine, zararlı unsurlardır 
bunlar, anlamına gelen saldırılar yaptı art arda. Birinci Kuvayimilliye’nin 
büyük komutanlarına...

Sazı AKP’giller’in Kaçak Saraylı’dan sonra gelen İkinci Adamı 
Başbakan Milyar Ali eline aldı. Burada, belki arkadaşların aklına şöy-
le bir soru gelmiş olabilir:

Niye Milyar Ali?
17-25 Aralık yolsuzluk konuşmalarında ve tapelerinde Milyar 

Ali’nin de boylu boyunca işin içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, 
ondan en yakışan isimle söz etmiş oluyoruz. 

Evet, ne dedi Milyar Ali 2 gün önce?
“Ergenekon, Balyoz sapına kadar gerçekti. FETO onu sulandır-

dı.”
Nasıl sulandırmış FETO onu, Hafız?
Bir anlat bakalım.
Diyecek ki burada; “Ya o lafın gelişi. FETO’ya vurmamız gerekiyor 

artık her yapıp ettiğimiz işte. O sebeple o ibareyi soktuk oraya.”
Yani demiş oluyor ki adam, Ergenekon ve Balyoz sapına kadar ger-

çek. Bunların tamamı suçlu. Hâlâ Mustafa Kemal’e görünüşte de olsa 
sahip çıkan bu CIA Operasyonu mağduru 743 subayın tamamı “sapına 
kadar” suçlu, demiş oluyor, Hafız Milyar Ali. Yine demiş oluyor ki, 
aslında şu anda da siz, FETO’nun mahkemelerinin vermiş olduğu ce-
zaları hak etmiş durumdasınız. Biz sizi kurtardık, FETO’nun elinden. 
Gerekirse, yeniden sizi Silivri’ye, Hasdal’a, Metris’e hemen anında 
postalayabiliriz. Eğer kafamızı kızdırmaya kalkarsanız, bir şafak vakti 
hepinizi evlerinizden alıp ters kelepçeyle tekme tokat polis otobüslerine 
bindirip at ahırlarına tıkabiliriz. 
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Bu sebeple de, Reis’imizin ve bizim size yaptığı iyiliğin büyüklüğü-
nü bilin ve hiç aklınızdan çıkarmayın bunu. 

Özetçe adam, ayar veriyor, zılgıt çekiyor. Dolayısıyla da, terörize 
ediyor bu askerleri.

Aslında bu tehdit Kaçak Saraylı Reis’e ve onun Başkanlık madalyalı 
Anayasasına karşı çıkmayı düşünen herkese yapılmış bulunmaktadır. 

Adamlar açıkça, artık meydan bizim, diyorlar. “Astığımız astık, kes-
tiğimiz kestik. Var mı itirazı olan?..”

Kaçak Saraylı’nın ve AKP’giller’in bu manevralarını ve onların 
Tayyibistan Faşist Din Devleti kurma girişimlerini algılamaktan, kav-
ramaktan aciz, alıklaşmış, zavallı askerlerse yine 2008 ve devam eden 
yıllarda olduğu gibi, bu saldırıların hukuki bir yönü olduğunu sanıyor-
lar. Bu sebeple de, Ahmet Zeki Üçok başkanlığındaki “Kumpas-Der”, 
hukuki argümanlar kullanarak cevap veriyor güya Başbakan Milyar 
Ali’ye. Tabiî bu cevabı da aslında efemine bir tutumla Kaçak Saraylı 
Reis’e ve AKP’giller’e biatı da içerir bir anlayışla yazılmış durumdadır. 
Yani zavallılar diyor  ki, bu sözümona cevaplarında; “Biz Pensilvanyalı 
İmam’a karşı sonuna kadar senin yanındayız. Sana biatımız tamdır. Bu 
sebeple bize acı ve dokunma.” Bir yakarış aslında onlarınki...

Evet, arkadaşlar, özetçe dersek: Pensilvanyalı İmam olsun, Kaçak 
Saraylı İmam olsun, hukuksuzlukta ve acımasızlıkta birbirlerine zer-
rece baskın gelmezler. Atbaşı giderler, hak, hukuk tanımazlıkta ve 
zalimlikte. Ve de, Laik Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanlığın-
da... Hep söylediğimiz gibi, bunların Birinci Kuvayimilliye’ye, Laik 
Cumhuriyet’e, Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye ve silah arkadaşlarına 
karşı olan düşmanlığı asla bitmez, son bulmaz. Onların beyin hücrele-
rine kodlanmıştır bu düşmanlık. Onların değişebileceğini sanmak, bu 
vatana, bu millete ve halka faydalı işler yapabileceğini sanmak, gafillik 
ve ahmaklık değilse, düpedüz hainliktir. Dedik ya; onları ancak toprak 
ıslah eder, diye. 

Onlardan biz hesap soracağız yalnızca, Demokratik Halk Devrimi 
Savaşı’mızın zaferi sonrasında. Onlar bu ihanetlerinin de, ABD hay-
dutlarına yaptıkları hizmetkârlığın da, aşırdıkları trilyonlarca dolarlık 
kamu malının da hesabını bir eksiksiz verecekler...

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
26 Ekim 2016


