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Hatırlayacağımız gibi, Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller 2009’dan 
2015 Haziran’ına kadar PKK ile İmralı ile dosttu. ABD’nin ve 
İngiltere’nin gözetiminde “Açılım” ya da “Barış Süreci” adını ver-
dikleri bir sürecin aktörleriydi. Oslo’da yüzde doksan oranında an-
laşmaya varmışlardı. Sonra Dolmabahçe’de Tayyip’in ofisinde Kaçak 
Saraylı’nın adamlarıyla İdris Baluken, Sinemacı Sırrı Süreyya ve 
Pervin Buldan’dan oluşan PKK ekibi, gülücükler saçan fotoğraflar 
ve videolar çektiriyorlar, anlaşmalar yapıyorlardı. O toplantıda, Kaçak 
Saraylı’nın Dolmabahçe Ofisi’nde kimin nerede oturacağını bile bizzat 
Kaçak Saraylı belirlemişti.

Tabiî bu altı yıllık süreç içinde PKK eylemlerini durduruyor, as-
ker de aynı şekilde mukabelede bulunuyordu. Bu süreçteki seçimlerde 
Kaçak Saraylı ve onun AKP’giller’i üst üste galibiyetler elde ediyorlar-
dı. Hani İmralı Görüşmeleri’nde Öcalan da der ya: “İktidarı AKP’ye 
altın tepsi içinde sunduk.” diye, işte öyleydi durumlar.

Şanlı Gezi İsyanı’mızda PKK-HDP, devrimcileri sırtından vuruyor, 
açıktan AKP’giller yanında saf tutuyordu. Bu ihanetlerini de şöyle di-
yerek savunuyordu Demirtaş:

“(...) Ama şöylesine bir hareket içerisine de girildi. ‘Bu şekilde 
hükümeti devirecek, darbeye doğru götürecek bir halk hareketini 
çıkarabilir miyiz? Ya da bu halk hareketini darbeye kanalize ede-
bilir miyiz?’ Böyle bir arayış oldu. Bunu, biz hem sokaktaki göz-
lemlerimizle hem de arkadaşlarımızın tespitleriyle rahatlıkla ifa-
de edebiliyoruz. Bu bir spekülasyon değil. Biz bu kısmına şiddetle 
karşı çıktık. Bu yüzden de bir mesafe koyduk. Buradan bir darbe 
çıkarmak isteyenlerle birlikte olmayız biz.”[1]

Yine İmralı’da Öcalan; “Gezi’de 17-25 Aralık’ta AKP devriliyor-
du, biz kurtardık.”, diyerek bu ortaklıklarını net biçimde ortaya koyar.

[1] http://odatv.com/agactan-devrim-diyen-demirtas-gezi-direnisine-bakin-ne-demis-
ti-1507141200.html
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Tabiî bu süre boyunca AKP’giller’in önde gelen temsilcileri 
Öcalan’a müthiş övgüler düzerler. Bir iki örnek: 

Yalçın Akdoğan:
“Ben Öcalan’ın süreci diğerlerinden daha doğru okuduğunu 

düşünüyorum. Belki televizyon imkânı, birçok tartışma programı 
izlemesi rol oynamıştır. Suriye’de vesaire birçok ülkede farklı aşa-
malardan geçti. Onlarca yıldır bu işlerin içinde olduğu için fark-
lı bir bakış açısı da vardır. Olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi 
vardır. Dikkat ederseniz onun verdiği mesajlar diğerlerinin verdiği 
mesajlara göre sürecin geleceğini daha çok düşünen bir hassasiyeti 
yansıtıyor.”

“(...)
“Beşir Bey (Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay), İçişleri Bakanı 

(Efkan Âlâ) ve Adalet Bakanı (Bekir Bozdağ) ile zaten görüşüyor-
lar. Bizim de sürekli görüşmelerimiz olmuştur. Diyalog kanalları 
açık. Herkes herkesle görüşüyor. HDP’lileri öcü gibi görmenin bir 
anlamı yok.”[2]

Beşir Atalay:
“Beğenin ya da beğenmeyin, Öcalan Kürtlerin lideri. Bir meka-

nizma oluşturduk. MİT Öcalan’la görüşüyor. Biz BDP’lilerle görü-
şüyoruz, onlar da Kandil’le görüşüyor”[3]

Yiğit Bulut:
“Abdullah Öcalan Ortadoğu’da Türkiye’nin önünü açıyor”[4]

Kürt illeri viraneye dönüştürüldü
Daha böyle yığınla övgüler düzdüler Öcalan’a, Kaçak Saraylı’nın 

adamları.
Bu arada da bütün Kürt illeri açıktan PKK’nin hâkimiyetine terke-

dildi. PKK istediği şekilde askeri konuşlanma ve mühimmat yığınağını 
yaptı buralara. Buna karşı çıkmak isteyen birlik komutanları ve vali-
ler, kaymakamlar görevden alınarak PKK’nin onayladığı ve kendisiyle 
uyum içinde olacak komutanlar, idari yöneticiler atandı.

AKP’giller ile PKK arasındaki bu kankilik durumu 2015 20 
Temmuz’una kadar sürdü. Tabiî bu süreci bütünüyle ABD ve onun ca-

[2] http://www.aljazeera.com.tr/haber/ocalan-sureci-daha-dogru-okuyor
[3] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/29499/Atalay__Ocalan_Kurtlerin_li-
deri.html
[4] http://www.haber3.com/yigit-buluttan-ocalan-ovgusu-2088846h.htm
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sus örgütü CIA yönetiyor.
Fakat hayatta hiçbir şey dümdüz bir yol izlemez. Bazen zikzaklar 

olur, geriye dönüşler, zıttına sıçrayışlar olur. Bu sebepten, uyumlu sü-
reç artık tersine çevrilmeliydi. İşte 20 Temmuz 2015 sonrası 180 dere-
ce karşıtına dönüştü bu durum. Bir anda AKP’giller ile PKK kanlı bir 
hesaplaşmanın, boğazlaşmanın içine itildi. O günden bu yana binlerce 
Türk ve Kürt genci hayatını yitirdi. Kürt illeri “Hendek Savaşları” adı 
verilen savaş sonucunda yerle bir edilerek viraneye dönüştürüldü. Sivil 
halktan da kayıplar oldu, önemli sayıda. Bu savaş bütün kanlı biçimle-
riyle bugün de sürdürülmektedir. 2015 öncesini olduğu gibi sonrasını 
da planlayan, yöneten tümüyle ABD Emperyalistleridir.

Savaş, Türk ve Kürt her aileyi içine çekerse artık halkların bir arada 
yaşama imkânları büyük ölçüde ortadan kalkmış olur. Çünkü hiç kimse 
ailesinin bir ferdini kaybeden, öldüren kişilere karşı dostça duygular bes-
lemez. Onlarla bir arada olmak istemez. Tersine, düşmanlık güder, inti-
kam duyguları besler onlara karşı. İşte öyle bir sürecin içindeyiz şu anda. 
Bu süreç, her geçen gün halkların arasında bin yıldan bu yana oluşmuş 
bulunan bağların bir bölümünü koparıp gitmektedir. Yani hızlı bir ay-
rışma sürecine, parçalanma sürecine girdirilmiştir Türkiye. Başka türlü 
ifade edersek; BOP Süreci CIA’nın planladığı biçimde sürdürülmektedir.

Hep söylediğimiz gibi Meclisteki dört burjuva partisi de ABD’nin 
sadık hizmetkârlarından oluşmaktadır. Bunların akıl hocaları, yöneti-
cileri ve hatta yapımcıları, oraya getiricileri ve orada tutucuları ABD 
Emperyalistleridir. Bu sebepten, daha önce de defalarca söyledik: bun-
ların Türkiye’yi götürebilecekleri bir tek yer vardır, o da Yeni Sevr ya da 
BOP bataklığıdır diye. İşte oraya götürüyorlar elbirliğiyle Türkiye’yi.

Üç gün önce, 12 HDP milletvekilinin sabah baskınlarıyla, ev arama-
larıyla gözaltına alınması ve bunlardan Demirtaş’ın da içinde olduğu 
9 milletvekilinin tutuklanması aynı ayrıştırma ve parçalama sürecinin 
yeni bir aşamasıdır. Böylelikle HDP milletvekillerine, yani Amerikancı 
Burjuva Kürt Hareketi’nin legal plandaki partisinin milletvekillerine 
siyaset yapma hakkı verilmemiş olmaktadır. Zaten bu tutuklamaların 
sonrasında, HDP de 59 milletvekilini Meclisten çekme kararı almış 
bulunmaktadır. Legal siyaset noktalanmış olmaktadır. O zaman geriye 
sadece çatışma ve savaş alternatifi bırakılmaktadır.

ABD Ortadoğu’da ikinci bir İsrail istiyor
AKP’giller’in HDP’ye yönelik bu son saldırısı Batı kamuoyunda 

önemli yankılar yapmıştır ve hemen herkes HDP’nin yanında olmuştur. 
Sonuç olarak, bu olay ayrışma sürecini çok daha hızlandırmıştır, halklar 
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arasındaki çatlağı daha da genişletmiştir.
ABD’nin de istediği budur zaten. O süreç içinde halkların birbirine 

düşmanlaşmasını ve parçalanmanın önündeki engellerin tamamen orta-
dan kalkmasını amaçlamaktadır.

Hiç aklımızdan çıkarmayalım, ABD’nin ve AB’nin Kürt Sorunu’nu 
çözüm formülü açıkça ve kesince ortaya konmuştur. ABD kendi çı-
karları için, son yayımlanan Wikileaks belgesinde de görülmüş oldu-
ğu gibi, kendi büyükelçisini bile CIA’ya katlettirmektedir. Bilindiği 
gibi, ABD’nin Libya Büyükelçisi Chris Stevens ve üç elçilik çalışa-
nı CIA’nın yönettiği Ortaçağcı cihatçılar aracılığıyla katlettirilmiştir. 
Düşünebiliyor musunuz, insan soyunun başdüşmanı haydut devlet 
ABD, emperyalist çıkarı öyle gerektirdiği için kendi büyükelçisini ve 
elçilik çalışanlarını bile katlettirebilmektedir, hem de vahşice. İşte böy-
lesine insani değerlerden, namustan ve ahlâktan yoksun bir devletin 
herhangi bir dünya halkını sevmesi, onun hakkını savunması asla söz 
konusu olamaz.

Bu sebeple Kürt Meselesi’ni eline alıp onu Kürtler lehine savunuyor 
görünmesi bütünüyle o meselenin kendi arzuladığı şekilde çözümünü 
istemesinden kaynaklanmaktadır. ABD Ortadoğu’da ikinci bir İsrail, 
ikinci bir petrol bekçisi Amerikancı devlet yaratmak istemektedir. BOP 
haritasında da bunu ortaya koymuştur zaten.

Şimdi ne olacak?
Türkler ve Kürtler arasındaki savaş daha da şiddetlenerek ve kanlı 

biçimler alarak sürecek. Bunun bir aşamasında da ABD Emperyalistleri 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1973 Sayılı Kararının 
Türkiye için de uygulanması gerektiğini ortaya koyacaklar ve bu tek-
lifi getirecekler Güvenlik Konseyi’ne. ABD Emperyalistleri bu ka-
rarı Libya’ya saldırmalarına gerekçe oluşturmak için çıkarmışlardı 
Güvenlik Konseyi’nden. Çin ve Rusya da deneyimsiz, acemi emperya-
list devletler oldukları için ABD’nin oyununa gelmişler, onun getirdiği 
teklife karşı çıkmamışlardır Güvenlik Konseyi’nde. Çekimser kalarak 
onun Libya’ya askeri saldırıda bulunma önerisinin karar biçimine dö-
nüşmesini sağlamış olmuşlardır.

Fakat Libya, bu karar ve o kararın önerdiği saldırılar sonunda çöker-
tilmiş, emperyalistlerin gönlünce at oynatacağı ve sömürü yapacağı bir 
ülke haline gelmiştir. Zengin Libya petrolleri Batılı Emperyalistlerin 
hâkimiyetine girmiştir. Çin ve Rusya’nın payına ise hiçbir şey düş-
memiştir. Bundan ders çıkaran bu turfanda emperyalistler, Suriye’de 
ABD’nin ve AB’nin bu oyununa gelmemişler ve Suriye Halkının ve 
yönetiminin yanında yer almayı tercih etmişlerdir. Tabiî o da kendi çı-
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karları öyle gerektirdiği için.
Bugüne gelirsek, Türkiye hızla ABD ve AB Emperyalistleri’nin 1973 

Sayılı Kararlarını uygulamak isteyecekleri ortama doğru sürüklenmek-
tedir. Hani bu karar der ya; “Bir devlet kendi halkına karşı aşırı şid-
det kullanıyorsa, o devlete Birleşmiş Milletler’in askeri müdahale-
de bulunma hakkı vardır.”, diye, işte oraya götürüyorlar Türkiye’yi. 
ABD ya da AB ülkelerinden birinin bu teklifi vermesi halinde Güvenlik 
Konseyi’nde Türkiye lehine oy kullanacak, yani Türkiye’yi savunacak 
bir tek ülke bile artık kalmamıştır, yoktur.

Böyle bir karar Türkiye için de uygulanmalıdır, denildiği anda ne 
yapılacaktır?

Türkiye’nin Kürt illerini kapsayan bölgesi uçuşa yasak bölge ilan 
edilecektir. PKK’ye de her türden ağır silah takviyesi ve desteği yapıla-
caktır. Ve bunun sonucunda da ülke parçalanacaktır, Sevr’de öngörül-
düğü gibi. Yahut da BOP’ta öngörüldüğü gibi. Üç parçaya bölünecektir 
Türkiye bu projeler doğrultusunda.

Sözü uzatmayalım. İşte o kara günlere doğru her geçen gün artan bir 
hızla çekilip götürülmektedir Türkiye.

Ne yazık ki, bu gidişi durduracak Antiemperyalist, Antifeodal 
ve Antişovenist bir devrimci güç şu anda oluşturulamadı. Yani Kürt 
Sorunu’nu Amerikancı değil de devrimci bir tarzda çözebilecek, böyle-
ce de halkların kardeşliğini gerçekleştirebilecek bir güçlü hareket oluş-
turamadık ne yazık ki. Ve öyle görülüyor ki, ABD haydut devleti ve 
onun sadık müttefiki AB Emperyalistleri, Türkiye’yi BOP bataklığına 
sürükleyecekler. Orada boğup parçalayacaklar üçe.

Belki bazı arkadaşlara göre çok karamsar bir tablo çizmiş ya da ön-
görüde bulunmuş oluyoruz bu değerlendirmemizde. Fakat olanı olduğu 
gibi görmek, göstermek ve koymak bir devrimcinin vazgeçilmez tutu-
mudur. Durumu netçe tespit edeceğiz ki, oradan devrimci bir çıkışın 
yollarını aramaya başlayacağız, bulmaya çalışacağız. Bulacağız da tabiî 
en sonunda.

Başka türlü ifadelendirirsek, hastalığı ya da felaketi öncelikle doğru 
tespit edeceğiz. Teşhiste yanılmayacağız. Sonra da ona uygun bir tedavi 
ve çözüm üreteceğiz, ortaya koyacağız.

En sonunda muhakkak ki yine biz kazanacağız. Ama o günler ge-
linceye kadar da halklar büyük acılar çekecek, felaketler yaşayacak, 
kayıplar verecek. Hep diyoruz ya, ABD ve AB Emperyalist haydut-
larının olduğu her yerde ölüm cellâdı da onların yanı başındadır, 
diye. Türkiye’yi şu anda bu haydutlar yönetiyor gerçekte. Seçim meçim 
hikâye... Halkın bir şey görebildiği, dostu düşmanı seçebildiği, birbirin-
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den ayırabildiği bir durum yok. ABD’nin sadık hizmetkârı hain partile-
re sarılmaktadır kurtarıcı diye.

Onlar da nereye götürecekler Türkiye’yi?
Efendilerinin istediği yere.
İşte bütün bu sebeplerden dolayı biz hep diyoruz ki:
Katil Amerika Ortadoğu’dan Defol!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

07 Kasım 2016



Ayrım
İki

Amerikan işbirlikçisi CHP ve HDP’yle
“Demokrasi Cephesi” kurma hayalleri yaymak,

bilerek ya da bilmeyerek de olsa
karşıdevrime destek çıkmaktır!
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Biz yıllardan bu yana, bir katı gerçeği, altını çizerek çığlık çığlığa 
haykırıyoruz. Diyoruz ki; “Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete bütünüy-
le ABD planları, projeleri çerçevesinde siyaset yapmaktadır. Bunların 
Türkiye’yi götürebilecekleri bir tek yer vardır, o da BOP çukurudur. 
Bunlardan halka yarar hiçbir iş beklenemez, beklenmemelidir.”

Kimse yanılmasın: Bunların kendi aralarındaki muhaliflikleri, kav-
gaları, tepişmeleri sadece birer kayıkçı dövüşünden ibarettir. Bunların 
kavgaları birebir Pensilvanyalı İmam’ın cemaatiyle Kaçak Saraylı 
Reis’in AKP’giller’i arasındaki kavgaya benzer. Bunlardan hangisi üs-
tün gelirse gelsin, ABD için değişen bir şey olmaz. 

Hani ne der halkımız böyle durumlar için?
“Ayvaz kasap, hep bir hesap.”
Yapılması gerekense, bu dördü de birer burjuva partisi olan 

Amerikancı Dörtlü Çete’ye karşı, bunların karşıdevrim cephesine 
karşı, emperyalizm cephesine karşı; Antiemperyalist, Antifeodal ve 
Antişovenist bir Halk Cephesi örgütlemektir.

Küçükburjuva Sol,
Laikliğin önemini anlama hızında
nihayet dağdaki çobana yetişti,

Yeni Sevr’i anlamada hâlâ yayan
Ne yazık ki, İşçi Sınıfının Bilimini kavrayamamış; sınıflardan ba-

ğımsız, sınıflarüstü siyaset yapmayı, tahlil yapmayı, değerlendirme yap-
mayı alışkanlık haline getirmiş küçükburjuva sollarımıza bunu hiç anla-
tamadık. Başarılı olamadık bu konuda. Onlar bildiklerinden şaşmadılar.

Hatırlanacaktır; bunlar, 10 yıllar boyu Laikliğin önemini de hiç kav-
ramadılar. Biz platformlarda, toplantılarda, gençlik ve aydın ortamların-
da Laiklik dedikçe, bize şiddetle karşı çıktılar. “Bizim Müslüman halkı-
mızla bir sorunumuz yok. Laiklik Kemalistlerin işi, Laikçi Teyzelerin 
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işi. Bizim ne işimiz olur ki Laiklikle?”, dediler. Ortak hazırlanan bildi-
rilere Laikliği savunmayı öneren tezimizi koyduramadık. Onlar çoğun-
luktu, biz bir başımızaydık.

Bu adları keskin “Komünist”, “Marksist-Leninist”, “Askerileştirilmiş 
Politik Savaş Stratejisi” uyguladığı iddialarını taşıyan; özlerinde ise 
tüm yapıp ettiklerinin küçükburjuva anarşizminden başka hiçbir şey ol-
madığı, bilimin ışığında ayan beyan meydanda olan sözde sollarımız, 
bizi “Şeriat paranoyası görmek”le suçladılar. Bir suçlamaları daha 
vardı: “Sevr paranoyası görmek.” 

Bize yönelik bu suçlamaları kayıtlıdır, o günlerde karşılıklı yazılıp 
çizilen sayfalarımızda.

Bugün, olaylar en kör gözlere bile içerdiği gerçeği batırmıştır artık. 
Türkiye, hızla Ortaçağ’ın karanlıklarına yuvarlanmaktadır. “Tayyibistan 
Faşist Din Devleti” tuğla tuğla örülmektedir. Ve Yeni Sevr ya da bu-
günkü adlandırılmasıyla BOP, adım adım hayata geçirilmektedir. 

Bunlar bugün hiç değilse Laikliğin önemini artık dağdaki çobanı-
mızla ve mahalle kahvelerindeki emeklilerimizle birlikte görebildiler. 
Teslim edelim; onlardan da geriye düşmediler. 

Fakat BOP konusunda hâlâ görmezliklerini, anlamazlıklarını koru-
maktadırlar.

Bakalım onu ne zaman anlayacaklar...
Gelelim Meclisteki Dörtlü Çete’ye:
Bunlardan MHP’yi zaten 1965’te bizzat CIA kurmuştur, 

Kontrgerilla’nın Paramiliter Özel Örgütü olarak.
CIA teorisyeni David Galula’nın “Ayaklanmalara Karşı Koyma, 

Teori ve Pratik” adlı kitabında Kontrgerilla’nın her ülkede böylesi bir 
sivil görünümlü partiye ihtiyaç duyduğu açıkça belirtilir. Bu örgüt mi-
litanları -bizde bunlara “Ülkücüler” ya da “Ülkü Ocakları” denmek-
tedir- Kontrgerilla’nın resmi kuvvetleriyle birlikte yani askerleri ve 
polisleriyle birlikte devrimci güçlere karşı örgütlenip, eğitilip silahlan-
dırılarak savaşa sokulur. MHP’nin bu sözde ülkücüleri, 12 Mart ve 12 
Eylül Faşist Diktatörlüklerinin hazırlanış sürecinde kendilerine verilen 
bu görevi yüzde yüz oranında yerine getirmişlerdir. 

AKP’ninse, bir Amerikan-CIA-MOSSAD ve İngiltere projesi ol-
duğu artık onlarca kitapta yayımlanmış bulunan yüzlerce somut, kesin 
belgeler ışığında çok açık bir gerçektir. AKP de 2002’den bu yana CIA 
tarafından kendisine verilen rolü başarıyla oynamıştır. Bugün de hâlâ 
oynamaya devam etmektedir. 15 Temmuz Paylaşım Savaşı’nda bile 
yine CIA tarafından galip getirilerek rolüne devam etmesi sağlanmıştır. 
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Neydi kendisine verilen görevler?
Bunu defalarca yazdık, söyledik. Tekrarlayalım yine de:
1- BOP’un hayata geçirilmesinde kendisine verilecek rolü ABD yö-

netiminde oynamak.
2- İsrail’in güvenliğini sağlamak. Yani Ortadoğu’da İsrail’in düş-

manlarının bertaraf edilmesinde açıktan görev almak.
3- İslam’ın bütünüyle içinin boşaltılarak bir CIA-Pentagon İslamı 

haline getirilmesinde görev yapmak. Bunu yaparken de cahil, yoksul, 
bilinçsiz halkımızı “Allah’la aldatmak.”

İşte AKP 14 yıldan bu yana bu hainane görevi yapmaktadır. 

Sorosçu Kemal ve Yeni CHP’si Amerikancılıkta
Kaçak Saraylı Reis’le yarışır

CHP ise, bir CIA-MOSSAD ve Fethullah organizasyonu olan “ka-
set operasyonu”yla yönetimi bütünüyle değiştirilerek 1920’lerdeki 
CHP’nin 180 derece karşıtı bir çizgiye kaydırılmış ve oraya yerleşti-
rilmiştir. Kılıçdaroğlu’nun TESEV’ci, dolayısıyla da Sorosçu olduğu 
gerçeğini ilk açık eden Gerçek Gündem İnternet Gazetesi’nin yöne-
ticisi, bugünün CHP Milletvekil Barış Yarkadaş olmuştur. 

Sorosçu Kemal, CHP tepesine zıplatılışının hemen ertesinde, ri-
yakârca ve düzenbazca bir tutumla 27 Mayıs Politik Devrimi’ne sal-
dırmıştır.

Tarikatların ve cemaatlerin topluma faydalı olduklarını, bu nedenle 
de kendilerinin asla bunlara karşı olmadığını belirtmiştir. Bunlar ol-
sunlar ama siyasete karışmasınlar, demiştir sadece. Sanki böyle bir şey 
mümkün olabilirmiş gibi... Sanki 1950’den bu yana tarikatlar ve cema-
atler, iktidara getirilen Amerikancı partilerle hep içli dışlı olmamışlar 
gibi... Onunki bilmezlikten değildi tabiî. Düzenbazlıktandı.

“Ben Laikliğin tehlikede olduğunu kabul etmiyorum.”, dedi. Oysa 
Türkiye, günbegün dincileştiriliyordu, Ortaçağ’a doğru bayır aşağı sü-
rüklenip götürülüyordu.

Ömründe bir tek kere olsun CHP’ye oy vermediği gibi, tüm ya-
şamı CHP ve Laiklik düşmanlığıyla geçmiş, Pontusçu Mehmet 
Bekaroğlu’nu, aldığı bir emir doğrultusunda CHP yönetimine getirdi, 
danışman yaptı, milletvekili yaptı. 

Yine aynı Laiklik düşmanı Ortaçağcı faşist Ekmeleddin’i CHP 
içindeki hiçbir resmi yöneticinin haberi olmadan, faşist MHP’nin 
Bahçelisi’yle anlaşarak “Cumhurbaşkanlığı”na aday gösterdi. 
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Bu gösterilme sonrası, günün CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Muharrem İnce ne dedi?

“Ben CHP’nin Genel Başkan Yardımcısıyım, Ekmeleddin İhsa-
noğlu’nun Cumhurbaşkanı adayımız olduğunu medyadan öğren-
miş bulunuyorum.”

Bütün bu özellikler, Sorosçu Kemal’in Amerikancı ve gerici olması-
nın dışında, asla demokrasiyle de ilgisi olmadığını göstermektedir.

Bu işler, Sorosçu’nun kararıyla ve buyruğuyla yapılıyor ve yapıla-
cak ise, o zaman parti organlarının tümü hikâyedir, göstermeliktir. Ya 
da kandırmacadan ibarettir.

Yine aynı Sorosçu Kemal, yiğit, namuslu hukukçumuz Yar-Sav 
Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nu, ona oyun oynaya-
rak harcamıştır. Onun sadece milletvekili olmasını engellemekle ye-
tinmemiştir ki bu konuda kesin söz vermiş olmasına rağmen, mesle-
ğinden de etmiştir adamı. Yani, yargıçlık mesleğinden istifa ettirmiştir, 
“Senin milletvekilliğin garanti”, diyerek. Kaldı ki Eminağaoğlu’nun, 
Sorosçu’yu bu konuda uyarmış olmasına rağmen... “Bakın Kemal Bey, 
yargıç ve savcıların milletvekili adaylığı nedeniyle istifaları sonrasında 
geriye dönüşleri mümkün değildir.”, demiş olmasına rağmen...

Bu olay da göstermektedir ki, ahlâksızdır da Sorosçu, siyasi anlamda.
Sorosçu’nun gericilikleri çok. Parti yönetimine ve milletvekilliğine, 

tescilli CIA Ajanı “TR 705”i getirmiştir. O günlerde yapılan seçimde, 
bu kişinin köyünden CHP’ye 1 oy bile çıkmamıştır. 

Peki, aday olduğu ilden kendisi için CHP’ye oy veren olmuş mudur?
Hiç sanmıyoruz. Tam tersine, oy kaybettirmiştir esasında CHP’ye. 
Bu Sorosçu Kemal, bir ABD operasyonuyla CHP başına oturtulduğu 

için, onun verdiği tüm görevleri de sadakatle yerine getirmektedir.
Ankara’nın göbeğinde, Kızılay’da bir mühendislik bürosu görünü-

mü altında karargâh kurup faaliyette bulunan CIA üssünü protesto et-
mek için o üssün önünde bir eylem yapmak isteyen ve onun hazırlığı 
içinde bulunan CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’i harcamış, 
milletvekilliğini sonlandırmıştır. Tabiî, protesto eylemini de anında dur-
durmuştur. Bugünse Aksünger, parti yönetimine seçilip gelebilmiştir. 

Bu Sorosçu Kemal, Kaçak Saraylı Tayyip kadar ve onun AKP’giller’i 
kadar, Suriye’nin meşru yönetimine de karşıdır. Sık sık bu düşmanlığını 
dile getirerek, efendisi ABD’nin gözüne girme çabasını sürdürür.

Bazen, “Ben de Tayyip kadar Esad’a düşmanım.”, der. Bazense, 
Avrupa’ya giderek AB yetkilileri önünde, “Tayyip Erdoğan’ın Beşşar 
Esad’dan ne farkı var, ikisi de aynıdır.”, diyerek onlara yavşar, hal-
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kımızın deyişiyle.
Daha birkaç gün önce Sorosçu Kemal, CHP Grup Toplantısında da 

Kaçak Saraylı’nın AKP’giller’i için aynen şu nitelemede bulunuyor:
“Kendi Baas rejimlerini kurdular.”[5]

Adamdaki Amerikanofilliği, efendisi ABD’ye sadakat aşkını göre-
biliyor musunuz?

AKP’giller Baas rejimi kurmuşlar...
Akla karayı kıyaslıyor birbiriyle. 
Behey Sorosçu!
Baas Rejimi’yle ve Beşşar Esad’la senin alıp veremediğin ne?, de-

sek; ne cevap vereceğini biliyoruz:
“Ama efendim öyle diyor.”, diyecek...
Oysa Beşşar Esad, Ortadoğu’nun ve hatta tüm İslam Dünyasının şu 

an tek namuslu, antiemperyalist, vatansever lideridir. Sadece ülkesini 
savunmakla kalmıyor, 5 yıldan bu yana, bütün İslam Dünyasını da sa-
vunuyor. Tabiî Türkiye’yi de savunuyor. 

Ne yapıyor?
Amerika’nın Ortadoğu’ya biçtiği alçakça haritayı ve planı yırtma-

ya, parçalamaya çalışıyor. Yiğitçe direniyor, ABD ve AB Emperyalist 
haydut devletlerinin ve onların emrindeki Ortaçağcı CIA yetiştirmesi, 
insanlık düşmanı cihatçı örgütlerin canavarlıklarına karşı, saldırılarına 
karşı. 

Tabiî Sorosçu Kemal de, Kaçak Saraylı Reis’in Alevi versiyonu ol-
duğu için, Amerikancılıkta ve emperyalizm yandaşlığında onunla yarı-
şıyor. 

Yazıklar olsun, diyebiliriz, onun bu seviyesiz saldırısı ve ihaneti kar-
şısında. 

CHP’ye umut bağlamış içtenlikli insanlarımıza da, aklınızı özgürce 
kullanmayı öğrenin, tavsiyesinde bulunabiliriz. Sorosçu Kemal ve eki-
bi, 100 yıl CHP’nin başında kalsa, Kaçak Saraylı Reis 100 yıl Sarayında 
oturur. Ülkemizi de kasıp kavurmayı sürdürür.

CHP, bu hainler yönetimiyle bir adım ileriye gidemez. Hiç kimseye 
güven ve umut veremez. Bu, matematiksel kesinlikte bir gerçekliktir.

[5] https://www.chp.org.tr/Haberler/36/chp-genel-baskani-kemal-kilicdarog-
lu-tbmm-chp-grup-toplantisinda-konustu-1-kasim-2016-46280.aspx
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Obama bile, PYD ve YPG’nin,
bölgedeki yerel ortakları olduğunu söyledi

Gelelim Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin legal plandaki ör-
gütü HDP’ye...

Hep söylediğimiz gibi, PKK 1991, yani Sosyalist Kamp’ın çökü-
şü sonrası dümeni aniden kırıp rota değiştirmiş ve soluğu ABD’nin 
Miami kıyılarında almıştır. O tarihten bu yana da ABD’nin ve CIA’nın 
Ortadoğu’daki yerel müttefiki ve gücü durumundadır.

Daha bir iki ay önce, Rojava’ya çekilen ABD bayrakları bunun so-
mut kanıtlarından sadece biridir. Unutmayalım ki, yapılan kamuoyu 
yoklamaları PKK yörüngesindeki Kürtlerin tamamının Amerikancı ol-
duklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Zaten Obama bile, PYD ve YPG’nin, bölgedeki yerel ortakları ol-
duğunu, en yetkili ağızdan dile getirmiştir netçe. Amerikan generalleri 
de sık sık Suriye’deki PYD karargâhlarını ziyaret edip desteklerini ve 
ittifaklarını ortaya koymaktadır. Kaldı ki bugün PYD-YPG, CIA yöne-
ticileriyle, ABD Özel Kuvvetleri’yle ve insan öldürmekten canavarca 
bir zevk alan, yine CIA yapımı Black Water’larla omuz omuza savaş-
maktadır Suriye’de. ABD, PKK’nin bu Suriye koluna baştan beri hafif 
silahlar vermişti. Ama geçen ay açıkladılar ki, bununla kalmayıp artık 
PYD ve YPG’yi ağır silahlarla da donatmaya başlamışlar. 

Zaten Kandil’in de 10 yıllardan bu yana koruyucusu ve kollayıcısı, 
çok net bir biçimde ortaya çıkmıştır ki; ABD’dir. Yani, ABD müttefik-
liğinde ve ortaklığında İsrail neyse, Barzani ve Barzanistan da PKK, 
YPG ve HDP de odur. Etle tırnak gibi kaynaşıktırlar artık ABD’yle.

ABD’nin bu desteği ve PKK dostluğu nereden kaynaklanmaktadır?
Kendisine Ortadoğu’da ikinci bir petrol bekçisi, ikinci bir İsrail, 

Müslüman bir İsrail yaratma projesinden. Yani Amerikancı Burjuva 
bir Kürt Devleti oluşturma planını hayata geçirmektedir ABD.

HDP de bütünüyle Amerikancı, Ortaçağcı, gerici ve Sosyalizm dö-
neği insanlar tarafından yönetilmektedir. Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş, Wikileaks belgeleriyle de netçe ortaya çıkmış olduğu gibi, 
adına “Uluslararası Liderlik Ziyaretçi Programı”, dedikleri, üç 
hafta süren, CIA’nın ajan yetiştirme programından geçirilmiştir. Hem 
de tâ 2005 öncesi, İHD Diyarbakır İl Başkanı olmasından önce. Yani 
Tayyip gibi seçilmiş, programa alınmış, yetiştirilmiş ve HDP’nin te-
pesine getirtilmiştir. Diğer yöneticiler de benzer niteliktedir. Tamamı 
Amerikancıdır. Bir bölümü ağadır. Bir bölümü de burjuvadır. Ve 
Ortaçağcı Şeriat düzeni taraftarıdır. Altan Tan gibi... Hüda Kaya da 
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ömür boyu Altan Tan gibi sola ve sosyalizme düşmanlık beslemiş bir 
şeriat düzeni taraftarıdır. Bunları bulup milletvekili yapmak, elbette ki 
bir ABD projesidir aynı zamanda.

Bildiğimiz gibi bu parti, Şeyh Said anmaları yapar, Kutlu Doğum 
Haftaları tertipler. Yöneticileriyse Kürt illerinin tarikat şeyhlerini, 
mollalarını dergâhlarında ziyaret edip ellerini öperler. Yani bu parti, 
antiemperyalist olmadığı gibi, antifeodal de değildir. Yani Laiklik sa-
vunucusu da değildir. 

Daha önce de yazdığımız gibi, Öcalan da, Selahattin Demirtaş da 
Pensilvanyalı Fethullah’a övgüler düzüp selamlarını sarkıtmışlardı. 
Hatta Şeyh Said’e kadar uzanmıştı bu övgüleri. 

Yine hatırlanacağı gibi Sorosçu Kemal de Fethullah’a methiyeler 
düzmüştü. 

Bunlarda ilke tilke aramayacaksın. Bunların tamamı Makyevalist, 
Amerikancı, vatan ve halk düşmanı burjuva partileridir. 

HDP ve PKK antişovenist de değildir, bildiğimiz gibi. Onlar, siyasi 
ideolojilerini Türk düşmanlığı üzerine inşa etmişlerdir. Halkların kar-
deşliğine asla inanmazlar. Söylemde arasıra dillendirseler de, bunun 
hiçbir gerçekliği yoktur. Her davranışlarından ve doktrine ettikleri kad-
roların söylemlerinden onlardaki bu Türk düşmanlığı net olarak görülür. 

Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’yi oluşturan bu dört burjuva par-
tisi de, esasında Emperyalizm Cephesinin bileşenleri içinde yer alırlar. 
Başka türlü ifadelendirirsek; Karşıdevrim Cephesi içinde yer alırlar.

Hatırlayalım; Şanlı Gezi İsyanı’mız günlerinde PKK ve HDP, 
bu gericiliğini somut biçimde ortaya koyarak bizi sırtımızdan vur-
du. Açıktan Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller safında yer aldı. Gezi 
İsyanı’mızı tıpkı AKP’giller gibi darbe olarak tanımladı. Bunun yazılı 
ve görüntülü kayıtları medyada yer almaktadır. Biz de aktardık defalar-
ca. Bu ihanetleri karşılığında da AKP’giller’den teşekkür aldılar, yine 
hatırlayacağımız gibi.

Hiç aklımızdan çıkarmayalım: Ülkemizde ve Ortadoğu’da ne za-
man antiemperyalist, devrimci ya da ilerici bir halk hareketi ortaya çı-
kıp gelişmeye başlasa, ABD Emperyalistleri tıpkı İsrail gibi bölgedeki 
bu yerel ortağını da yani Barzani’yi, PKK’yi, HDP’yi, YPG’yi de o 
halk hareketi üzerine saldırtacaktır. Bu sebeple, bunlardan asla ileri-
ci, demokrat, antiemperyalist bir tutum, hareket beklenemez. Bunlar, 
ABD Emperyalistleri gibi, Türk, Kürt ve bölge halklarının düşmanları 
kategorisindedir ve o saftadır. Bunlar kendi iradeleriyle davranmazlar. 
ABD’dir, CIA’dır, Pentagon’dur, bunları yöneten. 
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Öyleyse nedir, yapılması gereken?
Bu Amerikancı karşıdevrim cephesine karşı, bu emperyalizm cephe-

sine karşı bir Devrimci Halk Cephesi oluşturmaktır.
Bu cephenin ilkeleri nelerdir?
Ya da hangi temeller üzerine oturacaktır bu cephe?
Başta söyledik, tekrardan kaçınmayalım yine de: 
1- Antiemperyalist olacak. Yani ABD ve AB Emperyalistlerine ke-

since karşı olacak. “Katil Amerika, Ortadoğu’dan Defol!”, diyecek.
2- Vazgeçilmez bir biçimde Laikliğin savunucusu olacak. 

“Laiklik olmadan demokrasi de özgürlük de, hukuk devleti de olmaz.”, 
diyecek. “Modern anlamda insancıl toplumun vazgeçilmezlerindendir 
Laiklik”, diyecek. Dolayısıyla da, Antifeodal olacak, Ortaçağ düzeni 
karşıtı olacak.

3- Antişovenist olacak. Halkların eşitliğini ve kardeşliğini savuna-
cak. Dolayısıyla da Kürt Sorunu’nun Devrimci bir tarzda; gerçek eşit-
lik, kardeşlik ve özgürlük temelinde çözümünden yana olacak. Bizim 
bu çözüm önerimiz, PKK’nin ve HDP’nin savunduğu Amerikancı 
Burjuva çözümün 180 derece karşıtıdır, zıttıdır.

Pekiyi bu Devrimci Halk Cephesi-Devrimci Güçler Cephesinin da-
yandığı halk kesimleri neler olacak?

Başta İşçi Sınıfımız ve yoksul Köylülüğümüz gelmek üzere; esnaf, 
aydın, bilim insanı, gençliğimiz ve Birinci Kuvayimilliye ve Mustafa 
Kemal Geleneğine bağlı olan Ordu Gençliği’mizin tam bağımsızlıkçı, 
yurtsever, Laik unsurları oluşturacak bu cepheyi. 

İşte, Türkiye’nin bugün peynir ekmek kadar ihtiyaç duyduğu şey, 
böyle bir Devrimci Halk Cephesinin oluşturulmasıdır.

Bunun dışındaki sözde çözüm önerileri ve akıldanelikler-bilgiçlik 
gösterileri, sadece içtenlikli ama yeterince bilinçli olmayan kitlelerde 
kafa karışıklığı, zihin bulanıklığı yaratmaktan öte hiçbir işe yaramaz. 
Dolayısıyla da, bu tür küçükburjuva atmasyonları, bilmeden ve isteme-
den de olsa, emperyalistlerin karşıdevrim cephesinin işine yaramış olur.

Kahrolsun Halkların Düşmanı Emperyalistler Cephesi!
Yaşasın Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

09 Kasım 2016



Ayrım
Üç

Amerikancı Karşıdevrim Cephesi
zaten 1950’den beri var, iktidarda ve

Türkiye Halkına kan kusturmakta.
Olmayansa, bu vurguncuların zulüm ve ihanetine 

dur diyecek bir Halk Cephesidir
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Her savaşta olduğu gibi, Türkiye’nin bu anacık babacık günlerin-
de, bu ihanetlerin, talanların, katliamların ve her çeşitten zulümlerin 
bir kâbus gibi Türkiye’nin üzerine çöktüğü günlerde de, eğer bu hal 
ve şarttan halkımızın yararına bir çıkış, bir kurtuluş bekleniyorsa, ya-
pılması gereken; zaten var olan Emperyalistler Cephesinin karşısında 
onunla dişe diş çarpışacak olan bir Halk Cephesini örgütlemektir.

Biraz açarsak meseleyi; aslında bütün savaşlarda iki cephe savaşır. 
Mesela, bugünkü Ortadoğu’da ve özellikle de Suriye’de yoğunlaşmış 
bulunan savaşa bakalım: Burada, bir Emperyalistler Cephesi vardır. 
Amaçları ise, hep söylediğimiz gibi, BOP çerçevesinde Ortadoğu’yu 
kendi çıkarlarına en uygun düşecek biçimde yeniden şekillendirmektir.

Bu cephenin özgücü ABD Emperyalistleri ve AB Emperyalistleri-
dir.

Yedek güçleriyse, Siyonist İsrail’dir. Trump’ın deyişiyle; 
“ABD’nin dünyadaki tek stratejik müttefiki”dir, İsrail. Suudi 
Arabistan’dır, Katar’dır, Kuveyt’tir, Birleşik Arap Emirlikleri’dir, 
Türkiye’dir. Ve ayrıca da bölgedeki kara gücü olarak kullandığı PKK-
PYD-YPG’dir. Barzanistan’dır. Ve de dünyanın her yerinden devşirip, 
ezici çoğunluğunu Türkiye üzerinden Suriye’ye geçirdiği meczuplaştı-
rılmış, insanlıktan çıkarılmış, canavarlaştırılmış, Ortaçağcı bir din dev-
leti kurmayı amaçlayan cihatçılardır.

Demek ki, Emperyalizm Cephesinin-Karşıdevrim Cephesinin, 
Amerikancı Cephenin öz ve yedek güçlerini oluşturan unsurlar bunlardır. 

Bunlar kiminle savaşmaktadır?
Ya da kime karşı savaşmaktadır?
Bölgede ülkesini, vatanını ve halkını savunan Beşşar Esad lider-

liğindeki Suriye’nin meşru Baas İktidarı’na karşı savaşmaktadır. 
Demek ki, Antiemperyalist Cephenin özgücü de Beşşar Esad ve 
meşru Baas Rejimi’dir. 

Yedek güçleri ise, İran’dır, Hasan Nasrallah liderliğindeki 
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Lübnan Hizbullahı’dır, Rusya’dır ve Çin’dir. Ve bir de, Türkiye’nin 
de dahil olduğu Ortadoğu Halklarının antiemperyalist, devrimci, 
demokrat güçleridir.

Türkiye’de Devrim ve Karşıdevrim Cephesi
hangi güçlerden oluşur?

Türkiye’de 1950 yılının 14 Mayısı’nda yapılan Genel Seçimlerle 
birlikte zaten çoktan Batılı Emperyalist Ağababaları emrine girmiş, 
onunla kaynaşmış Türkiye Finans-Kapital’i, iktidarı siyasi planda 
da bütünüyle ele geçirmiştir. Zaten ekonomik planda tâ 1932 yılında 
Celal Bayar’ın İktisat vekilliğine getirilmesiyle birlikte ele geçirmişti 
Finans-Kapital, Türkiye’yi. 

Böylece de Türkiye’de Karşıdevrim, hem ekonomik alanda, hem de 
siyasi alanda hâkimiyetini kurmuş olmuştur. 

Bu ele geçirişte de, ki Türkiye bundan sonraki hayatını bugüne 
kadar hep Amerikan yörüngesinde ve onun uydusu olarak geçirmiş-
tir, öylece de devam etmektedir. Artık Türkiye’nin Ordusundan Milli 
Eğitimine, sanatından kültürüne, yol yapımından ne üreteceğine kadar 
karar vermek, sadece ABD’nin ve onun uzmanlarının eline verilmiştir. 
Yani Türkiye yönetimi, her alanda ABD’nin bir eyaleti gibi, ABD’nin 
doğrudan kumandası altına sokulmuştur. 

Karşıdevrimin bu başarısında rol oynayan özgüç, elbette ABD’yle 
birlikte Türkiye’nin vurguncu, asalak, sömürücü Antika ve Modern iki 
sömürgen sınıfı olmuştur. Bunlardan birincisi ve efendi durumunda bu-
lunanı Modern Finans-Kapitalistler Zümresidir. Bunlar, günümüzde-
ki örgütleriyle TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK ve TOBB’un kodamanlarıdır. 

Bir diğer sömürgen sınıf ise, Sümerler’den bu yana Ortadoğu’da 
bulunan sömürcü, vurguncu, asalak ve insan düşmanı Antika Tefeci 
Bezirgân Sınıfıdır. 

Demek ki, Amerikancı Karşıdevrim Cephesinin Türkiye’de de öz-
gücü bu üçlüdür. Yani, ABD-AB Emperyalistleri, Finans-Kapitalistler 
Zümresi ve Antika Tefeci Bezirgân Sermaye Sınıfıdır. Bu zümre ve sı-
nıfın oluşturduğu Parababalarıdır. 

Yedek güçleri ise, durumlarını ve çıkarlarını bu ABD işbirlikçisi 
Parababaları zümre, sınıf ve onların iktidarında gören hareketler, örgüt-
ler, gruplar ve kişilerdir. Bunlar, halkına ve insanlığına ihanet etmiş ve 
Amerikan işbirlikçiliğine, Parababaları vurgununa, çıkarı ve mevkisi 
için boyun eğmiş ve onun hizmetine girmiş örgüt ve kişiler, yukarıda 
adlarını andığımız ve nüfus içinde çok küçük bir azınlığı oluşturan bu 
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hain talancılar güruhunun halk içindeki kitle tabanını oluştururlar. Ve 
halkı kandırmada, bilincini bulandırmada, onu körleştirip dostu düşma-
nı göremez, ayırt edemez hale düşürmede etken rol oynarlar.

Böylece de kitleleri bu hain vurguncular ekibinin peşine düşürürler, 
onları cellâtlarından medet bekler, iyilik umar hale getirirler. 

Kimdir bunlar?
Muaviye-Yezid ya da günümüz deyişiyle CIA-Pentagon İslamı’nın 

yayıcısı, insanları “Allah’la aldatan” tarikatlardır, cemaatlerdir ve bu 
İslam’ı savunan çeşitli kisveler altındaki din adamlarıdır. 

Geniş halk kitlelerini parti çatıları altında birleştirip onların Finans-
Kapital yörüngesine girmesine yol açan sahtekâr-sözde halkçı partiler-
dir. Bunlar, bugünkü adlarıyla CHP’dir, HDP’dir.

Yine yandaşlaştırılmış, satılmış Amerikancı Parababaları 
Medyasıdır. Havuz Medyasıdır. 

Finans-Kapitale ve onun ihanet düzenine hizmetten zevk alan 
sözde bilim insanı profesörler, aydınlar ve alçaklaşmış, soysuzlaş-
mış sözde sanatçılardır.

Yanlış anlaşılmasın; gerçek sanatçı, bu ihanet ve vurgun düzeninin 
muhalifi olur, karşıtı olur. Böylece de, insani ve mesleki onurunu sa-
vunmuş olur.

Bizim Karşıdevrim Cephesinin yedek güçlerinden biri olarak nitele-
diğimiz kişilerse, onurunu savunmayan, tersine onu ayaklar altına alan, 
insanlıktan çıkmış, sefaletleşmiş sanatçılardır, aydınlardır. 

Devlet kademelerindeki yerlerine, mesleki kalitesiyle değil de, kişi-
liksizleşerek, Amerikancı efendilerine yandaşlık ederek gelen, yükse-
len yine onursuz aydınlardır, bürokratlardır.

Adları işçi sendikası olmakla birlikte gerçekte İşçi Sınıfını değil 
de patronların çıkarını savunan sarı sendika ağalarıdır. TÜRK-İŞ’tir, 
HAK-İŞ’tir, vb.dir. Kamu sendikalarındaki benzerleridir. Memur-
Sen’dir, Kamu-Sen’dir.

Hatta ne yazık ki KESK yönetimi bile Amerikancı sarılar tarafından 
ele geçirilmiştir bugün. 

Adalet mekanizması içerisinde yer alan ama gerçekte adaleti ger-
çekleştirmekten değil de Amerikancı Parababaları İktidarına hizmetten 
zevk alan sözde hukukçulardır.

Tabiî, hiç unutmayalım; şu an Mecliste bulunan ve birbiriyle ar-
tık kaynaşmış, neredeyse yekpareleşmiş iki parti, AKP ve MHP, 
Karşıdevrim Cephesinin özgücü içinde yer alır. Bu özgücün yani Antika 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının ve Modern Finans-Kapitalistler 
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Zümresinin siyasi plandaki partileridir bunlar. 
CHP ve HDP’yi, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Karşıdevrim 

Cephesinin yedek güçleri arasında gösterdik.
CHP, tepesini Finans-Kapitalistlerin tuttuğu Orta Burjuva-Hür 

Burjuva ve Küçükburjuva kitlelerin partisidir. Fakat, 1991 sonrası, 
Sosyalist Kamp’ın yıkılıp dünyanın bayır aşağı yuvarlanmaya başla-
masıyla birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu “Sosyal 
Demokrat Parti”, tabanı olan ya da temsil ettiği kitlelerden ideolojik 
planda kopmuş ve Finans-Kapitale yanaşmıştır. Artık o da, Finans-
Kapitalistlerin dümen suyundadır. Ayrıca da, ABD’nin dümen suyun-
dadır.

HDP de aynı konumdadır. Hep söyleyegeldiğimiz gibi, o da PKK’nin 
legal plandaki partisidir.

PKK, 1991 sonrası, o güne dek savunduğu Küçükburjuva 
Sosyalizminden bütünüyle kopmuş ve Amerikancı bir burjuva par-
tisi kimliğine bürünmüştür. Dolayısıyla da, savunageldiği Kürt 
Sorunu’nun çözümünü artık Amerika’dan beklemektedir. Yani o da, 
bütünüyle ABD’nin yörüngesinde ve hizmetinde, halka ihanet içinde 
bulunan bir Burjuva Kürt Partisidir.

Bu parti, ne yazık ki, Kürt Halkının tutulduğu sömürge statüsünden 
kaynaklanan isyan potansiyelini, devrimci potansiyeli bütünüyle tersi-
ne çevirmiş ve Amerika’nın hizmetine sunmuştur. Böylece de, o ilerici 
potansiyel bugün ABD’nin Ortadoğu’daki emperyalist politikalarının 
yani BOP’un hayata geçirilmesi için harcanmaktadır, kullanılmaktadır. 
Obama ve ABD Generallerinin, Beyaz Saray ve Pentagon Sözcülerinin 
defalarca dile getirdikleri gibi, PYD ve YPG bugün o emperyalist hay-
dutların bölgedeki yerel askeri güçleridir, ortaklarıdır.

Demek ki arkadaşlar, Amerikancı Karşıdevrim Cephesinin, 
Emperyalizm Cephesinin öz ve yedek güçlerini bu sınıf, zümre ve ör-
gütler, siyasi partiler meydana getirir.

Türkiye Devrimi’nin hattını çizen
Hikmet Kıvılcımlı Usta olmuştur

Bu öz ve yedek güçlerin yöneticisi konumundaki liderler, kişiler, 
baştan ayağa ihanete batmış durumdadırlar. Bunların iflah olması, ge-
riye dönüşü asla söz konusu olmaz. Hani önceden de dedik ya; Ölüm 
gibidir ihanet, bir kere çizgiyi geçtiniz, sınırı aştınız mı, geriye dö-
nüşü yoktur.

İşte bu kesin gerçekliği bilince çıkaran Arap Halkı “El hayn la if-
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lah!”, der. Yani “Hain iflah olmaz!”
İşte bu sebeplerden dolayı, bu örgüt ve kişilerin değişebileceğini 

ummak, bunlardan vatan ve halklar yararına beklentide bulunmak, ga-
fillik ve cahillik değilse, düpedüz ihanettir.

Yine hep söyleyegeldiğimiz gibi bu cepheyi oluşturan sınıf, zümre 
ve siyasi partilerin, adı başka diğer örgütlerin Türkiye’yi götürebilecek-
leri bir tek yer vardır: Suriyeleştirmek ya da BOP çukuruna yuvar-
lamak...

Acıdır. Günbegün, adım adım oraya götürülüyor ülkemiz. 
Ya devrim yapacağız ya da şehit olacağız
Gelelim, Antiemperyalizm Cephesine. Devrim Cephesine, Halk 

Cephesine, Halk Kurtuluş Cephesine, Devrimci Güçler Cephesine...
Bu cephenin özgücü İşçi Sınıfımızdır.
Yedek gücü yoksul ve orta Köylülüğümüzdür. Esnaflarımızdır, 

memurlarımızdır, aydınlarımızdır, bilim insanlarımızdır, hal-
kının yanında duran namuslu sanatçılarımızdır, kültür insan-
larımızdır. Gençliğimizdir. Ve Mustafa Kemal Gelenekli Ordu 
Gençliği’mizdir...

Bu cephede 1920’den bu yana gerçek anlamda Devrimci Hattı be-
lirleyen teoriyi oluşturan Usta’mız, Önder’imiz Hikmet Kıvılcımlı’dır. 
Onun da kurucularından olduğu TKP’dir, Devrimci Güçlerin Partisi. 
Bilindiği gibi bu parti, acıdır ki, 40 yıl savaşmış ama sonunda dağılışa 
uğramıştır. 

Bu partinin legale yansıyan biçimi 1954 yılında kurulan, Başkanlığını 
Hikmet Kıvılcımlı’nın yaptığı Vatan Partisi’dir.

Önder’imizin 1920’lerden bu yana dalgalandırdığı kızıl savaş bay-
rağını bugün biz taşımaktayız. Usta’mızın 1971’de aramızdan ayrıl-
masından bu yana onu devraldık ve bugünlere kadar aynı inanç, karar-
lılık ve cesaretle taşımaktayız bayrağımızı, sürdürmekteyiz savaşımızı. 

Devrimin zaferine ve halkın kesince kurtulup kendi iktidarını kurun-
caya kadar da aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bundan kimsenin 
kuşkusunun bulunmaması gerekir. Çünkü, bu yol bizim için namustur. 
Ondan vaz geçmek, geri durmak, tereddüde düşmek, namustan ve in-
sanlıktan vazgeçmekle eşdeğerdir bizim için.

İşte bu sebepten diyoruz ya; ya devrim yapacağız ya da şehit olaca-
ğız, diye. 

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bu acı, yürek yakıcı gerçeklik karşısında hep söylediğimiz gibi, ha-
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va-su kadar, zeytin-ekmek kadar, tuz-biber kadar gerekli olan şey, bu 
Antiemperyalist Halk Kurtuluş Cephesi’ni bir an önce örmek ve savaş 
mevzisini tutmaktır.

1966’dan beri devrimci güçlerin
yenilmesinin sebepleri

66 yıldan bu yana hep yenilmekteyiz, kısa süren 27 Mayıs Politik 
Devrimi’nin sürecini saymazsak.

Sebebi ne bu yenilgilerin ve çekilen acıların, yaşanan zulümlerin?
Devrimci Güçler Cephesinin darmadağınık olması. Çil yavrusu gibi 

panik içinde ve dağınık olması. Bir türlü de usulünce, yordamınca, ka-
nununca kurulamaması...

Biz böylesine dağınıkken Karşıdevrim Cephesi domuz topu gibi ör-
gütlü olmuştur hep. İşte o yüzden, biz her kavgadan yenilgiyle çıktık 
bugüne dek. İsrail karşısında Arap Devletlerine döndük.

Kıvılcımlı Usta, bu yürek dağlayıcı durumumuzu şöyle anlatır, 40 
küsur sene önce:

“Türkiye Finans-Kapitali’nin başlıca Kuvvetleri nelerdir?
“1- Kendi içinde olağanüstü Birleşik ve Teşkilatlı bulunuşu;
“2- Geniş halk yığınları içinde olağanüstü Demagojiyi ve Çoğun-

luğu sağlayışı…
“Türkiye Finans-Kapitalinin bu iki başarısı birbirini bütünle-

yip daha büyük kuvvetlere yol açıyor.
“Türkiye Devrimci Güçleri’nin başlıca Zaafları nelerdir?
“1- Kendi içlerinde olağanüstü Dağınık ve Teşkilatsız bulunuş-

ları;
“2- Geniş halk yığınları içinde olağanüstü Beceriksiz ve Azınlık-

ta kalışları…
“Bu başarısızlıklar birbirinden çıkıp birbirini kovalayarak büs-

bütün daha büyük Güçlüklere doğru sürükleniyor.
“Gerçeklik budur. Türkiyemizin bu gerçekliği en büyük çe-

lişkisini yaratıyor. Halkın en büyük Dostu olan devrimci güçlere 
halk, Düşman gözüyle bakıyor. Halkın en büyük Sömürücüsü olan 
Finans-Kapital güçlerine halk, Koruyucu gözüyle bakıyor. İster 
beğenelim, ister beğenmeyelim, ister inanalım, ister inanmayalım, 
gerçekliğin olaycası budur.”[6]

[6] Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve Politika, Derleniş Yayınları, s. 11-12.
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Yenilgiyi zafere dönüştürmek için ne yapmalı?
Bu kahredici gerçekliği, halkımız yararına değiştirebilip dönüştüre-

bilmemiz için, tam zıttına çevirebilmemiz için yapmamız gereken de 
iki şey vardır:

1- Karşıdevrim Cephesinin öz ve yedek güçlerinden bütünüyle kop-
mak, ayrılmak. Onların hain içyüzlerini ve değişemez oluşlarını kesin-
ce görmek ve onlardan bütünüyle umut kesmek. Herhangi bir olumlu 
beklentiye asla girmemek. Onların, düşmanımız olduklarını netçe gör-
mek ve göstermek. 

Onların artık, insanlığın başbelası ABD ve AB Emperyalistleriyle 
menfaat birliği içinde olduklarını, kaderlerini birleştirdiklerini tam an-
lamıyla anlamak.

2- Halkımıza ve halk güçlerine dönmek. Kurtuluşu kendimizde ara-
mak. Dolayısıyla da birbirimize karşı olağanüstü toleranslı olmak, kar-
deşçe yaklaşmak.

Küçükburjuva gurur ve kibiri bir yana atmak. Halkımızın, ülkemizin 
ve vatanımızın çıkarlarını her şeyin önünde tutmak.

Bu arada da İşçi Sınıfımız ve Köylülüğümüzle olabildiğince yaygın 
ve kalıcı bağlar oluşturmaya çalışmak.

Devrimci prensipler çerçevesinde yani Antiemperyalist, Antifeodal 
ve Antişovenist ilkeler üzerine oturan bir Halk Kurtuluş Cephesi ör-
gütlemek. En fazla ihtiyaç duyduğumuz ve dertlerimize derman olacak 
biricik yol, tutum ve örgüt budur.

Kıvılcımlı Usta, işin bu yönünü de yine 40 küsur yıl önce “Anarşi 
Yok! Büyük Derleniş!” adlı broşüründe şöyle ortaya koymaktaydı:

“VII. PAROLA: ANARŞİ YOK!..
“BÜYÜK DERLENİŞ (İttifak)!..
“Son kerteye dek kritik durumdayız. Solu sola, devrimciyi dev-

rimciye, işçiyi işçiye, köylüyü köylüye kırdırıyorlar. Bu kargaşa-
lıkta: herkesin payı büyük. Suç tekyanlı değil. Bir elin sesi çıkmaz. 
Finans-Kapital önünde sol devrimcilerimiz: İsrail önünde Arap 
Devletlerine döndüler. Yuvarcık’ların (Mahfillerin) yağdırdıkları 
suçlamalar: Kin’den Dağınıklık’tan, Bozgun’dan başka bir şey ge-
tirmez oldu.

“Tartışmalar yavuz hırsızlığa kardı. Bastığı yerde ot bitirme-
mek Cengizliği, yavrularını koruma telaşiyle çiğneyip öldüren şaş-
kın ördek kuluçkalığı aldı yürüdü. (...) Herkes yanıldığını illa faşiz-
min zindanında mı öğrenecek?

“Türkiye’nin Sol cephesinde bir Uyanış İhtilali ‘dehşetli bir 



Devrim lazım’. Bir Derleniş İhtilali gerek.”[7]

Bu birleşi biçimine biz bugün “Halk Kurtuluş Cephesi” adını ver-
mekteyiz. İşte bu amaçla kendisine devrimci, demokrat, yurtsever ve 
Mustafa Kemalciyim diyen tüm güçlerin bu cepheyi kurmak için acilen 
davranışa geçmesi, bir araya gelmesi gerekir. 

Asla dost ve düşman cepheyi ve bu cepheyi oluşturan güçleri biribi-
rine karıştırmaması gerekir. Cepheleri karıştırmak, kafaları karıştırmak, 
bilinçleri karıştırmak, dolayısıyla da siyaseti çorbalamak anlamına ge-
lir. 

Çorba, yararlı bir yemektir. Besleyicidir. Tabiî malzemeleri hilesiz, 
güvenilir olmak kaydıyla...

Fakat siyasette çorbalamak, savaşta çorbalamak, sadece felaket ve 
hezimet getirir. Asla bu gerçeği aklımızdan çıkarmayalım. 

Parlak, cilalı, edebi laf etmek amacıyla içi boş, kafa bulanıklaştırıcı 
sözlerden, önerilerden uzak duralım. 

Siyaset yapıyorsak, son derece ciddi bir iş yapıyoruz demektir. O 
zaman, her sözümüz ve her işimiz bilimin ışığında, rehberliğinde olma-
lıdır. Bu bilim de, bildiğimiz gibi İşçi Sınıfı’mızın Kurtuluş Bilimidir. 
Yine bilindiği gibi, İşçi Sınıfımız, dar sınıf körlüğü içinde davranmaz. 
Kendisiyle birlikte tüm halkımızın da kurtuluşunu amaçlar ve o kap-
samda bir savaş yürütür. 

Unutmayalım ki, bu görevi sadece biz Gerçek Devrimciler omuzla-
makla yükümlüyüz...

Şairimizin dediği gibi:
“Biz ki ustasıyız vatan sevmenin.” Hemi de halkı sevmenin...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

11 Kasım 2016

[7] Hikmet Kıvılcımlı, Anarşi Yok! Büyük Derleniş!, Derleniş Yayınları, s. 25-30.
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Dört

Amerikancıların aile içi kavgasıdır bu!
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Hani FETÖ’yle Tayyip’in kavgası gibi. Pensilvanyalı İmam’ın ce-
maatiyle Kaçak Saraylı İmam’ın cemaatinin (AKP’giller’in) kavgası 
gibi. Evet, aynen öyledir. 

Can Dündar adlı ABD işbirlikçisi solucanın Almanya’dan gönder-
miş olduğu, Cumhuriyet’in kendisiyle aynı kategorideki Genel Yayın 
Yönetmeni Murat Sabuncu’ya hitaben kaleme aldığı bir mektubu ya-
yımlandı dün. Bakın orada neler diyor, Amerikancı gusano:

“Ben, gazetenin “Dışişleri gönüllüsü” oldum bu arada… 
“Türkiye’de basına nasıl saldırdıklarını dünyaya haykırıyo-

rum. Sizi, tutuklanan yazarları, gazetecileri, kapanan gazeteleri, 
televizyonları, radyoları, teslim alınan patronları, işsiz bırakılan 
meslektaşlarımızı anlatıyorum. 

“Dünya görüyor Murat! 
“Hem zulmü, hem direnişi görüyor. 
“Her ülkede meslektaşlarımız sizi soruyor, sizi yazıyor. 
“Sadece onlar değil, destekleriyle ya da sessizlikleriyle bu zu-

lümde pay sahibi olan Batı hükümetleri de bu despotizmi daha iyi 
görmeye, ses vermeye başladı. 

“Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’la görüştüm pazarte-
si… Kendisi de bir baskı rejiminden geliyor; zulmü tanıyor. “Arka-
daşlarınıza özel selamlarımı iletin” dedi; üstümde kalmasın. 

“Alman Dergi Yayıncıları Birliği’nin ödül töreninde, Paris Be-
lediyesi’nin tarihi meclis salonunda ayakta alkışlandı mücadele-
miz… 

“Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’le, Fransız 
AB Bakanı Harlem Desir’le, Avrupa Parlamentosu Başkanı Mar-
tin Schulz’la, Paris ve Strasbourg belediye başkanlarıyla görüştüm 
son üç gün içinde… Sizi anlattım.”[8]

[8] http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/629091/Murat_Sabuncu_ya_acik_mektup.
html
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“Finans-Kapital, dönek kullanmayı sever”
Netçe görüldüğü gibi, Can Dündar AB Emperyalistlerinin en önde 

gelen hemen bütün yetkilileri, temsilcileri tarafından alkışlarla karşıla-
nıyor, demokrasi kahramanı olarak görülüyor. Üstelik de sadece kendisi 
değil, buradaki kendisiyle aynı yolun yolcusu olan ekibi de böyle gö-
rülüyormuş. Yani, bu vatandaşlar AB Emperyalistlerinin temsilcileriyle 
kaynaşmış durumdalar.

ABD ve AB Emperyalistleri, çok iyi biliyoruz ki, namuslarını kirlet-
medikleri, tacize uğratmadıkları ya da bu tür amaçlarına müsait bulma-
dıkları insanlar için bırakalım desteklemeyi, görüşmeyi; parmaklarını 
bile asla oynatmazlar. Bu emperyalist haydutlar birilerini övüyor, onla-
ra arka çıkıyorsa, bilin ki o kişileri ya devşirmişlerdir ya da devşirmeyi 
düşünmektedirler. Devşirmeye elverişli bulmaktadırlar. 

Ne yapacaklardır devşirince?
Kendi emperyalist aşağılık amaçları için kullanacaklardır. 

Uydulaştırıp piyonlaştıracaklardır. 
Yukarıda alıntıladığımız bölümde, şöyle diyerek bütün iğrenç, karşı-

devrimci, namussuzca olan içyüzünü sergileyiveriyor:
“Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’la görüştüm pazartesi… 

Kendisi de bir baskı rejiminden geliyor; zulmü tanıyor. “Arkadaşlarınıza 
özel selamlarımı iletin” dedi; üstümde kalmasın.”

Kendisinin de övgüye boğduğu ya da övgüyle mukabelede bulundu-
ğu bu Joachim Gauck, bakalım bir kimmiş?

Nasıl bir baskı rejiminden geliyormuş ve ne gibi bir zulüm görmüş 
de “zulmü tanıyor” olmuş?

Google’dan aratalım:
“Joachim Gauck (d. 24 Ocak 1940, Rostock), Alman politika-

cı, Protestan papaz ve Doğu Almanya’da eski anti-komünist insan 
hakları savunucusudur. 19 Şubat 2012 tarihinde, hükümet par-
tileri olan CDU, CSU, FDP, SPD ve Birlik 90/Yeşiller tarafından 
2012 seçimlerinde Almanya Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul 
edilmiştir. 18 Mart 2012 tarihi itibariyle Almanya Cumhurbaşkanı 
seçilmiştir.”[9]

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, solucanın “baskı rejimi”, “zu-
lüm” düzeni olarak gördüğü rejim-düzen neymiş?

Demokratik Almanya’nın komünist düzeniymiş.
Bu sefalet, işte komünizm düşmanlığıyla kafayı bozmuş bir Protestan 

[9] https://tr.wikipedia.org/wiki/Joachim_Gauck
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Papazı, bir CIA görevlisini bile “demokrat” diye kakalamaya çalışıyor, 
Cumhuriyet okurlarına.

Bilindiği gibi, Almanya’nın yıllardan bu yana Başbakanı da buna 
benzer bir dönek olan Angela Merkel’dir. Rastlantısal değildir bu du-
rum.

Önder’imiz Kıvılcımlı der ki:
“Finans-Kapital, dönek kullanmayı sever.”
Çünkü dönek, Parababaları için en güvenilir hizmetkârdır artık. 

Hani hep diyoruz ya; “Hain iflah olmaz” diye, işte ondan bu dönekler el 
üstünde tutulur emperyalistler, Finans-Kapitalistler dünyasında.

Bu Can Dündar adlı sefalet zaten on yıllardan bu yana, Sovyetler’e 
ve Marksizm-Leninizme düşmanlık güder. Eskiden bu düşmanlığı sin-
sice, kalleşçe yapardı. Bu kadar açık oynamazdı. Fakat görülmektedir 
ki, AB Emperyalistlerinin kucağında cesaret bulmuş. Aslında, cesaret 
konusunda bir tavşandan bir milim bile önde olmadığını, 6 ay kadar 
önce yaşadığı tırışkadan silahlı saldırı olayında açıkça herkes gördü. 
Fare gibi kaçıp saklanacağı delik arıyordu.

Oysa aynı anda eşi ne yapıyordu?
Saldırgan şerefsizin elini tutuyordu. Orada herkes gördü ki, eşi olan 

cesur kadın, bundan bambaşka bir kategoridedir. Bu fare, eşinin taşıdığı 
yüreğin milyarda birine bile sahip değildir.

Sosyalist Almanya’ya bu namussuzca saldırısı da açıkça göstermek-
tedir ki, bu ABD işbirlikçisi, MİT’çi babası tarafından kendine uygun 
bir evlat olarak yetiştirilmiştir. 

Bugün her namuslu aydın görmekte ve takdir etmektedir ki, 
Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp ülkeleri, bütün bürokratik yapıları-
na rağmen (ki zaten bu zaaflarından dolayı yıkılmışlardır) dünyanın si-
gortasıydılar, dünya halklarının koruyucusuydular. Onların varlığında, 
ABD ve AB Emperyalist haydutları Vietnam Savaşı sonrasında dünya 
halklarına 1990 sonrasında olduğu gibi vahşi, kanlı saldırılarda bulu-
namıyorlardı. Vietnam Halkından yedikleri tokat da o yiğit, namuslu 
komünist halk karşısında uğradıkları hezimet de, onlarda çok önemli 
bir korku oluşturmuştu. 

Fakat, Sosyalist Kamp’ın çöküşü sonrasında, bu insanlığın başbela-
sı, alçak emperyalistler yeniden dünyamızı, bölgemizi ve ülkemizi kana 
ve ateşe boğmaya başladılar. 10 milyon civarında masum Müslüman 
Halkın kanını döktüler. Yüz binlerce masum Afrikalı siyah insanın ka-
nına girdiler. Bu katliamlarını hâlâ da olanca hızıyla sürdürmektedir-
ler. Kendi emperyalist, haydutça planları gereği, Yugoslavya’yı, Irak’ı, 
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Suriye’yi; halkları birbirine karşı kışkırtıp kanlı boğazlaşmaların içine 
iterek parça parça böldüler. Libya’yı enkaza çevirip Devlet Başkanını 
katlettiler. Şimdi de aynı kanlı oyunu, ülkemizde oynamaktadırlar. 

Fakat, Can Dündar ve avanesi için bunların hiçbir önemi yoktur. 
Onlar için insanlığın mutlu olabileceği biricik düzen olan Sosyalizm, 
“baskı rejimi”dir, “zulüm düzeni”dir. Demokrasinin temsilcisiyse, 
“Batı” denen ABD ve AB Emperyalist devletler güruhudur. Böylece de, 
Can Dündar türü sefaletler, emperyalist işbirlikçisi ve uşağı olduklarını 
netçe ortaya koymuş olmaktadırlar.

Bu ekibin karşıdevrimci içyüzünü Cumhuriyet’ten onca yıllık eme-
ğine rağmen bu ekip tarafından uzaklaştırılan namuslu gazeteci Serdar 
Kızık’tan dinleyelim isterseniz bir de:

Cumhuriyet Gazetesi, Can Dündar gibi Sorosçu 
Sosyalizm düşmanlarının avadanlığı oldu

“CUMHURİYET’TE NELER OLDU–OLUYOR?
“Cumhuriyet gazetesi tartışmaları, yeniden alevlendi.
“İki yıl önceki vakıf yönetimi seçimleriyle ilgili gelişmeler, göz-

leri yeniden gazeteye çevirdi.
“Durumu özetleyeyim…
“Eski vakıf Başkanı Alev Coşkun ve Mustafa Balbay’ın seçimle-

re ilişkin itirazları ortaya çıktı.
“Vakıflar Genel Müdürü seçimlerin usulüne uygun olma-

dığını açıkladı. ( http://odatv.com/cumhuriyet-yonetimi-degisi-
yor-mu-0110161200.html )

“Bunun ardından gazete yönetimi, imzasız bir başyazıyla, Coş-
kun ve Balbay’ı “ siyasi iktidarla aynı amaçta ve yolda birleşmek 
ve kumpas kurmakla” suçladı. ( http://www.medyatava.com/ha-
ber/cumhuriyet-gazetesinden-cumhuriyet-vakfiyla-ilgili-iddiala-
ra-yanit_140829 )

“Balbay bu suçlamayı, “ Cumhuriyeti sata sata bitiriyorlar” di-
yerek iki yanıtla yalanladı. ( http://mustafabalbay.com/mustafa-a-
li-balbay/1_205/mustafa-balbaydan-kamuoyuna-aciklama ) Alev 
Coşkun da şu yanıtı verdi. ( http://www.medyatava.com/haber/
alev-coskundan-cumhuriyet-gazetesine-jet-yanit-onlar-dogmamis-
ken_140830 )

“CUMHURİYET’TE NELER OLDU?
“Gelelim asıl soruya, Cumhuriyette ne oldu, neler oluyor?
“Gazetenin tarihinin yaklaşık üçte birine tanıklık edip, 31 yıl 

emek vererek, yönetim kurullarında görev almadan, 23 yıl İzmir 
temsilcisi olarak çalıştığım ve 2016 yılbaşında bir kumpasla atıl-
dığım ya da ayrıldığım gazetemle ilgili söyleyeceklerim hep oldu, 
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bundan sonra da olacaktır kuşkusuz.
“Asıl konu, gazetenin varlığı ve kurucu ilkeleri doğrultusunda 

işlevini sürdürmesidir…
“Atatürk’ün ismini verdiği, cumhuriyet devrimi ve ilkelerini 

korumakla yükümlü gazete, acaba bugün hangi çizgide?
“Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün ardından başlayan, yıl-

larca sağcı ve gerici iktidarlarla süren ve AKP’yle doruğa tırmanan 
karşı devrim sürecinde, Türkiye cumhuriyetinin bütün kurum ve 
kuruluşları erozyona uğratıldı, dönüştürüldü, genleriyle oynandı.

“Cumhuriyet gazetesinde de benzer süreçler yaşandı.
“Geçmişte karşı devrimin gazeteyi ele geçirmeye yönelik 2 ope-

rasyonu, Cumhuriyetin gerçek sahipleri okurlar tarafından engel-
lendi…

“Lafı uzatmadan gediğine koyayım. Bugünkü cumhuriyet, ku-
ruluş çizgisinden uzağa düşmüştür. Yeni bir bunalımla daha yüz 
yüzedir.

“Yönetim buna “değişim” diyor ama dönüşümdür, mutasyona 
uğratılmaktır.

“Cumhuriyetin bütün kurumlarında yaşanan bu dönüşümün 
mimarları, “siyasal İslamcılar, ayrılıkçı etnikçiler ve neoliberal 2. 
cumhuriyetçi, yetmez ama evetçilerdir.”

“Hepsinin ortak paydası, cumhuriyet ve Mustafa Kemal kar-
şıtlığı, emperyalizme bağımlı olmalarıdır. Küresel güçlerin Türki-
ye’deki plan ve projelerini yürütme konusunda söz ve eylem birliği 
içindedir.

“Siyasal İslam’dan demokrasi bekleyen, cemaat ve tarikatları 
sivil toplum örgütü sayan neoliberal tayfa, bugünkü baskıcı, otori-
ter düzenin kurucusu ve mimarıdır.

“Hâlâ cemaatin darbe girişiminin dinci bir kalkışma olduğunu, 
siyasal İslam boyutunu, ardındaki ABD ve küresel güçlerin varlığı-
nı söyleyemiyorlar.

“KUŞATMA…
“Gazete yönetimi, içinde bulunduğumuz karanlık günlerin so-

rumlusu olan cumhuriyet karşıtlarını, 2. cumhuriyetçileri, yetmez 
ama evet tayfasını gazeteye getirmiş, köşe yazarı olarak okura sun-
muştur.

“Bu, açılım ve tiraj gerekçeleriyle gazeteye ve okura kurulan 
kumpastır. Küreselleşme özentisi sağ bir darbedir.

“Bu her devrin, her düzenin adamları, omurgasız neoliberal 
ekip, demokrasi ayağına yıllarca AKP ve FETÖ cemaatini destek-
lemiştir.

“AB’ci ve Amerikancı bu takım “ülkenin bağırsakları temizle-
niyor” diye, “ askeri vesayet çöküyor” diye kumpas davalarını des-
teklemiş, masumları ve yakınlarını acılara boğmuş, yıllarca televiz-
yon ve gazete köşelerinde, hukuksuzluğa karşı çıkan solcuları bile 
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“faşist” diye nitelendirecek kadar büyük bir aymazlık sergilemiştir. 
Özellikle 12 Eylül referandumuyla cemaatin yargı, askeriye, emni-
yet, bakanlıklar ve benzeri kurumlarda örgütlenmesinin zeminini 
yaratmış, AKP iktidarının kolaylaştırıcısı olmuşlardır.

“Gazete yönetimi cumhuriyet düşmanlarını cumhuriyete ta-
şırken, son aşamada HDP güzellemeleri yapanları, da yazı işlerine 
monte etmiştir.

“Yönetim bu operasyonları yaparken gazete içine ve kamuoyu-
na sürdüğü gerekçe, “tiraj düşüklüğü ve buna bağlı olarak ekono-
mik durumdur.”

“Her ikisi de yalandır…
“Başka bir gerekçe ise kamuoyuna yapılan bir açıklamada gö-

rüldüğü gibi “bir kurum ve yapı değişimden kaçamaz, kaçmama-
lıdır. Her siyasi ve sosyal organizma gibi gazeteler de değişmek, 
yenilenmek zorunda” yalanıdır.

“Evet, değişim esastır ama dönüşüm ve başkalaşma, mutantlaş-
manın anlamı nedir?

“MAYMUNCUKLAR DEVREDE…
“Bugün Cumhuriyet yönetimi, imzasız başyazıyla, Balbay’ı 

kumpas kurmakla, AKP ortaklığıyla suçluyor.
“Ayıptır, utanç vericidir…
“Yaşamının 5 yılını AKP ve FETÖ ortaklığında, yetmez ama 

evetçilerin olağanüstü desteğiyle Silivri zindanlarında, hücrede ge-
çiren bir yazarı böyle suçlamak nereye sığar?

“Siz nihayetinde böyle suçlamalarda bulunacaksınız, yıllardır 
AKP ve cemaate destek verenleri, sol düşmanlarını değişim adına, 
aslında “dönüşüm” için maymuncuk gibi kullanarak gazetenin ka-
pısından buyur edeceksiniz.

“Bu ne yaman çelişkidir!
“İlhan Selçuk, Ergenekon çuvalına sokulurken, o yaşta sabaha 

karşı yatağından alınıp, sorguya götürülerken “darbeciler hesap 
veriyor” diye yazanları destekleyenlerin ne işi vardı Cumhuriyet-
te?

“Bu açmazı, hiçbir şekilde açıklayamazsınız.
“(...)
“Kumpas davalarında “darbecilerrrr” diye haykıranları, Siliv-

ri’deki masumlar için uzun tutukluluk sürelerinde “durun baka-
lım, hukuk var, yargılamanın sonunu bekleyelim” diye kalem oy-
natan zihniyeti görmeyecek miyiz, unutacak mıyız?

“Bu ekip ve onların gazete dışındaki ortakları, üst akıl tartış-
malarında, darbeye destek veren ABD unsurlarını inceden inceye 
aklamakla tutumlarını sürdürüyor hâlâ.

“Hatta aralarında, utanmadan 15 Temmuz girişimini FETÖ’cü-
lerin yanında ordudaki Kemalist subaylara yamamaya çalışan ger-
gedan derililer de var.
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“Soros zihniyetidir nihayetinde, küresel sistemin çarkındadır-
lar.

“Özgürlükçü” söylemlerinden ötürü bazıları bu tayfayı solcu 
diye algılasa da “sol ve sosyalizm” düşmanıdırlar.

“Neoliberal tayfa tarihsel olarak sağcıdır, gericidir. “Liberal 
sol” kavramı da uyduruktur.

“Bu kesimden bazıları şimdi pişmandır, bazıları “aldatıldık “ 
demekle operasyon sonrası narkoz etkisinde kandırıldıklarını iti-
raf etmektedir. Ancak yemezler...”[10]

Hazret, AKP’giller’in “Ergenekon Davası”nı savunur, 
Ortaçağcılığa dur diyen 28 Şubat’a karşıdır

Hepimizin bildiği gibi, Pensilvanyalı İmam’ın savcıları, yargıçları, 
polisleriyle birlikte Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri, “Ergenekon 
Davası” adlı bir CIA Operasyonu yürüttüler Türkiye’de, 2007’den 
2013 yılına kadar. El eleydiler bu süreçte. Kaçak Saraylı Reis; “Ben 
bu davanın savcısıyım.”, diye övünüyordu kürsülerde, ekranlar-
da. Pensilvanyalı’nın Zekeriyası’nın altına zırhlı Mercedes ve-
rip “Kahraman” ilan ediyordu. Amaçları Türk Ordusu’nun Birinci 
Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal Gelenekli yurtsever, bağımsızlıkçı, 
Laik unsurlarını tasfiye etmek, ezmek, sindirmek, terörize etmekti. 
Tabiî yine namuslu ve Mustafa Kemalci bilim insanlarına, gazetecilere 
ve aydınlara da aynı zalimane saldırıyı yönelttiler.

İşte tam da bu süreçte Can Dündar, şöyle diyerek, açıktan destek ve-
riyordu bu CIA Operasyonuna. Aynı zamanda da Pensilvanyalı İmam’la 
Kaçak Saraylı Tayyip’e:

“Dün süngü zoruyla Başbakan’ı eve yollayanlar, bugün polis 
zoruyla evden toplanıyor.

 “Dün “Adalet, insan hakları” diye haykırdığımızda üstümüze 
tank sürenler, şimdi adalet ve insan hakkı istiyor.

 “Dün düzmece andıçlarla demokratları yok etmeye çalışanlar, 
bugün düzmece kanıtlarla yargılandığından yakınıyor.

 “Adaletsizliğe, zulme karşı her zaman, herkesin yanındayız.
 “Ama dün burnundan kıl aldırmayan mağrurların bugün 

mağdur rolü oynamasına cevabımız aynı:
“Başka kapıya!”[11]

Evet, böyledir bu sefaletler. 

[10] http://medyadev.net/index.php/politics/item/1022-cumhuriyet-te-neler-oldu-oluyor.
[11] Can Dündar, Milliyet Gazetesi 14 Nisan 2012.
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“Ergenekon Operasyonu”yla, daha doğrusu bu CIA operasyonuyla, 
ordunun Laik ve Mustafa Kemalci geleneğe sahip kesiminin direnci ve 
özgüveni kırılmıştı, sarsılmıştı. Ve bu kesim, tümüne yakın diyebile-
ceğimiz oranda tasfiyeye uğramıştı. İşte bu tasfiyeyle Ortaçağcılığa ve 
Yeni Sevr’e giden yolun üzerindeki direnç noktaları ortadan kaldırılmış 
ve yol temizliği yapılmıştı. İşte o yoldan yürüyerek AKP’giller bu gün-
lere geldi.

Ülkemizin Ortaçağcılar cenneti haline getirilmesine karşı çıkan 28 
Şubat’a ise karşıdır Can Dündar. 28 Şubat Hareketine de karşı çıkar, 
bildiğimiz gibi. Oysa o hareket ve onun sonucunda alınan kararlar, eğer 
kâğıt üzerinde kalmayıp da hayata geçirilmiş olsaydı; ne Pensilvanyalı 
İmam’ın tarikatı, başta ordu, yargı, polis ve eğitim olmak üzere devletin 
hemen tüm kurumlarına yerleşip oraları yarı yarıya ele geçirebilirdi; ne 
de AKP’giller Faşist Din Devleti kurma yolunda pervasızca ilerleye-
bilirdi.

Şimdi, görelim bir, ne diyormuş bu 28 Şubat kararları:
“Millî Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 Sayılı 

Kararına Ek-A (rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması 
gereken tedbirler)

“1- Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer 
alan ve yine anayasanın 4’üncü maddesi ile teminat altına alınan 
Laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun 
korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygu-
lanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

“2- Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin 
yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Ka-
nunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı’na devri sağlanmalıdır.

“3- Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, 
Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık dü-
zeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve 
çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından:

“a- 8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı.
“b- Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı ola-

rak, devam edebileceği Kur’an kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı 
sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari 
ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

“4- Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına sadık, 
aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşla-
rımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun özüne uygun ihtiyaç düzeyin-
de tutulmalıdır.

“5- Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere 
mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu 
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yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar Diyanet İşleri Baş-
kanlığınca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar ara-
sında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir.

“6- Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların 
ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilme-
li, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelen-
mesi önlenmelidir.

“7- İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları 
ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ilişkileri kesilen personel 
konusu istismar edilerek TSK’yi dine karşıymış gibi göstermeye 
çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları 
aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır.

“8- İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütler-
le irtibatları nedeniyle TSK’dan ilişkileri kesilen personelin diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna im-
kân verilmemelidir.

“9- TSK’ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut 
mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuru-
luşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokra-
sinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır.

“10- Bu maddenin tam metnini Turkiye’nin uluslararası ilişki-
lerini ilgilendirdiği için yayınlayamıyoruz.

“11- Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körük-
lemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayı-
sıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok 
tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir.

“12- T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve 
bilhassa Belediyeler Yasası’na aykırı olarak sergilenen olayların 
sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda 
sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her ka-
demede kesin önlemler alınmalıdır.

“13- Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Tür-
kiye’yi çağdışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olun-
malı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz 
verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında 
titizlikle uygulanmalıdır.

“14- Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara 
ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak ye-
niden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle 
pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.

“15- Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve 
denetimden uzak rejim aleyhtari örgüt ve kuruluşlar tarafından 
toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kur-
ban derisi toplattırılmamalıdır.

“16- Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan 
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sorumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve 
bu tür yasadışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikka-
te alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırıl-
malıdır.

“17- Ülke sorunlarının çözümünü “Millet kavramı yerine üm-
met kavramı” bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve 
bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlen-
diren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir.

“18- Büyük Kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve 
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun is-
tismar edilmesine fırsat verilmemelidir.”[12]

Türkiye parçalanma sürecine sokuldu
Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, bu kararların özü “Ortaçağcı gi-

dişe dur diyelim”dir. Bu vahim gidişi durdurmak için acilen bu tedbir-
lerin uygulanması gerekir, denmektedir bu kararlarda.

Fakat ne yazık ki, Can Dündar gusanosunun dediği oldu sonrasın-
da. Bu kararlar bir anlık saman alevi gibi yandı ve söndü. Hemen hiç-
biri uygulanmadı. İşte o sebepten, Kaçak Saraylı Reis’in avanesi ve 
Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı pervasızca at oynatageldi Türkiye’de. 
Ve Türkiye bugünkü kapkara günlere sürüklendi. Ortaçağ’ın karanlık-
larına itildi. Ne ordu kaldı ülkede, ne yargı, ne eğitim, ne hukuk kaldı, 
ne adalet... 

Gözü doymaz bir iktidar, trilyonlarca dolarlık kamu malını iç etti. 
Türkiye’yi bütünüyle, bırakalım hukuk devleti olmayı, kanun devleti 
olmaktan bile çıkardı. Bir suç örgütü, bir çetenin hukukunu hukuk diye 
yutturdu millete. 

Ve tüm bunların ötesinde ülkemiz Yeni Sevr’in yani BOP cehenne-
minin kıyıcığına kadar getirilip dayandırıldı. Türkiye parçalanma süre-
cine sokuldu. ABD Emperyalistleri bu görevi vermişti, Kaçak Saraylı 
İmam’la Pensilvanyalı İmam’ın taifesine. Onlar da başarıyla oynadı-
lar oyunlarını, rollerini. Ve yaptılar görevlerini. Sundular hizmetlerini 
efendilerine. Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının kurduğu Laik 
Cumhuriyet’i yerle bir edip enkaz yığınına döndürdüler.

İşte bu Can Dündar ve Yeni Cumhuriyetçiler, Sevr’ci Soytarı Sahte 
Sol ve Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin temsilcisi PKK-HDP, 
ABD’nin “demokrasi güçleri”, “umut kaynağı” ilan ettiği sadık hizmet-
kârlarıdır. Bunların tamamı Birinci Kuvayimilliye’ye, Mustafa Kemal’e, 

[12] https://tr.wikisource.org/wiki/28_%C5%9Eubat_Kararlar%C4%B1.
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silah arkadaşlarına ve Laik Cumhuriyet’e düşmandır. BOP’çudur bun-
lar. Başka bir ifadeyle, ABD’nin “Project Democracy” diye adlandır-
dığı, CIA’nın, Pentagon’un ve Washington’un emperyalist amaçlarını, 
taleplerini demokrasi maskesi altında gizlediği ihanet projesinin unsur-
ları ve görevlileridir bunlar.

Tabiî Kaçak Saraylı İmam’la Pensilvanyalı İmam’ın parti ve tarikatı 
da hem ABD projesi, hem de ABD hizmetkârıdır. Yani, bunların tümü, 
bu vatanın, bu halkın kararlı düşmanları kapsamı içindedir. Tamamının 
yolları da, yönlendiricileri de, efendileri de aynıdır. 

Bunlar, aralarında bazen “barış süreçleri” yürütürler, kanki olurlar, 
yandaş olurlar müttefik olurlar; bazen de kanlı bıçaklı düşman olurlar, 
kavgalara, savaşlara girişirler. Hepsi, senaryosunu da, yapımcılığını da, 
yöneticiliğini de CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un yaptığı ihanet 
oyununun değişik aktörleridir. 

Bunların kavgaları bizi yanıltmasın. Onlarınki aile içi bir kavgadır. 
Oyunun senaryosunun gerektirdiği bir kavgadır.

Biz Gerçek Devrimciler, yani insan soyunun başdüşmanı ABD ve 
AB Emperyalizminin kararlı karşıtları, Laikliğin en kararlı ve güçlü 
savunucuları; bunların kavgasında taraf olmayacağız. Bunların birine 
karşı diğerinin yanında olmayacağız. Biz bunların tamamının aynı oyu-
nunun oyuncuları olduğunu açık ve kesince görüyoruz, biliyoruz. Bu 
sebeple de, bunların tamamına karşıyız. 

Yine hatırlanacağı gibi, PKK ve HDP de sadık Amerikan hizmet-
kârlarıdır.

Hep söylediğimiz gibi, 1991 sonrası dümeni soldan sağa kırmış ve 
Amerika’yla organik ilişkiler içine girmiştir, PKK. Artık o tarihten bu 
yana, ABD ile kaynaşıktır, etle tırnak gibi. 

Abdullah Öcalan yazmıştır, Gündem’de yıllar önce. Mealen şöyle:
“ABD, Ortadoğu’da etkili olmak ve işler yapmak istiyorsa, Kürtlerle 

işbirliğine girmek zorundadır.”, diye.
Girmişlerdir işbirliğine ve çalışmaktadırlar birlikte, BOP’u hayata 

geçirmek için. 
Kandil’den röportajlar vermiştir Murat Karayılan:

“ABD bize düşmanlarımızın gözünden bakıyor. Bizi dostlarınız 
olarak görmenizi istiyoruz”, diyor.

“(...)
“Karayılan çok farklı bir havada. Newsweek’e, büyük bir şevk-

le demokrasiden, insan haklarından ve “Bush’un yeni Orta Doğu 
projesi”nden bahsediyor. Yedi bin savaşçısının, İslami köktencilik 
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karşısında ABD için değerli bir müttefik olabileceğini söylüyor. Pek 
tabiî ki İran karşısında da. Karayılan’ın iki yıl önce kurulan kolu, 
Özgür Yaşam Partisi  (PJAK, pejak diye telaffuz ediliyor) de Azer-
baycan’dan Irak’a uzanan İran sınırı boyunca 1500 gerillası ol-
duğunu iddia ediyor. Irak’taki Amerikan güçleri bu gruptan uzak 
duruyor, en azından kamuoyu önünde. PJAK lideri Abdülrahman 
Hacı Ahmedi Almanya’da sürgün hayatı sürdüğü evinden telefonla 
verdiği mülakatta, “ABD ile düşmanımız ortak, ama o bize yardım 
elini uzatmıyor” diyor.”[13]

Yine PKK Avrupa Temsilcisi Zübeyir Aydar da aynı görüşü belirtir 
Newsweek muhabiriyle yaptığı bir röportajında:

“Amerika uzaklardan gelen dostumuzdur. ABD’nin Irak’ta ve 
Ortadoğu’da yaptıklarını doğru buluyoruz…”
Yine hatırlanacağı gibi, HDP yöneticileri de, belli aralıklarla 

ABD’ye gidip efendilerine sadakatlerini sunarlar, görüşmeler yaparlar 
ve onlardan direktifler alırlar. Bunu da gizlemezler hiç. Medya önün-
de açıklarlar. Mesela, bir keresinde ABD’ye giden, Demirtaş, Gülten 
Kışanak ve Ahmet Türk’ten oluşan BDP heyeti şu açıklamayı yapar, 
2012’nin Mayısı’nda:

“(…) Suriye’de işin çok zor olduğunun farkındalar. Beklentiler 
muhalefetin biraz güçlenmesi yönünde. Kürt muhalefetinin dışlan-
mamasını ve sürece dahil edilmesini talep ettik. Katkı yapmak iste-
diğimizi, rol üstlenebileceğimizi söyledik.”[14]

Zaten artık herkesin bildiği gibi, 1991’den bu yana, ABD ve PKK iç 
içedir. Kandil’in en önemli koruyucusudur ABD. Suriye’de de ABD’nin 
kara gücüdür, PYD-YPG. Yan yana savaşmaktadırlar, BOP’un Suriye 
ayağını hayata geçirmek için. Bazen de ABD bayrakları çekerler 
Rojova’ya. Taraftarlarına “Biji Serok Obama” sloganları attırırlar. 

Özetçe, arkadaşlar; bu saydığımız Amerikancı güçlerin tamamı 
Ortadoğu Müslüman Halklarının, Türk ve Kürt Halkının, hatta mazlum 
dünya halklarının da düşmanları cephesindedirler. Çünkü bunlar, insan 
soyunun başdüşmanı ABD-AB Emperyalistlerinin hizmetine gönüllü 
olarak girmiş, ihanet hareketleridirler. İşte bütün bu sebeplerden, biz 
bunların tümüne karşıyız.

Biz, Türk ve Kürt Halkının her türlü sömürü ve zulümden, sosyal 
eşitsizliklerden, saldırılardan kesince kurtarılması için, aralarındaki 

[13] Michael Hastings’in Murat Karayılan’la yaptığı ve 07 Ekim 2006 tarihinde Newswe-
ek Dergisi’nde yayınlanan röportaj. 
[14] http://www.radikal.com.tr/politika/abd_kurt_sorununu_cok_iyi_anlamis-1086804.
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meseleleri tam bir eşitlik ve kardeşlik hukukunun gerekleri çerçeve-
sinde çözmeleri için mücadele ediyoruz. Tabiî, bölgemiz Ortadoğu 
Müslüman Halklarının ve tüm mazlum dünya halklarının da gerçek 
dostları saflarındayız biz.

En sonunda bizim dediğimiz gerçekleşecek. Halklar Kurtuluşa bi-
zim izlediğimiz yoldan ulaşacak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Kasım 2016





Ayrım
Beş

Meğerse yıllar önce boşaltmışlar
Türk Ordusu’nun ruhunu
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Şu faciaya bakar mısınız?
Dün, Asiye Güldoğan’ın yazısı yayımlanıyor, Odatv’de. Anlatılana 

bakın:
“KES LAN PAŞA!”
“Daha sonra Erdoğan Başbakan olunca, MGK toplantılarında 

hükümet üyeleriyle, askeri üyeler arasında sürtüşmeler yaşandığı, 
Erdoğan’ın paşalara haddini bildirdiği dile getiriyor, bu olaylar 
AKP’nin tabanında “bir efsane” şeklinde anlatılıyordu. Bunlardan 
en meşhuru da Başbakan Erdoğan’ın Jandarma Genel Komutanı 
Şener Eruygur’a “Kes lan paşa!” diye ayar vermesiydi.

“O zamandan beri anlatılanlara ve yazılanlara göre: Jandarma 
Genel Komutanı Şener Eruygur’un katıldığı son Milli Güvenlik 
Kurulu Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tara-
fından Eruygur’a söz verildi. Herkes, Şener Eruygur’un selamla-
ma ve veda konuşması yapacağını beklerken Şener Eruygur, cebin-
den çıkardığı kağıdı okumaya başladı.

“İktidarın, gericilere, yobazlara” nasıl iltimas geçtiği… Cema-
atlere nasıl kol kanat gerdiği… İrticanın bu hükümet zamanında 
nasıl kök saldığı” gibi sözler dökülünce, Başbakan Erdoğan:

“Kes lan!” diye bağırdı öfkeyle. Yüzü kıpkırmızıydı.
“Kes lan!” sözü üzerine bir anda ortalık buz kesti ve toplantı 

sona erdi.
“Erdoğan’ın “askeri vesayete böyle meydan okuduğu” söylenti-

leri hükümete yakın medyada, özellikle liberal yazarlar tarafından 
sıkça dile getiriliyordu.

“Her şey çok güzeldi, Türkiye çağ atlıyordu, ekonomik başarı-
lar elde ediliyordu havası yaşanırken nedense ikide bir “Erdoğan 
ile askerlerin atıştığı, askerlerin Erdoğan’ı sevmediği, Erdoğan’ın 
da onlara haddini bildirdiği” hep gündeme geliyordu.

“Erdoğan 2006 yılında yine bir Paşa ile atışmıştı. Sonradan Ce-
maat’in yanında yer alacak Liberal yazarlara göre, 2006 yılı Yük-
sek Askeri Şûrâ toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Faruk Cömert Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki irticai faaliyetler 
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konusunu gündeme getirmişti. Başbakan Erdoğan dinlerken tek 
tek not alıyordu.

“ERDOĞAN O KOMUTANIN NE DİYECEĞİNİ BİLİYORDU
“Konuşma bitince, gergin bir havada, “Bunlar Hava Kuvvet-

leri’nin görevi değil” diye konuşmaya başladı. Buz gibi bir hava 
esti. “Ama aynı zamanda söyledikleriniz de doğru değil. Göreviniz 
olmamasına rağmen yine de tek tek cevap vereceğim” diyerek Cö-
mert’in gündeme getirdiği iddialara karşılık verdi. Başbakan’ın bu 
çıkışı üzerine kimse söz alamadı.

“Şûrâ toplantısından sonra Faruk Cömert, aracına bindikten 
sonra, “Ben konuyu açacaktım, diğer komutanlar da dalacaktı. 
Ama hepsi beni sattı” diye hayıflandı. Sonradan anlaşıldı ki, sa-
tanların çoğu Cemaatçiydi. Erdoğan da, Cömert’in ne diyeceğini 
önceden biliyordu, ona göre hazırlanmıştı.”[15]

Aynı faciayı yandaş yazarlardan, “Yol düşkünü” olduğu için kız kar-
deşinin bile ilişiğini kesip konuşmayı reddettiği, güya Alevi inancına sa-
hip Abdülkadir Selvi, 2012 yılında Pensilvanyalı İmam’ın Cemaatiyle 
Kaçak Saraylı Reis’in birbirlerine ilk yoklamaları çektikleri yıllarda 
yazdığı, “Asker Prangası Nasıl Kırıldı” başlıklı köşe yazısından şu 
bölümü de okuyalım isterseniz:

“ŞÛRÂLARDA NELER YAŞANDI
“İlk şûrâ toplantısına Başbakan sıfatıyla Abdullah Gül katıl-

mıştı. MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılıç, Başbakan”a dönerek, 
“Yerinde olsam karının örtüsünü çıkarırım” demiş, “Haddini bil” 
diye uyarılıp, azarı yemişti.

“Başbakan Erdoğan”ın katılacağı YAŞ toplantısı öncesinde Ge-
nelkurmay”da hazırlık toplantısı yapılıyordu.

“Hava Kuvvetleri Komutanı, İbrahim Fırtına, “Parlamento 
Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmelidir. Yeniden anayasa ya-
pılmalı ve bu anayasaya kendini koruyacak her türlü imkan konul-
malıdır. Bu hükümetle olmaz” diye konuşuyor.

“Fırtına”nın ardından söz alan diğer paşalar da, benzer konuş-
malar yapınca, Genelkurmay Başkanı Özkök, “Muhtıra vermeye 
niyetim yok” demek zorunda kalmıştı.

“Çünkü paşaların konuştuğu metin, “Sarıkız” darbe planıydı. 
Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman”a göre, darbe planlarını 
hazırlayan, “Jandarma Genel Komutanı daima bir ihtilal özlemi 
içerisinde” ydi.

“Sadece Jandarma komutanı mı dediğinizi duyar gibiyim.
“Peki o günlerden buraya nasıl gelindi.

[15] http://odatv.com/yazar/asiyeguldogan/cemaatin-o-hamlelerini-kimse-anlama-
di--1311161200.html.
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“Başbakan Erdoğan”ın katıldığı ilk MGK toplantılarından bi-
riydi. Cumhurbaşkanı Sezer”in başkanlığında yapılan MGK top-
lantısında Şener Eruygur, hükümeti hedef almış ağır ithamlarda 
bulunuyordu. Başbakan Erdoğan uyarmasına rağmen konuşma-
sını sürdüren Eruygur”a, “Kes ulan” diye gürlemek durumunda 
kalmıştı.

“2006 yılı Yüksek Askeri Şûrâ toplantısından da kamuoyuyla 
ilk kez paylaşacağım bir anekdotu aktarmak istiyorum.

“Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert Milli 
Eğitim Bakanlığı”ndaki irticai faaliyetler konusunu gündeme geti-
riyor. Başbakan dinlerken tek tek not alıyor.

“Konuşma bitince, gergin bir havada, “Bunlar Hava Kuvvetle-
ri”nin görevi değil” diyor. Buz gibi bir hava esiyor. “Ama aynı za-
manda söyledikleriniz de doğru değil. Göreviniz olmamasına rağ-
men yine de tek tek cevap vereceğim” diye konuşuyor. Cömert”in 
gündeme getirdiği iddiaları çürütüyor.

“Başbakan”ın bu çıkışı üzerine kimse söz alamıyor.
“Şûrâ toplantısından sonra Faruk Cömert, aracına bindikten 

sonra, “Ben konuyu açacaktım, diğer komutanlar da dalacaktı. 
Ama hepsi beni sattı” diye hayıflanıyor.

“Son bir not da, Dolmabahçe”den. Büyükanıt”tan değil, Koşa-
ner”den.

“Balyoz Darbe Planı soruşturması kapsamında aralarında ge-
nerallerin de bulunduğu 102 TSK mensubu hakkında tutuklama 
kararı çıkınca Harbiye Orduevi”nde ailelerle görüşen Koşaner 
Paşa o hızla soluğu Başbakan”ın Dolmabahçe”deki ofisinde almıştı.

“Konuşmanın bir yerinde Koşaner Paşa sesini yükseltip, bilinen 
üslupla konuşmaya başlayınca Başbakan, “Otur oturduğun yerde, 
ne yapacaksın?” diye çıkışmıştı.

“Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanının bir gecede istifa 
etmesine rağmen, 5.5 saat içerisinde atama yapıp Yüksek Askeri 
Şûrâ toplantısına tek başına başkanlık eden bir Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan.

“İstiklal Mahkemeleri, Yassıdalar ve darbelerle kurulan askeri 
vesayeti geriletmede en büyük pay ona ait. Onun güçlü liderliği ol-
masa bu mesafe alınamazdı.

“Ama millet de onun bu mücadelesini taçlandırdı.
“MİT yöneticilerine ifade kriziyle başlayan süreci Başbakan”ın 

iradesini sorgulama gibi bir noktaya çekmek isteyenlere, Erdo-
ğan”ın kim olduğunu ve Türkiye”nin buraya nerelerden geldiğini 
hatırlatmak istedim.

“Demokratikleşme adına alacağımız daha çok mesafe, aşmamız 
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gereken bir yığın engel varken, birbirimizi yemenin anlamı ne?”[16]

Anlatılan tablo ne kadar hazin, değil mi?..
Kuvvet Komutanı statüsündeki, ömrünü kışlalarda geçirmiş anlı 

şanlı paşalar, ne durumlara düşüyormuş meğerse...
Tayyip karşısında, onun hakaretleri karşısında eziliyorlar. Yerlere 

seriliyorlar. Kişisel onurlarını bile koruyamıyorlar. Kaldı ki, bunlar da 
Genelkurmay’ı oluşturan paşaların en atak görünenleri. Bunlar bile bu 
hallere düşmüşse, varın gerisini siz düşünün artık.

Kişisel onurunu koruyamayan paşalar, hiç Türk Ordusu’nu, Laikliği, 
Laik Cumhuriyet’i, Mustafa Kemal’in mirasını; özetçe vatanı ve milleti 
koruyabilir mi?

Tabiî ki koruyamaz. Nitekim koruyamadılar da işte.
Laik Cumhuriyet’le birlikte, Mustafa Kemal’in kurduğu ordu da yı-

kıldı. Şu an komutan sıfatıyla ve üniformasıyla dolaşanlarsa, rahmetli 
Kemal Sunal’ın “Tosun Paşa”sı misali...

Tayyip, “Kasımpaşalıyım”, diye övünmeyi pek sever.
Nesi meşhurdur Kasımpaşa’nın?
Külhanbeyisi. Başka türlü ifadelendirirsek; lümpeni. Ve tabiî bir de 

delikanlısı. Demek ki Kasımpaşa, Külhanbeyi ve delikanlı semti olarak 
bilinir, yaygın olarak. Ama Tayyip, yüreği elvermediğinden, delikanlı-
lığa değil, külhanbeyiliğe özenir. 

Delikanlı, her zaman yüreğine ve bileğine güvenir. Külhanbeyi ise, 
arkasına ve sayıca çokluğuna güvenir. Aradaki belirgin fark budur. 
Demek ki, delikanlılıkla külhanbeyilik, birbirinin tam karşıtıdır.

Kaçak Saraylı Reis, benimsemiş oduğu bu külhanbeyi ortamında bü-
yümüş olmasına rağmen, öyle grupların arasına girmemiştir. Ama onlara 
hep gıptayla bakmıştır. Özenmiştir onlara. Ama sadece gönülden. 

Onlarsa, “Yahu bu Müslüman kardeşimiz iyi çocuktur. Hitabeti iyi-
dir.”, diyerek bulaşmamışlardır ona. Hatta, bir ölçüde de olsa, saygı da 
göstermişlerdir. 

Fakat Tayyip, onların davranışlarını, racon, rol kesmelerini, konuş-
ma tarzlarını hep imrenerek izlemiş, belleğine kaydetmiştir.

Dikkat edersek, siyasette de aynen özenmektedir, çocukluğunun ve 
gençliğinin çevresini oluşturan külhanbeyi kesime. Ve durup dinlenme-
den onları taklit etmektedir. Bu da, ne yazık ki, yoksul, cahil, bilinçsiz 

[16] http://www.yenisafak.com/yazarlar/abdulkadirselvi/asker-prangas%C4%B1-nas%-
C4%B1l-k%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1-31070.
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ve zihin hasarlı kalabalıkların gözünde prim yapmaktadır. Bu gariban-
lar, delikanlı sanmaktadırlar Kaçak Saraylı’yı. Oysa, onun zerre ilgisi 
yoktur delikanlılıkla. Delikanlı; mert, vicdanlı, namuslu, özü sözü bir, 
neyse öyle görünür. Ayrıca da, zalime karşı olur, mazlumu korur.

Gördüğümüz gibi bu özelliklerin hiçbiri Kaçak Saraylı’da yoktur. 
O başta velinimeti, yetiştiricisi ve siyasete taşıyıcısı, ön açıcısı Molla 
Necmettin Erbakan’ı satarak, onu arkadan hançerleyerek siyasette hız-
la yükselmeye başlamıştır. Üstelik de, ABD ve İngiliz Emperyalistleriyle 
ve Siyonist İsrail’le anlaşarak... Onların Türkiye’ye ve İslam Dünyasına 
öngördükleri projelerde rol almayı kabul ederek... Yani hocasına, ülke-
sine ve İslam Dünyasına ihaneti baştan kabullenerek...

Külhanbeyi, yukarıda da belirttiğimiz gibi, delikanlının tam  zıt-
tıdır. Görünüşte ataktır, gözü karadır, asar, keser. Ama zoru gördüğü 
anda anında yüzgeri edip kaçar. Hatta çaresiz kalırsa diz çöker. Af diler, 
aman diler.

Külhanbeyi, birkaç kişi bir arada olup dişinin keseceği bir gariban 
buldu mu kükreyen aslan kesilir. “Tutmayın beni ulan!” naraları atar. 
Ama diş geçiremeyeceği bir delikanlıya çattığı anda hemen çark edip:

“Abi, bizi yanlış anladın. Asla öyle bir niyetimiz olamaz bizim. 
Bilmeden bir kusur işlemişsek özür dileriz.”, teraneleriyle paçayı kur-
tarıp oradan sıvışıverir. Bir daha da o kişinin karşısına çıkmaz. Çıkarsa 
da, selamda ve saygıda hiç kusur etmez.

Daha önce söz etmiştik; Kaçak Saraylı Reis, bir tarihte Rize’de 
hemşehrilerini de görünce kendini tutamayıp aklından geçen her türlü 
kin ve nefreti hakaretamiz bir dille saydırmış Laik Cumhuriyet’e. 

Onun bu söylemi, o günlerin DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’in 
dikkatini çekmiş. Çağırmış bunu karşısına. “Bak sen Rize’de şu tarihte 
şunları söylemişsin. Ne diyeceksin bu konuda?”, demiş. Okumuş söy-
lediklerini. 

Kaçak Saraylı, “Efendim, insanın bunları söylemesi için deli olma-
sı lazım. Ben böyle bir şeyi nasıl söylerim?”, diyerek yalayıp yutmuş 
sözlerini. 

DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, o an karşısında ayakta duran Kaçak 
Saraylı Reis için:

“Dizleri titriyordu.”, diyor.
Oysa, yargılanacağı dava TCK 159. Yani mahkum olsa bile alacağı 

ceza 2 yıl. Öylesi bir cezalandırılma olasılığı karşısında bile, kitleler 
karşısında söylediklerini anında yutuyor. Üstelik de korkudan zangır 
zangır titriyor.
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İşte, böylesi bir Kaçak Saraylı Reis bile MKG Toplantılarında, 
Dolmabahçe’de, NATO paşalarına “Kes lan Paşa!”, diye külhanbeyi 
jargonuyla bağırabiliyor, onlara ayar çekebiliyor. Onlarsa, bütün bu ha-
karetleri yiyip hazmedebiliyorlar. Yazıklar olsun...

Şimdi bu hallere düşmüş paşaların, Kemal Sunal’ın Tosun 
Paşası’ndan zerre farkları olabilir mi?

Bunlar, bırakalım kişisel onurlarını, Türk Ordusu’nun onurunu ko-
rumayı, pantolonlarını bile çekip bağlayamayacak duruma düşmüşler.

İşte bu sebeplerden dolayı, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatıyla Kaçak 
Saraylı İmam’ın AKP’giller’i, bunları tokat manyağına çevirdi. Darbe 
üstüne darbe indirdi. Sonunda da baştan ayağa yıkıp enkaza döndürdü 
Türk Ordusu’nu. 

Böyle paşaların bir milyar tanesini bir araya getirseniz, bir Mustafa 
Kemal etmez. Hatta, bir Albay Reşat etmez. Bir İsmet Paşa etmez...

İşte bu sebeple duramıyorlar, Ortaçağcı gidişin karşısında. Ve koru-
yamıyorlar Türk Ordusu’nu da, Mustafa Kemal geleneklerini de, Laik 
Cumhuriyeti de...

NATO-ABD, Türk Ordusu’nun subaylarını
aşağılayarak çürütüyor

Pekiyi kim bu hale getirdi bu paşaları?
Hiç kuşkusuz, NATO...
NATO’ya girildiği andan itibaren ABD’nin yarı sapık, yarı sarhoş 

generalleri hep aşağılamışlar, azarlamışlardır Türk Ordusu’nun subay-
larını. Hatta öyle ki, bu aşağılama NATO’ya giriş öncesine bile gider. 

Kore Savaşı’nda bulunmuş komutanların anılarını okursanız, onla-
rın; ABD Generallerinin kendilerini adam yerine bile koymadıklarını, 
kendilerine piyon gözüyle baktıklarını acı acı anlattıklarını görürsünüz. 
Bir insanı aşağılanmaya alıştırdığınız anda, onun kişiliğini, onurunu bi-
tirmiş olursunuz. Kullaştırmış olursunuz onu. Şamar oğlanına çevirmiş 
olursunuz. İşte NATO yaptı bu kötülüğü Türk Ordusu’na. Sadece Türk 
Ordusu’na değil tabiî; Türk siyasetçilerine de. Daha 1950’li yılların 
Bayar-Menderes İktidarından başlamak üzere, bugüne dek bütün Türk 
siyasetçilerinin, ABD’li efendileriyle aralarındaki ilişkinin, bütünüyle 
efendi ve hizmetkâr arasındaki ilişkiye dönüşmüş olduğunu net biçimde 
görürsünüz.

Birkaç kez yazdık. Menderes, atayacağı bakanların bile ABD 
Büyükelçiliği kanalıyla Amerikan Dışişleri tarafından onaylanmış ol-
masını isterdi. Ancak onay alanları atardı. 
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Böylesine kuldu, ABD’li patronlarına.
Hatırlanırsa, 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasında ABD Emperyalistleri 

Türkiye’ye silah ambargosu uyguladı. Tabiî iğneden ipliğe ABD’ye ba-
ğımlı hale getirilmiş olan ordunun bu ambargo sonucunda yedek parça 
bulamaması yüzünden uçakları bile havalanamaz hale getirildi. 

İşte o günlerde Başbakan olan Süleyman Demirel:
“Biz ne kusur ettik de ABD bizi böyle cezalandırdı?..”, diyerek 

yakındı. Daha doğrusu, yalvardı efendilerine. Bilindiği gibi onun laka-
bı, ki gerçek kimliğini temsil eder, “Morrison Sülü”ydü. 

Tayyip Erdoğan’ın, Hakan Fidan’ın da içinde bulunduğu ekibinin 
ABD’de Obama tarafından nasıl azarlandığını ve nasıl yüzüstü bırakı-
larak, gerçek anlamıyla onlara “defolun” denilmiş olduğunu medya yaz-
mıştı. 

Hani, Obama parmağını sallayarak Tayyip’e, “Sizin ne işler çevir-
diğinizi biliyoruz.”, deyip tüm ABD ekibiyle birlikte salondan çıkıp 
gidiyordu. Bunlar kalakalıyordu bir başlarına. Dakikalar sonra, ABD’li 
bir memur gelip; “Toplantı bitmiştir.”, demişti bu hafızlara.

Demek ki ABD, asker olsun, sivil olsun, siyasetçi olsun; hepsini 
ezip kişiliğini ayaklar altına alıp paçavraya çeviriyordu, uydulaştırıl-
mış, yarısömürgeleştirilmiş devlet temsilcilerini.

Burada Kaçak Saraylı Reis’in avantajı, Kasımpaşalı külhanbeyi jar-
gonunu biliyor olmasıydı. İşte onu yedirdi, hem bizdeki NATO paşala-
rına, hem de cahil, bilinçsiz insanlarımıza. Bu sebeple de, günbegün ce-
sareti ve saldırganlığı arttı. Orduya, Laik, yurtsever, Mustafa Kemalci 
aydınlara, bilim insanlarına art arda sert saldırılarda bulundu. Tabiî aynı 
işi bir yandan da Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı-cemaati yapıyordu.

Burada atlanmaması gereken bir de şu nokta var:
Kaçak Saraylı Reis’in bu hainane işi yaparken arkasını ABD 

Emperyalistlerine ve Avrupa Birliği Emperyalistlerine dayamış olma-
sıydı. Asıl büyük cesareti onlardan alıyordu.

Bu külhanbeyi takımı, bir numaraya girişeceği zaman, önce ufak-
tan yoklamalar çeker. Eğer yedirebilirse, devam eder. Tabiî giderek de 
saldırganlığını ve hakaret dozunu arttırır. Gözü tam kesince de artık 
ejderha kesilir.

Ama daha ilk adımda hak ettikleri karşılığı aldılar mıydı, yukarıda 
dediğimiz gibi hemen tornistan yapıp toz oluverirler.

MİT TIR’ları Davası’nın ilk duruşmasında, bunların avukatlarından 
en kıdemli olanı, bize de aynı numarayı çekmeye kalkıştı. Fakat, bizden 
öyle bir karşılık aldı ki, yaptığına bin pişman olup bir daha başını kaldırıp 
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yüzümüze bile bakamaz hale geldi.  (Ayrıntısını merak eden arkadaşlar 
“MİT TIR’ları Davası” kitabımızdan okuyup öğrenebilirler.) Çünkü 
biz, bunların ruh dünyalarını çok iyi biliriz. Çok gördük biz böylelerini.

Biz, Konya’nın bir yoksullar semti olan kenar mahallesinde, 
Aksinne’de büyüdük. Delikanlılar da vardı, külhanbeyleri de semti-
mizde... Her iki kesimi de iyi tanıdık. Tabiî hep delikanlılar oldu, dost-
larımız, yoldaşlarımız. Bu sebeple de, “Onur yaşamdan önemlidir” 
ilkesi devamlı yol göstericimiz oldu, yaşamımız boyunca.

Eğer Kaçak Saraylı Reis de çektiği yoklamaların başlangıcında hak 
ettiği yanıtı almış olsaydı, bir daha asla tekrarlamaya cesaret edemezdi. 
Fakat ne yazık ki, o yanıtı verecek tek bir asker bile kalmamış orduda. 
NATO tamamını bozmuş, çürütmüş...

Şimdi yeniden yukarıdaki aktarmalarımızda anlatılanlara dönersek:
Ne diyordu, yukarıdaki alıntıladığımız satırlarının sonuncusunda, 

2012 yılında Yol Düşkünü Abdülkadir Selvi?
“Demokratikleşme adına alacağımız daha çok mesafe, aşmamız ge-

reken bir yığın engel varken, birbirimizi yemenin anlamı ne?”
Henüz Türk Ordusu’nun daha tam anlamıyla anasını ağlatmadık. İşi 

noktalamadık daha. Yapacağımız bir hayli iş var önümüzde. O işleri-
mizi de yapıp orduyu baştan ayağa yıkmalıyız. Bu nedenle de böylesi 
günlerde “birbirimizi yemenin anlamı ne?”

Kime diyor bunu?
Pensilvanyalı İmam’ın cemaatine diyor. 
Daha beraber yürüyeceğimiz yollar var, diyor. Birbirimizle uğraş-

mayı bırakalım da, şu ordunun, Laik Cumhuriyet’in, Mustafa Kemal’in 
işini bir bitirelim tam anlamıyla, diyor.

Ne yazık ki arkadaşlar, amaçlarına ulaştı bu ABD hizmetkârı işbir-
likçi Ortaçağcılar. Şimdi de, istedikleri gibi at koşturuyorlar ülkemizde. 
Ve günbegün de Tayyibistan Faşist Din Devleti’ni inşa ediyorlar.

Ama onlara kalmayacak bu ülke. Erken bayram etmesinler. Eninde 
sonunda hesabını verecekler ihanetlerinin. Ve ülkemize, halkımıza, va-
tanımıza verdikleri zararların.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Kasım 2016



Ayrım
Altı

Tümü Yüce Divanlık bunların da...
Neylersiniz, Yüce Divan diye de bir şey kalmadı ki
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Bunların tamamı, inanın, beklenen Marmara Depremi’nden bile çok 
daha tehlikelidir, halklarımız ve vatanımız için. 

Beklenen deprem, uzmanların öngördüğü en olumsuz şekliyle ger-
çekleşse bile, nihayetinde İstanbul ve çevresinde en fazla yüz bin civa-
rında insanın hayatına mal olacak gibi görünüyor. Birkaç yüz bin de ev 
yıkar nihayetinde...

Fakat Meclisteki bu Amerikancı burjuva partilerinden oluşan Dörtlü 
Çete ise, ülkemizi Suriyeleştirdi. Vatanı parçalanmanın-Yeni Sevr’in-
BOP’un eşiğine getirip dayadı. Öyle görülüyor ki parçalayacaklar 
memleketi. Bu arada halkları da birbirine karşı kışkırtıp boğazlatacak-
lar. Efendileri ABD’den öyle emir aldılar çünkü. Onun projesini uy-
guluyorlar. Onun direktifleriyle hareket ediyorlar. Siyaset yapıyorlar. 
Daha da açığı, tüm yapıp ettikleri ihanetten başka bir şey değil...

Başında CIA’nın bulunduğu Süper NATO’nun, Türkiye’deki bi-
linen adıyla Kontrgerilla’nın, devrimcilere, yurtseverlere, anitemper-
yalistlere ve Mustafa Kemalcilere karşı savaştırmak üzere kurduğu 
paramiliter devşirmelerden mürekkep bir özel örgütü olan MHP’nin 
karanlık başkanı Devlet Bahçeli, bakın bugün haber sitelerine düşen 
açıklamasında ne diyor:

“Geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığımız görüşme 
verimli geçmiştir. Anayasa değişikliği konusundaki düşüncelerini 
makul ve müspet bulduğumuzu açıklamıştım. Biz bir yol gösteri-
yoruz milletimizin ağrıyan başına şifa olalım istiyoruz ve yaklaşan 
tehlikeleri hissedip şimdiden öngörüyoruz. 15 Temmuz’dan sonra 
bambaşka bir Türkiye vardır. (...) Devlet çarkı ağır aksak dönüyor, 
yönetimdeki fiili sakatlık bir tek kişiyi sivriltmekle kalmıyor gele-
ceğimizi de rehin altına alıyor.

“(...) Bu süreçte CHP naz etmemeli, kapris yapmamalı geri dur-
mamalıdır. Başbakan’a kapıları açıksa teklifi bir de biz görelim 
diyorlarsa, buyursunlar kafa kafaya verelim, el ele omuz omuza 
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gönül gönüle fiili açmazı giderelim.”[17]

Görüldüğü gibi, siyasi kaderini AKP ve Kaçak Saraylı Reis’le bir-
leştirmiş olan ve onun koruyup kollamasıyla partisindeki ezici delege 
çoğunluğunun oluşturduğu muhalefeti bloke ederek başkanlık koltuğu-
nu koruyabilen, faşist partinin lideri Devlet Bahçeli, diyor ki yukarıda; 
“Binali Yıldırım’ın Anayasa değişikliği konusundaki düşüncelerini ma-
kul ve müspet bulduk.”

Mecburen bulacaksın. Çünkü Kaçak Saraylı koruyucu kollarını se-
nin üzerinden çektiği anda tepetaklak gideceksin, partindeki koltuğun-
dan. O yüzden tutsağısın artık onun. İstesen de anlaşacaksın onunla ve 
her dediğine uyacaksın, istemesen de...

Bir de tabiî bütün burjuva partilerinin yaptığı hokkabazlığı yapmak-
tan geri kalmıyor. “Milletimizin ağrıyan başına şifa olalım.”, türünden 
demagojiler geveliyor.

Millet senin ne zamandan beri umurunda oldu bre karanlık faşist!
Türkiye’de hukuk olsa, senin, Kontrgerilla’nın kanlı katliamlarına 

yani Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı gibi canavarlaşmış kan içicilerinin 
Bahçelievler Katliamı benzeri işlerine verdiğin fiili destekten dolayı 
çoktan on yılları bulan cezalara çarptırılmış ve siyasetten men edilmiş 
olman gerekirdi. 

Devlet Bahçeli AKP’giller’le el ele
Laik Cumhuriyeti nasıl yıktıklarını itiraf ediyor

Ne diyor bir de Bahçeli?
“15 Temmuz’dan sonra bambaşka bir Türkiye vardır.”
Kimin ilk kez telaffuz ettiği cümledir bu, arkadaşlar?
Kaçak Saraylı Reis’in.
Gördüğümüz gibi artık ağızları da aynı tekerlemeleri döndürüyor. 

Kelimesi kelimesine aynı şeyleri söylüyorlar, savunuyorlar gayrı. 
Peki “bambaşka” hale kim getirmiştir Türkiye’yi?
Başta Tayyip ve Pensilvanyalı İmam, sonra da siz, değil mi?
10 yıllar boyu tarla sıçanları gibi milim milim kemirerek aşındırıp 

yıktınız Laik Cumhuriyet’i en sonunda.
Devam ediyor Bahçeli:
“Devlet çarkı ağır aksak dönüyor.”

[17] http://odatv.com/kagit-ustunde-cumhurbaskanligi-1511161200.html.
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Ortada normal hukuku olan bir devlet mi bıraktınız ki çarkı dönsün 
normal biçimde...

Var olan, Kaçak Saraylı Reis’in, namuslu Deniz Feneri Savcısı 
Abdülvahap Yaren’in söyleyişiyle; “Hırsızlar İmparatorluğu”dur. 
Ya da Kaçak Saraylı’nın çete hukukuyla yönetilen bir çete devletidir. 
Yani gayrimeşru bir devlettir. Hukuksuz ve kanunsuz bir devlettir. Her 
şey Kaçak Saraylı Reis’in iki dudağı arasından çıkacak buyruklarına 
göre yapılıp edilmektedir. 

Bu acı gerçeği faşist şef Bahçeli de şöyle itiraf eder:
“(...) yönetimdeki fiili sakatlık bir tek kişiyi sivriltmekle kalmıyor 

geleceğimizi de rehin altına alıyor.”
Demek ki, yönetimde bir tek kişi sivriltilmekteymiş. Bu da, “fiili bir 

sakatlık”tan kaynaklanmaktaymış. 
Soralım Bahçeli’ye:
Bu “fiili bir sakatlık”ı yaratan kim?
Kaçak Saraylı Reis, onun koltuk değneği sen ve Meclisteki diğer 

sizin gibi iki Amerikancı burjuva partisi. 
Burada neyi itiraf etmiş oluyor Bahçeli?
Ortada Anayasa, Ceza Yasası, Adalet Sistemi diye bir şeyin kalma-

dığını.
Yani ortada hukukun mukukun, adaletin, gerçek anlamda mahkeme-

lerin filan kalmadığını. Hepsinin yerini fiiliyatta bir tek kişinin aldığını.
Bahçeli, itirafına devam ediyor, istemeden de olsa:
“(...) kafa kafaya verelim, el ele omuz omuza gönül gönüle fiili aç-

mazı giderelim.”
Dikkat edelim, arkadaşlar. Bu faşist şef, “el ele, omuz omuza” ihanet 

yolunda on yıllardan beri yürüyerek Türkiye’yi bir “fiili açmaz”ın içine 
soktuklarını netçe itiraf ediyor. Ve CHP’yi de davet ederek, Türkiye’yi 
güya açmazdan kurtaralım, diyor.

Netçe ortaya konan itiraf şudur, arkadaşlar:
1- Ortada Anayasa, yasa masa bırakmadık.
2- Dolayısıyla da Laik Cumhuriyet’i yıkarak ortadan kaldırdık.
3- Böylece de, Türkiye’de fiili bir durum yaratmış olduk. Bu durum-

da artık devlet demek, bir tek kişi demektir. O da Sarayın Sultanıdır.
4- Böylelikle de hepimiz, elbirliğiyle Anayasayı ihlal ve Laik 

Cumhuriyet’i ortadan kaldırma suçunu işlemiş olduk. 
5- CHP de gelsin, Türkiye’yi bu Anayasanın, yasanın filan bulunma-
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dığı kanunsuz durumdan çıkarıp kanunlu hale getirelim. 
6- Bunun da yolu şudur: Fiili duruma bir kanun kılıfı giydirelim. 

Yani, kanunsuzluğu, oluşturacağımız bir kanun maskesiyle gizleyelim. 
Görünmez kılalım. Bu şekilde de, işlediğimiz ağır suçtan paçamızı kur-
tarmış olalım. 

İşte buna çabalıyor Bahçeli Devlet. Sanıyor ki tarumar ettikleri 
Laik Cumhuriyet’in enkazı üzerine veya onun yerine kurulmuş bulu-
nan Kaçak Saraylı’nın çete devleti üzerine bir hukuk şalı örtersek, onu 
hukuklandırmış, böylece de meşruiyete büründürmüş oluruz. Biz de iş-
lemiş olduğumuz ve cezası ağırlaştırılmış müebbet olan suçlarımızdan 
yırtmış oluruz.

İşte bunu diyor, bütün milleti ahmak, kendisini akıllı sanan zavallı 
ABD hizmetkârı.

CHP’den boş laf kalabalığıyla
MHP’ye yandan çarklı övgü

Faşist liderin çağrısınaysa, karşılık veriyor, CHP sözcüsü Özgür 
Özel:

“Devlet Bahçeli kendi tabanını, kendi üyelerini ve siyasetle ilgi-
lenen herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

“Bugün kullandığı dil bir siyaset dili değil. Nazlanmayın, kapris 
yapmayın bunlar siyaset dili değiller.

“Sayın Devlet Bahçeli 15 Temmuz öncesi veya geçtiğimiz seçim 
dönemlerinde başkanlık sistemine en sert dille karşı çıkarken AKP 
naz yapıyordu da bu nazı sonuç verdi, şimdi AKP’ye mi koşuyor 
ya da kızgın olduğu zamanlar kaprisli oluyor sonra onun kaprisini 
çözecek bir formül mü buluyor AKP?

“Bu nazdır, kapristir birincisi cinsiyetçi; ikincisi siyaset diline 
uygun değil, gündelik dile hatta birazcık da argoya kaçan cinsiyetçi 
bir dil.

“Biz bir kere ülke meselelerine böyle yaklaşmayı hiçbir zaman 
doğru bulmuyoruz.

“Bugün Sayın Bahçeli’nin geldiği ama kitleleri peşinden sürük-
leyemediği nokta kendi büyük çelişkisi ile yüzleşmek noktasıdır.

“Bugün eğer adına başkanlık olan yani dört başı mamur bir 
başkanlık sistemini adını cumhurbaşkanlığı sistemi olarak ülke-
ye ve kendisine gönül vermiş kişilere yutturabileceğini sanıyorsa 
sarayın bir hastalığına kapılmıştır. O çok önemsediği hep övgüler 
yağdırdığı Türk milleti olarak ifade ettiği vatandaşlarımızın aklıy-
la alay eder noktaya gelmiştir.

“Doğruya doğru eğriye eğri kediye kedi demeye devam etmek 
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lazım.
“Eğer başkanlık sistemini getiriyorsanız, başkanlık sistemiyle 

ilgili tavizler veriyorsanız, bunun adına cumhurbaşkanlığı sistemi 
diyerek kendinizi de kandıramazsınız. Size inananları da kandıra-
mazsınız. Bu ülkenin güzel insanlarını da kandıramazsınız.

“MHP’ye resmi yoldan iletilen taslak bize henüz iletilmedi. Za-
ten biz CHP olarak başkanlık önerilerine nasıl baktığımızı daha 
önce söylemiştik.

“Bizim buradaki yaklaşımımız hangi siyasi partinin lideri olur-
sa olsun ülkenin içinde bulunduğu durum ülke meseleleriyle ilgili 
kapımızı çalarsa kapımız açık.

“Bahçeli şunu da bilsin etrafına cumhurbaşkanlığı sistemi de-
yip son derece albenili bir paketle kendilerine de sunsalar Bahçeli 
bu paketi kabul ettiği anda MHP binasına MHP ideolojisine, gele-
neğine bombalı bir paketi kabul etmiş olacak ve bundan en büyük 
zararı partisi görecektir.”[18]

 Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, sözcü Özgür Özel, tam bir CHP’lidir. 
CHP’nin tüm karakteristik vasıflarını temsil etmekte ve sergilemekte-
dir. 

Nedir bunların özü?
Boş laf etme üstatlığı...
Başka türlü ifadelendirirsek; hiçbir şey söylememek için konuşmuş 

olmak becerisi...
Başta Sorosçu Kemal, öncesinde Baykal, hep aynı makamdan çalar-

lardı, bildiğimiz gibi. 
Ne demiş oldu şimdi yukarıda Özgür Özel?
Bahçeli kendilerini davet ederken naz, kapris yapmayın, demiş de; 

bu, cinsiyetçi bir dil oluyormuş, siyaset dili olmuyormuş... 
Peki, bunları demeyip de doğrudan çağırsaymış ne olurmuş?
İşte o zaman siyaset dili kullanmış olurmuş. CHP’nin de kapısı her-

kese açıkmış. Herkesle de oturur, siyaset jargonuyla ülke meselelerini 
görüşürler, tartışırlarmış. 

İşte bunlar böyle olduğu için Kaçak Saraylı Reis’ten onlarca defa 
övgü aldılar. Tabiî tersten... Ne demişti Kaçak Saraylı, birçok kez?

“Böyle muhalefet dostlar başına.”
İşte biz, bu yüzden söylüyoruz; CHP bin yıl Meclis olmaktan çı-

kardıkları Ankara-Bakanlıklar’daki o lüks binanın ceylan derisi kaplı 

[18] http://www.abcgazetesi.com/chpden-bahceliye-ilk-yanit-bombali-paketi-kabul-et-
mis-olacak-34228h.htm.
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koltuklarında otursa; Kaçak Saraylı Reis, onun AKP’giller’i ve onların 
benzerleri bin yıl iktidarda kalmaya devam eder. 

Halkımızın hangi derdine akıl erdirip derman olabilir bunlar?
Hiç...
İnanın yoldaşlar, bunlar hiç olmasa, yani Mecliste muhalefet diye bir 

şey olmasa, Kaçak Saraylı Reis bu denli pervasız davranamaz. Bunlar, 
onun tüm hukuksuzluklarını, kanunsuzluklarını, Laik Cumhuriyet’e 
karşı işlediği, hepsi de müebbetlik suçlarını maskelemiş, gizlemiş, do-
layısıyla da, meşru görünüme kavuşturmuş oluyorlar. Aslında kavuş-
maz da, işte halkımıza yutturuyorlar böyle.

Özgür Özel, faşist MHP’yi tevil yoluyla da olsa şöyle övmekten de 
geri kalmıyor, yukarıdaki açıklamasında:

“Bahçeli şunu da bilsin etrafına cumhurbaşkanlığı sistemi deyip son 
derece albenili bir paketle kendilerine de sunsalar Bahçeli bu paketi ka-
bul ettiği anda MHP binasına MHP ideolojisine, geleneğine bombalı bir 
paketi kabul etmiş olacak ve bundan en büyük zararı partisi görecektir.”

Özgür Özel, MHP ideolojisine yaptığı bu övgüyle, halkımıza sırtını 
dönmekle kalmıyor; MHP’li faşist katillerin katlettiği namuslu bilim 
insanlarına ve hatta, CHP yöneticilerine de sırtını dönmüş ve onları sat-
mış oluyor. Onlara ihanet etmiş oluyor. 

Zamanında ne demişti (bunama sürecindeki Bülent Ecevit, bu faşist 
partiyle koalisyon kurma işini ortaya attığında eşi) Rahşan Ecevit?

“Eli kanlı katiller.”
Fakat, uzun yaşamanın barındırdığı büyük tehlikenin tuzağına dü-

şen ve ne yaptığını bilmez hale gelen bunak Ecevit, eşinin bu uyarısına 
kulak asmadığı gibi, baskı yaparak zavallı kadıncağızın da geri adım 
atmasını sağlamıştı. Ne yazık ki öyleyiz ya: Erkek egemen bir toplu-
mun insanlarıyız...

Sorosçu Kemal’in, TR 705’in ve Çarşafçı Gürsel’in CHP’sinin söz-
cüsü Özgür Özel, tabiî şefleriyle birlikte, Rahşan Ecevit kadar dürüst, 
ahlâklı olamıyorlar. Ne acıklı durum...

MHP’nin ideolojisi ne?
Kontrgerilla ideolojisi. Başka hiçbir şey değil. 
Devrimci Hareket, antiemperyalist, yurtsever, Kuvayimilliye ve 

Mustafa Kemal geleneğine sahip bir hareket yükselişe geçti mi, o da 
Kontrgerilla’nın resmi güçleriyle birlikte “saldırılar”, “katliamlar yap-
maya, provokasyonlar yapmaya”, geçecek. Ayrıca da kundaklamalar 
yapacak, tıpkı Nazilerin Reichstag Yangını benzeri. Bunun suçunu da, 
devrimcilerin, namusluların üzerine atacak. Yani namusluları, gerçek 
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yurtseverleri, halkseverleri öldür, katlet, karala. 
İşte MHP ideolojisi budur, arkadaşlar özetçe. 

Laik Cumhuriyeti el ele yıkanlar:
AKP, MHP, CHP, HDP

CHP Sözcüsü Özgür Özel, dikkat edersek; ne Laik Cumhuriyet’in 
yıkımından söz ediyor, ne Anayasanın ortadan kaldırılışından. Oradan, 
sinsice kaçıyor. Bir hırsızın hırsızlık yaptığı yerden kaçışı gibi...

Böylelikle de şu an olmayan Meclisi varmış gibi gösteriyor. Olmayan 
hukuk devletini varmış gibi gösteriyor. Yani her türlü ihaneti, yıkımı 
yok sayarak gizliyor. Böylece de, halkı uyutmuş, kandırmış oluyor. 

Biz boşuna demiyoruz hep: Bunlar Laik Cumhuriyet’imizi el ele ve-
rerek yıktılar. İhanet yollarında birlikte yürüdüler. Hâlâ da yürümeye 
devam ediyorlar.

Hatırlayalım; CHP, Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’iyle Anayasa 
Komisyonlarında hâlâ çalışmalar yapıyor. “Yeni Anayasa” çalışmala-
rı… Şu kadar maddede anlaşıldı filan gibi açıklamaları yansıyor basına 
zaman zaman. 

İhanetin ve yıkımın yol gösterici sırığı muhakkak ki Kaçak Saraylı 
Reis ve onun AKP’gilleri’dir.  İşte CHP, MHP ve HDP de o sırığın geri-
de kalan ucunu tutuyorlar. Böylece de Türkiye’yi ABD’li efendilerinin 
istediği ve gösterdiği bataklığa, BOP bataklığına sürükleyip götürüyor-
lar.

Dikkat edelim, CHP’nin Sorosçu Kemal’i, “Biz 1930’ların CHP’si 
değiliz.”, “CHP, geçmişiyle yüzleşmekten korkmaz.”, türünden açık-
lamalar yaptı.

Ne demek istiyordu?
Bizi Mustafa Kemal’in, İnönü’nün CHP’siyle karıştırmayın. Biz ar-

tık Soros’un, TESEV’in CHP’siyiz...
Keşke bunları netçe söylesen de millet senin CHP’nin ne mal oldu-

ğunu iyice görüp tanısa...
Ne yazık ki CHP’ye umut bağlamış içtenlikli insanlarımızdan bir 

teki de kalkıp sormak basiretini gösteremiyor, Sorosçu Kemal’e:
Peki ulan, 1930’ların CHP’si değilsen nesin sen?
Onu ortaya koy da bilelim.
Neylersiniz ki, alınmasınlar ama, CHP’nin geniş tabanını oluşturan 

yığınlarda da böylesine bir zihin hasarı oluşmuş durumda. CHP mil-
letvekilleri, milletvekili adayları deseniz, zaten onlar her türden ahlâki 
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değeri bir kenara atmışlar, Sorosçu’nun gözüne girip yüksek makamla-
ra, Meclise, parti yönetimine gelmenin dışında bir şey düşünemez ol-
muşlardır. Yani onlardan tutarlı, halka yarar, olumlu bir tavır beklemek, 
saflıktır artık.

HDP deseniz, zaten ABD’ye yaranmanın, onun gözüne girmenin, 
ona sadakatle hizmet etmenin dışında bir değeri, bir anlayışı tem-
sil etmez olmuştur. ABD’den rol ister. Bunu da açık açık itiraf eder. 
NATO’yu, Birleşmiş Milletler’i Türkiye’ye davet eder. Gel bize de 
Irak’taki gibi bir Amerikancı Kürt Devleti kuruver, der. 

Bu arada Kaçak Saraylı Reis’e de, Oslo’daki, Dolmabahçe’deki 
türden masalarda yeniden buluşabilmek için, cila geçmeyi ihmal et-
mez. HDP’nin Eşbaşkanı Demirtaş, huşu içinde ayakta alkışlar, Kaçak 
Saraylı’nın “Cumhurbaşkanlığı Yemini etmek için Meclis Kürsüsü”ne 
çıkışını. 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir:
İyi de şimdi Demirtaş’la birlikte 10 HDP’li milletvekili tutukludur. 
Bu da, ABD’nin yazdığı senaryo gereğidir. Hayatta olduğu gibi, 

ABD’nin BOP’unda da yollar dümdüz gitmez. Bazen zikzaklar yapar, 
bazen kısa süreli geriye dönüşler yapar. ABD’nin BOP taşeronları ba-
zen kanki olurlar, “Çözüm Süreci” ortaklıkları ederler, bazen de kapı-
şırlar, kavga ederler, savaş ederler. Ama bu yola da hep devam ederler: 
Türkiye’nin BOP çukuruna doğru sürüklenişi devam edip gitmektedir 
ne yazık ki…

Başta da dedik ya; Türkiye’de hukukun, adaletin zerresi olsa, 
Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çete’nin tamamının vatana, mil-
lete, Türk ve Kürt Halklarına ihanetten dolayı, Laik Cumhuriyet’i 
Anayasasıyla, bütün yasaları ve kurumlarıyla birlikte ortadan kaldır-
maktan dolayı ağırlaştırılmış müebbet suçundan yargılanıp hüküm 
giymiş olmaları gerekirdi. Neylersiniz ki, ne hukuk kaldı ülkede, ne 
normal bir devlet... Öyle olunca da bunlar işte hâlâ meydanlarda, kür-
sülerde hiç utanıp arlanmadan nutuklar atmaya devam ediyorlar, milleti 
aldatmaya devam ediyorlar.

Faşist MHP Başkanı Bahçeli’nin açıklamaları Odatv’de de yayım-
landı. Nitekim biz de oradan aktarımda bulunduk.

O aktarımın altında yorum yapan okuyucular vardı. Öylesine akıllı 
yorumda bulunanlar vardı ki, ikisini aktarmaktan kendimizi alamadık:

“Cumhuriyet Gücü
“Tüm siyasi hayatı boyunca irticalen konuşma yapamayan tüm 

konuşmalarını ya kâğıttan, ya da camdan okuyarak yapan (bu vi-
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deoda olduğu gibi), uçağa binemeyen, (...) bu muhteremin şimdi 
Turump demesini pek yadırgamıyorum. Dilerim ülkemin başına 
gelen bu ve işbirliği içinde olduğu tüm doğal afetler bir gün geçer. 
Bu haliyle meclisteki tüm siyasi partiler gerçekten ülkemiz için bir 
doğal afettir.”

“78’li Nesil
“Fiili açmaz” demek Anayasa İhlal ediliyor, engelleyemiyoruz 

demektir. Anayasayı İhlaldir, Cezası Müebbet Hapistir. Devlet 
Bahçeli, Erdoğanı Müebbet Hapisten kurtarmak istiyor. Önerilen 
anayasa AKP-MHP Anayasası olur. Uzun süre yaşamaz. Erdoğanın 
Sahte Diplomasını AK-lama Anayasası olur.  Alavere-Dalavere ile 
Anayasanın 101. Maddesini dikkatle izleyin. Recep Tayyib Erdo-
ğan’ın Yüksekokul diploması Sahtedir. Fiili durum dedikleri bu-
dur. Tek amaçları onu kaldırmak olacak.”[19]

(Yorumcu arkadaşların Partimizle herhangi bir ilişkisi yoktur. 
Tanımıyoruz da.)

Dikkat ettiniz mi, arkadaşlar?
Ne kadar net görüyor meseleyi, bu namuslu aydın kardeşlerimiz...
Türker Ertürk Paşa’yı hariç tutmak kaydıyla, Odatv’nin, 

Türkiye’nin bugün içine düşürüldüğü bu felaket ortamını böylesine 
açık görebilen bir tek yazarını, gazetecisini, akademisyenini gördünüz 
mü siz?

Biz görmedik, tanık olmadık. 
Üstüne üstlük, Odatv’nin duayeni, kendince Türkiye’nin “ekonomi 

temelli” tek düşüneni, kallavi gazeteci ne yapıyor 15 Temmuz’dan bu 
yana?

Halkımızın deyişiyle, Tayyip Erdoğan parlatması. Tayyip Erdoğan’ı 
antiemperyalist mevziye geldi, diye halkımıza yedirme çabası... Güler 
misiniz, ağlar mısınız...

Bu da Türkiye’nin bir başka acı gerçekliği. Küçükbırjuva aydın sav-
rulması...

Marksizm-Leninizmin abc’sinden bihaber olunca böylesi kallavi 
aydınların, sınıflarüstü siyaset üretme, sosyal meseleleri tahlil etme 
maceraları da hüsranla sonuçlanıyor tabiî. Toplumun egemen üretim 
yordamı içinde dolaysızca ya da dolaylıca rol oynayan sosyal sınıfları 
netçe görüp kavrayamadınız mı, tabiî ki onların üstyapıdaki siyasi ma-
ceralarını da asla anlayamazsınız. O zaman da işte böyle bir uçtan bir 
uca savrulur durursunuz.

[19] http://odatv.com/kagit-ustunde-cumhurbaskanligi-1511161200.html.
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Asla aklımızdan çıkarmayalım ki sosyal, siyasi olay ve onun silah-
larla sürdürülen bir biçimi olan savaş, olayda yer alan hareket, parti ya 
da devletleri belirlendiren sosyal sınıfların çıkarlarını, dünya görüşle-
rini, amaçlarını, özlemlerini temsil eder, kaçınılmaz bir biçimde.  Bu 
yüzden de olayı kavrayabilmek için olayda yer alan sosyal sınıfların 
karakteristiklerini esaslıca bilmek gerekir. O bağlam içinde ancak olay-
daki faillerin neyi amaçladıklarını ve olayın ne olduğunu görüp kavra-
yabiliriz.

Biricik gerçek sosyal bilim olana Marksizm-Leninizm bize hayatın 
ve toplumun özünü oluşturan bu gerçeği öğretir.

Neyse, geçelim...
Ne demiştik, halkımıza verdiğimiz sözde?
Bu Dörtlü Çete, iktidarıyla muhalefetiyle, hesap meydanına çıka-

rılacak. ABD hizmetkârlıklarının, ihanetlerinin hesabını bir eksiksiz 
verecekler...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! 
15 Kasım 2016



Ayrım
Yedi

Numara yapmayın!
Milleti ahmak yerine koymayın!

Hepiniz oradaydınız
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Hani gerçeklikte olmayan Mecliste yalandan, göstermelik olarak 
halkı kandırmaya yönelik bir “FETÖ Darbe Girişimi”ne yönelik 
“Araştırma Komisyonu” kurdular ya; oraya, kendilerince uygun bu-
lunan zevatı çağırıp tanıklığına başvuruyorlar.

Kim mi?
Tabiî Kaçak Saraylı’nın AKP’giller’i.
Yine göstermelik olarak yanlarına da Sorosçu Kemal’in CHP’sinden, 

Kontr’cu faşist Bahçeli’nin MHP’sinden de üyeler alıyorlar. 

Bunlar halk düşmanı, en iyi bildikleri şey
yalan söylemek

Birkaç gün önce eski MİT Müsteşarı Emre Taner konuşmuş ora-
da. Tabiî orada olanların tamamı gibi o da, “Benim Feto’yla hiç görüş-
müşlüğüm, tanışmışlığım yok. Ben pirüpakım. Hatta, Fetoculara karşı 
da mücadele ettim, elimden geldiğince. Zaten bizim zamanımızda da 
MİT’te vs.de FETÖ’cü yoktu.”, mealinde demagojik cümleler döktür-
müş. Zaten hep öyle olur. Kimisinin hiç görmüşlüğü olmaz Feto’yu, 
kimisi de horozlu şekerlerle kandırılan okul öncesi çocuklar gibi kandı-
rılmış olurlar. Dolayısıyla da, suçlu olmadıkları gibi, Feto’nun mağduru 
olur çıkarlar. 

Tabiî kelimeler, anlam namusu taşımayan insanlara karşı isyan edip 
bizi bu aşağılık yalanlarınıza malzeme yapmayın, diyemezler ki...

Ne yapsınlar? Zihin kaypak, vicdan boş, dil yalana dümene alışık 
olunca, kelimeler ne etsin?..

Şöyle demiş, Emre Taner adlı bu CIA hizmetkârı da orada:
“BENİM DÖNEMİMDE FETÖ’NÜN MİT’E SIZMASI MÜM-

KÜN DEĞİLDİ’
“Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye’deki gibi anayasası ile milli 

istihbarat teşkilatının görevlerini sınırlayan başka bir ülke yoktur.
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“MİT, TSK bünyesinde istihbarat yapamaz. Benim çalıştığım 
dönemde FETÖ’nün MİT’e sızması mümkün değildi. İsterseniz al-
mazsınız. Benden sonrasını bilemem. MİT bu ülkenin namusudur. 
Müsteşar da Teşkilatın namusudur. MİT’te askerlerin Müsteşar ol-
duğu dönemde çok rahat çalıştım, çünkü askerler teşkilata siyaset 
sokmamışlardır.

“MİT her dönemde kendini korumasını bilmiştir. 15 Temmuz 
hariç bütün darbelerde görev yaptım. Biz o dönemde aldığımız 
her haberi başbakana bildirirdik. Haberin asıllı veya asılsız olması 
önemli değildir.”[20]

Adam sanki yalan ve demagoji makinesi. Olaylara ilişkin söylediği 
cümlelerin bir teki de doğru olsun, deseniz, bulamazsınız. Ama alışmış 
bir kez. 40 yıldan bu yana aynı işi yapıyor.

Hemen aklımıza geliverenden başlayalım:
“15 Temmuz hariç bütün darbelerde görev yaptım. Biz o dönemde 

aldığımız her haberi başbakana bildirirdik. Haberin asıllı veya asılsız 
olması önemli değildir.”, diyor.

Türkiye, iki faşist askeri darbe yaşamıştır. Biri 12 Mart 1971, diğeri 
de 12 Eylül 1980 Darbesidir. Her ikisini de CIA planlamıştır, Türkiye’de 
ise CIA yönetimindeki Süper NATO’nun yani Kontrgerilla’nın Türkiye 
şubesi yönetmiştir. 

12 Eylül Faşist Darbesi’yle görevden uzaklaştırılan Demirel’in 
Azınlık Hükümeti olmuştur. 

11 Eylül günü, Kontrgerilla’nın organik ilişki içinde olduğu Kemal 
Ilıcak sahipliğindeki Tercüman Gazetesi’nin yine dönek yazarı 
Güneri Civaoğlu, o gece darbe yapılacağı haberini alıyor. Vakit öğ-
leden sonrasıdır. İçli dışlı olduğu Başbakan Demirel’i arıyor telefonla 
hemen. “Biz böyle bir haber aldık burada.”, diyor. Demirel’in verdiği 
karşılık aynen şudur:

“Yok kardeşim. Ankara’da yaprak kımıldamıyor.”
İsterseniz, bu görüşmeyi G. Civaoğlu’nun kaleminden aynen akta-

ralım:
“15 Temmuz 2016’daki bu darbe kalkışımından önce bir darbe 

12 Eylül 1980’de yaşanmıştı.
“O gün çok satan bir gazetenin Genel Yayın Yönetmeni’ydim. 

Darbe olacağını sabah 11’de gazetenin haber müdürü Erol Dallı 
“büyük ihtimalle” rezervini koyarak bana söylemişti. 

[20]  http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/eski-mit-mustesari-emre-tanerden-carpici-i-
fadeler-1499071/.
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“Kaynağı için “MİT’ten sızıntı” demişti. 
“Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e telefon ettim. Dal-

lı’nın bana söylediklerini ilettim.
“Bir bakalım ne oluyormuş ne olmuyormuş” cevabını verdi. 

Ablamın eşi merhum Org. Ragıp Ulubay (Hikmet Ulubay’ın abisi) 
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı’ydı. 

“Onu aradım, ulaşamadım.
“Bu arada “Maltepe’den tankların ve zırhlıların İstanbul’a 

doğru hareketlendiği” haberleri gelmeye başlamıştı.
“Okuyucular gazeteyi arıyor, “Neler oluyor, darbe mi?” diye so-

ruyorlardı. Demirel’i yeniden aradım.
“Hava bir garip” yorumunu yaptı.
“Milli Savunma Bakanı’na “Bir araştır bakalım” demiş ama  o 

da komutanlara ulaşamamış.
“Bana “Genelkurmay Başkanı Org. Kenan Evren’in haf-

talık mutat görüşme için Çankaya Köşkü’ne, Cumhurbaş-
kanı vekili İhsan Sabri Çağlayangil’e çıktığını” söyledi. 
İhsan Sabri Bey, Evren’e “Bir sıkıntı var mı Paşam?” diye sormuş. 
Evren de “Hayır yok, TSK görevinin başında” cevabını vermiş. 
(Yıllar sonra Kenan Evren’e bu sahneyi hatırlattığımda gülümse-
miş “Ne yani ‘az sonra darbe olacak, senin oturduğun Cumhur-
başkanı koltuğuna ben oturacağım’ mı diyecektim?” yorumunu 
yapmıştı.)

“(...)
“Oysa...
“O dakikalarda bizim gazetelerin ilk baskılarını taşıyan dağı-

tım kamyonlarını askerler durdurmuş, grupları çevirmiş, el koy-
muşlardı.

“Bunu söylediğimde Demirel “Valla burada yaprak kımıldamı-
yor ama her şey olabilir” dedi.”[21]

Hani sen her şeyi, aldığın her haberi anında bildiriyordun hükümete?
Faşist darbe olacak birkaç saat sonra, resmen bağlı olduğun Başbakan 

Demirel’in bundan haberi yok. Ne düzenbazsınız siz... 
Alıştınız değil mi ömrünüz boyunca halkı ahmak yerine koyarak al-

datmaya?..
Su içer, soluk alır gibi yalanları art arda sıralamaya...
Darbenin göbeğindesin sen o günlerde. Çünkü resmiyette bağlı ol-

duğun Başbakan’a değil, gerçekteki efendine bağlısın. CIA’ya bağlısın.

[21] http://www.milliyet.com.tr/avuc-ici-kadar--siyaset-ydetay-2290363/.
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 MİT’çi Emre Taner
FETÖ’cülüğünü gizlemeye çalışırken

suçüstü yakalanır
Bir de ne diyor yukarıda düzenbaz?
“MİT her dönemde kendini korumasını bilmiştir.”
Bu da iğrenç bir yalan. Sen her dönemde CIA’nın, ABD’nin kuca-

ğında oldun. 
Gelin bunun da gerçekliğini Demirel’in, neredeyse değişmez 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’den öğrenelim:
“Bundan açık bir şey olmaz: CIA 12 Mart’ta vardır. Büyük 

ölçüde vardır. 12 Mart’ta haşhaş vardır. CIA, Papadopulos’da 
vardır. CIA, Gizikis’te vardır. (ABD’nin 1967’de Yunanistan’da 
yaptırdığı “Albaylar Cuntası”nın faşist darbesi kastediliyor. - Nurullah 
Ankut) CIA’nın nasıl hareket edeceği tahmin edilemez. Siz bir ya-
zar olarak en az benim kadar bilirsiniz...

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

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

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

bulamam...”[22]

Demek ki arkadaşlar, CIA, MİT, her iki darbenin de göbeğinde 
yer almışlardır. Hem 12 Mart 1971 Darbesinde, hem 12 Eylül 1980 
Darbesinde darbecilerin ana karargâhlarından biridir MİT. 

Bir de ne demişti yukarıda, düzenbaz?
“Benim çalıştığım dönemde FETÖ’nün MİT’e sızması mümkün de-

ğildi. İsterseniz almazsınız.”
İşte yukarıdakiler kadar aşağılık, iğrenç, namussuzca bir yalan 

daha...
Bu işin aslını da bunun çalıştığı dönemde “Genelkurmay İstihbarat 

Daire Başkanı” olan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’den öğ-
renelim:

“Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı ve Aydınlık yazarı 
emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Meclis Darbe Araştırma 
Komisyonu’na ifade veren eski MİT Müsteşarı Emre Taner’in gö-
rev yaptığı dönemde kendisine ”Gülen’le sizi tanıştırayım” dediği-

[22] Çağlayangil 12 Mart’ı Açıklıyor, Politika, 12 Mart 1976.
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ni açıkladı. Pekin, MİT Müsteşarı Emre Taner’in ”MİT’te benim 
dönemimde FETÖ’cü yoktu” sözlerinin doğru olmadığını belirtti. 
2007 yılında Elazığ’da görev yaptığı sırada ildeki MİT personelinin 
bir gece evine gelerek, en yetkili amirlerinin FETÖ’cü olduğu ko-
nusunda ihbarda bulunduklarını hatırlatan Pekin, durumu ilgilile-
re aktardığını, sonrasında ise aynı kişinin terfi ettirilerek Malatya 
MİT Bölge Başkanlığına getirildiğini ifade etti.

“ŞİFRELİ TELEFONDAN ARADI
“Aydınlık gazetesinin haberine göre,  Genelkurmay Başkanı 

olduğu dönemde İlker Başbuğ’un Taner’den polis ve yargıdaki 
FETÖ’cülerle ilgili araştırma yapmasını istediğini kaydeden Pekin 
şunları söyledi:

“Başbuğ bana da konuyla ilgilenmem talimatını verdi. Emre 
Bey’le konuşmamı istedi. Kendisiyle konuştum. 2 gün sonra şifreli 
gizli telefondan beni aradı. Bu çalışmadan başkasına söz edip et-
mediğimi sordu. Etmediğimi söyledim. Arkasından, ‘Bana bugün 
emniyet istihbaratından 4-5 kişi geldi. ‘Siz Genelkurmay’ın iste-
ğiyle polis ve yargıda bir araştırma yaptırıyormuşsunuz, doğru mu 
diye sordular’ bilgisini verdi. Bir süre sonra yaptıkları çalışmanın 
sonuçlarını getirdiler. Şu anda sanıyorum tamamı ya tutuklu ya 
açıkta.”

“70 YAŞINDA BİR ADAM NE İSTİYORSUNUZ
“Ergenekon tertipleriyle birlikte TSK içinden sürekli bilgi sız-

maya başlaması üzerine Taner’le yine bir araya geldiklerini ve bilgi 
istediklerini vurgulayan Pekin, “Taner Bey görüşmemizde Fethul-
lah Gülen için bana ‘Ya bu adamdan ne istiyorsunuz. 70 yaşında 
bir ihtiyar. Size ne zararı var? İstersen sizi tanıştırayım. Kendiniz 
görün’ dedi” diye konuştu.

“Pekin, Taraf gazetesinin yayınları üzerine Emre Taner’le yap-
tığı görüşmeyi de şöyle anlattı:

“Taraf gazetesi TSK aleyhine sürekli yayın yapıyordu. Genel-
kurmay Başkanının talimatı ile Emre Bey’le görüşmeye gittim. 
Taraf gazetesinin arkasındaki asıl gücün bulunması konusunu gö-
rüştüm. Daha sonra yaptığımız görüşmede, ‘Taraf’la uğraşmayın. 
Arkasındaki güç çok büyük, uğraşamazsınız, başa çıkamazsınız 
karşılığını verdi.”

“OSLO HAYALİ
“Pekin, Komisyon’da MİT’in PKK ile Oslo’da yaptığı toplantı-

larla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:
“PKK’nın Avrupa’daki tüm faaliyetlerinin içinde İngiliz istih-

baratı vardır. İngilizler her şeyi kontrol ederler. Oslo’da da İngiliz-
ler aracılık etmişlerdir. Emre Bey Oslo’yu savunuyor. Ama İngiliz 
istihbaratının Türkiye’nin çıkarına bir şey yapacağını düşünmek 
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hayaldir.”[23]

Çok net bir şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar, bu Emre Taner de-
nen ABD işbirlikçisi CIA piyonu, faşist darbelerde yer aldığı gibi, 
FETÖ’nün devleti ele geçirme işinde de en esaslı biçimde yer alıyor, 
rol oynuyor, görev yapıyor.

Feto’nun da sadece adamlarıyla değil, bizzat kendisiyle de tanışıyor, 
görüşüyor, iş tutuyor. 

Ayrıca da İ. Hakkı Pekin’e karşı savunuyor Feto’yu. “70 yaşında bir 
ihtiyar, size ne zararı olur?”, diyor. Masumlaştırıyor, melekleştiriyor, 
sevimlileştiriyor Feto’yu. 

Başında böyle bir kişinin bulunduğu İstihbarat Teşkilatı hiç milli 
olabilir mi?

Bırakalım milli olmayı, ihanet teşkilatına dönüşmüş. Halka, vatana, 
millete ihanet... 

CIA’nın operasyon gazetesi olan Taraf’ı da nasıl pir aşkına savunu-
yor, görebiliyor musunuz?

Yukarıda Fethullah’ı, acınması gereken zavallı, 70 yaşında bir ihti-
yar olarak masumlaştırıyordu. Taraf’ı ise, ejderhalaştırarak korkutucu 
gösteriyor, “Siz en iyisi bulaşmayın bunlara. Arkasındaki güç çok bü-
yük, başa çıkamazsınız.”, diyor.

Demek ki Taraf’ın arkasında CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un 
olduğunu biliyor bu kişi. 

Ne demiş oluyor yukarıda?
Türk Silahlı Kuvvetleri Taraf’la başa çıkamaz.
700 bin kişilik Türk Ordusu, CIA yönetimindeki bir ajan gazetesiyle 

başa çıkamayacak, öyle mi?
İşte bu kişi de yıllarca Türkiye’nin güya Milli İstihbaratı’nın başın-

da bulunmuş şahıstır, arkadaşlar.
Türkiye durup dururken bu kara günlere getirilmedi. Bu BOP cehen-

neminin kıyıcığına sürüklenmedi.
ABD ve CIA, siyasiler de dahil olmak üzere, Türkiye’deki tüm bur-

juva güç odaklarının ve devlet kurumlarının başında bulunan yönetim 
kadrolarını devşirdi bir bir, bu kişi gibi. 

Onlar da ne yaptılar?
İhanet... Gerçek sahipleri olan ABD’ye çalıştılar yalnızca. ABD’nin 

de amacı belliydi. Bunu açıkça BOP Haritası’nda ortaya koymuş hay-

[23] http://odatv.com/bana-sizi-gulenle-tanistirayim-dedi-1211161200.html.
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dut.
İşte elbirliğiyle bu ihaneti yaptılar.
Soralım burada İsmail Hakkı Pekin’e:
MİT’in bu durumda olduğunu yani Feto tarafından adım adım ele 

geçirilmekte olduğunu, değişik kaynaklardan hem gözlerinle gördün, 
hem de duydun. 

Tabiî sen istihbaratçısın. Bilmen gerekir. Bilirsin de... Sadece MİT 
değildi Feto tarafından ele geçirilen. Polis istihbaratı da, polisin kendisi 
de, jandarma istihbaratı da, hatta senin istihbaratın bile aynı süreçte, 
aynı hızda ele geçirilmekteydi.

Adalet mekanizması da aynı durumdaydı. Meclisi dolduran 
Amerikancı Burjuva Partileri de aynı durumdaydı. “Ne istediler de ver-
medik cemaatçi kardeşlerimize.”, diyen Tayyip Başbakandı. Partisinin 
tüm yetkilileri Feto’yla hemhaldi. Pensilvanya Hacısı olmuştu pek çoğu 
zaten. Hem de kaç kez...

Tayyip’in kendisi 1995’ten bu yana iş tutmaktaydı Feto’yla. Feto’nun 
“Türkçe Olimpiyatları”nda kürsüye çıkarak duygu çatlatan konuşma-
lar yapıyordu. Velhasıl, Kaçak Saraylı’nın AKP’giller’i başta gelmek 
üzere, Sorosçu Kemal’in CHP’si de, Amerikancı Kürt Hareketi’nin 
PKK’si, HDP’si de Feto’yu yere göğe sığdıramıyordu.

Sen hem bir kurmay subay, hem de istihbaratçı olarak tüm bunla-
rı biliyordun. Genelkurmay Başkanları da biliyordu. Genelkurmay’ın 
Karargâhı da biliyordu.

Devlet, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatıyla Kaçak Saraylı İmam’ın 
AKP’giller’i arasında hızlı bir şekilde pay ediliyordu. Tabiî aynı oran-
da da Laik Cumhuriyet aşındırılıyor, hırpalanıyor ve çökertilerek yok 
ediliyordu.

NATO tarafından ruhları boşaltılan askerler
Mustafa Kemal’i zerre kadar anlamamış

Siz ne yaptınız, bu acı gerçeklik karşısında?
Ne yaptınız, söyler misin?
Görünen, bilinen hiçbir şey yapmışlığınız yok. Sadece seyrettiniz. 

Bostan korkuluğu gibi dimdik ayakta durarak izlemekle yetindiniz, bu 
ihanet sürecini.

Bu mudur askerin sorumluluğu?
Mustafa Kemal’den hiç mi bir şey öğrenmediniz siz?
Silah arkadaşlarından, Birinci Antiemperyalist Milli Kurtuluş 
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Tarihinden...
Ortaçağcıların Demek ki o Tarihi, tarikat yuvalarındaki kurban 

edilmiş zavallı bebelerimizin gözü kapalı ezberledikleri Arapça dua-
lar gibi ezberlemişsiniz. Hiçbir şey anlamamışsınız, ne Birinci Milli 
Kurtuluş’tan, ne Mustafa Kemal’den.

Oysa ne diyordu, “İç Hizmet Kanunu”nun 2’nci maddesi size?
Nasıl tanımlıyordu askerliği?
Aynen şöyle, değil mi?

“Askerlik: Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak 
için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mü-
kellefiyet özel kanunlarla vaz’olunur.”

Peki, aynı kanunun 35’inci maddesi ne buyuruyordu size?
Nasıl bir görev ve sorumluluk yüklüyordu?
Şöyle:

“Silahlı Kuvvetlerin vazifesi: Türk yurdunu ve Anayasa ile ta-
yin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.”

Türkiye Cumhuriyeti ve vatan, Anayasa, yasalar ve devletin tamamı 
gözünüzün önünde iki Ortaçağcı ABD işbirlikçisi hain güç arasında pay 
edilerek ortadan kaldırılırken, yukarıda anılan maddeler, “sessiz kalın” 
mı diyordu size?

“Sadece seyretmekle yetinin bu ihaneti” mi diyordu?
Hayır, kesinlikle. Tam tersine, yukarıdaki buyrukları veriyordu. O 

sorumlulukları yüklüyordu. 
Neden yapmadınız görevinizi?
Taşıdığınız üniformanın, yediğiniz onca karavananın, omuzlarınız-

daki yıldızların hakkını niye vermediniz?
Korkunuzdan, değil mi?..
1952’den bu yana boşaltmıştı NATO ruhunuzu. Alışmıştınız, ABD 

haydutunun ahlâksız generalleri önünde selam durmaya, onlardan 
emirler almaya. Ezdirmiştiniz kişiliğinizi, onurunuzu. O yüzden gerçek 
bir asker gibi yerine getiremediniz görevlerinizi. Kemal Sunal’ın Tosun 
Paşa’sı gibi dolaştınız ortalıkta. Ve temaşayla yetindiniz...

Demek ki arkadaşlar, suç tek yanlı değil. ABD Emperyalist hay-
dutları, müttefiki AB haydutları, dört bir koldan saldırıyor, çul-
lanıyor, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye 
Cummhuriyeti’nin üzerine.

Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i, Pensilvanyalı İmam’ın ve 
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tüm Ortaçağcı tarikat yuvalarının da iştirak ettiği bir saldırıyla TSK İç 
Hizmet Kanununun yukarıda andığımız maddelerini değiştirerek an-
lamsızlaştırdı. Hatta, tersyüz etti bu maddeleri. 

2’inci maddeyi şu hale getirdi:
“Askerlik: Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti-

dir.”

Bu madde, anlamı tersine çevrilmiş bir maddedir işte. Çünkü asker-
liğin bunları da içerdiğini herkes bilir.

Oysa ne diyordu orijinalinde aynı madde?
“Askerlik: Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için 

harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.”
ABD hizmetkârı AKP’giller, sadece bu değişiklikle bile aslında sin-

si, hainane niyetlerini ortaya koymuş olmaktadır. Çünkü onlar, İstiklal 
ve Cumhuriyet’i yıkma peşindedir. Vatanı ise parçalama derdindedir.

ABD Emperyalistlerinin ihanet stratejisi
ve onların devşirdiği devlet yetkilileri

Laik Cumhuriyeti kerte kerte yıkıma uğrattı
35’inci maddeyi ne hale getirmişler aynı zamanda yaptıkları deği-

şiklikle, şimdi de onu görelim:
“Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve 

tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak 
şekilde askerî gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görev-
leri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak-
tır.”
Apaçık olarak görüldüğü gibi, maddenin içini boşaltmakla kalmı-

yorlar. Ayrıca Türk Ordusu’nu sömürge ordusu durumuna da düşürmüş 
oluyorlar, yaptıkları bu değişiklikle. Türk Ordusu’na, efendileri olan 
ABD’nin emperyalist çıkarları için onun gerekli gördüğü yabancı ülke-
lere gidip oralarda savaşma görevini de vermiş oluyorlar.

İhanete bakın, arkadaşlar. Orduyu, vatanı ve milleti iç ve dış saldırı-
lara karşı koruma görevinden alıkoyuyor, üstelik de ona, yabancı ülke-
lere gidip ABD’nin hizmetinde, ABD generallerinin emir ve komutası 
altında savaşma görevi yüklüyor. Böyledir bunlar işte...

Aslında hepsinin niyetleri, 10 yıllardan bu yana apaçık meydanday-
dı. Adamlar Molla Necmettin’in milletvekili olduğu ilk günlerden beri 
yani 1960’lı yıllardan beri Laik Cumhuriyet’i yıkıp, Mustafa Kemal ve 
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arkadaşlarının izini tozunu silip bir Ortaçağcı din devleti kuracaklarını 
defalarca değişik ortamlarda dile getirmişlerdir. Ama işte 1950 sonrası 
Türkiye tümüyle ABD uydusu haline getirildi ya; öyle olunca da devle-
tin tüm karar mekanizmaları, tüm Amerikancı siyasi partiler, artık ABD 
emri altına girdi. Öyle olunca da santim santim çürüdü bu sözde devlet 
yetkilileri, siyasi yetkililer. Vatanı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak 
umurlarında olmaz oldu bunların. Hemen herkes, “Bana ne vatandan, 
Cumhuriyet’ten. Ben memuriyetteki  kilometremi doldurup bir an önce 
sağ salim emekli olmaya bakayım.”, demeye başladı. Siyasilerse zaten 
hainin önde gidenleriydi. Hainlikleriyle kalmadılar; küplerini doldur-
mak için trilyonlarca dolarlık kamu malını da aşırma, bir an önce yedi 
sülalelerinin geleceğini garanti altına alma yarışına girdiler. Ve iş so-
nunda gelip buraya dayandı.

Ha, hiç içtenlikli, vatanını, milletini ve Laik Cumhuriyet’ini seven 
yok muydu?

Kuşkusuz vardı. Hem de çok...
Ama yukarıda da belirttiğimiz gibi, onlarda da yeterli, gerekli cesa-

ret yoktu. Fedakârlık yoktu, adanmışlık yoktu.
Tabiî bu işbirlikçi, ihanet yarışındaki taşeronları her kademede ko-

ruyup kollayan ve yöneten ABD Emperyalistleriydi. Bu ihanet yolunun 
stratejisini ve taktiklerini o belirliyordu. Ve alçak emperyalist haydut, 
savaş sanatının inceliklerini biliyordu ve çok iyi uyguluyordu, Laik 
Cumhuriyet’imizi yıkmak için.

Nasıl mı?
Şöyle:
İsa’dan önce 500 yıllarında yaşamış olan ünlü savaş kuramcısı, stra-

teji dahisi, filozof Sun Tzu aynen şöyle der, “Savaş Sanatı” üzerine 
yazdığı metinlerde:

“Bütün savaş, aldatmaya dayanır. Bu nedenle taarruz gücümüz 
varsa, bu gücümüz yokmuş gibi görünmeliyiz; kuvvetlerimizi kul-
landığımız sırada, hiçbir hareket yapmıyormuş gibi davranmalıyız; 
yakında isek, uzaktaymışız hissini vermeliyiz; uzakta olduğumuz 
zamansa, düşmanı yakında olduğumuza inandırmalıyız. Düşmanı 
kandırmak için, yemleme tedbirini kullan, karışıklık içindeymişiz 
gibi görün ve onu ez.”

“Üstün sevk ve idare, düşmanın direnişini çarpışmaksızın kır-
mak demektir. 

“Buna göre, komutanlığın en yüksek şekli, düşmanın planlarını 
bozmaktır. Bundan sonra gelen en iyi davranış, düşman kuvvetleri-
nin birbirleriyle birleşmelerini önlemektir. Daha sonraki öncelik sı-
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rasında, düşman ordusuna savaş alanında taarruz etmek gelir.”[24]

Gördüğümüz gibi arkadaşlar, emperyalist çakal aynen burada anla-
tıldığı gibi davrandı. Bizim zihinleri boşaltılmış generaller, ABD hay-
dut devletinin, Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’inin ve Pensilvanyalı 
İmam’ın cemaatinin gerçek niyet ve amacını kavramaktan uzak düştü. 

Öyle bir tehlikeyi sezinleyip hatta görebilenler bile, onun çok uzak 
bir tehlike olduğunu sandılar. Bu kadar yakında olduğunu kavrayama-
dılar. Dış ve iç düşmanların, Laik Cumhuriyet’in böğrüne dayadıkları 
bu hançeri hissedemediler. Hem tehlikeyi çok uzakta sandılar, hem de 
düşmanı çok güçsüz sandılar.

Vurdumduymazlıklarının, umursamazlıklarının bir nedeni de buy-
du. Neylersiniz...

Artık olan oldu. 
Bundan sonrasına bakacağız. Hem hainlerden hesap sorup hak et-

tikleri cezanın bedelini ödeteceğiz, hem de Mustafa Kemal’in 1919’da 
işe sıfırdan başladığı gibi, dönüp sıfırdan başlayacağız. Yeniden 
İstiklalimizi kazanma ve Cumhuriyet’imizi kurma savaşına girişeceğiz. 
Ama bu, birincinin zaaflarını taşımayacak. Yabancı düşmanları tümüy-
le uzak tutacağız ülkemizden. Tabiî onların niyetlerini de yani bizim 
hakkımızda besledikleri düşünceleri de hiç aklımızdan çıkarmayacağız. 
Yerli hainlerin de sosyal sınıf temellerini ortadan kaldıracağız. Çünkü 
onların dayandıkları ve temsilcisi oldukları vurguncu, asalak, halk düş-
manı sınıf ve zümreler, dış düşmanla işbirliği yapmaktan asla vazgeç-
mezler. Halka zulmedip vurgun yapmaktan, vatana ihanet etmekten de 
asla geri durmazlar.

Sınıf temelleri ortadan kaldırılınca, üredikleri bataklık kurutulan 
sivrisinekler gibi yok olup gidecek bunlar da.

Bilimsel adıyla Demokratik Halk Devrimi Savaşımızı zafere ulaş-
tırıp Demokratik Halk İktidarını kuracağız. Halkı gerçek anlamda 
iktidar yapacağız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Kasım 2016

[24] Sun Tzu’dan aktaran: B. H. Liddell Hart, Strateji Dolaylı Tutum, Doruk Yayınları, 
s. 11.





Ayrım
Sekiz

Hani kandırılmıştınız, Hafız?
Feto’nun adamlarıyla Yahudi Pazarlığına girişerek

bal gibi paylaşmışsınız devleti be!





Ne diyor, Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, üç yıldan bu yana?
“Feto bizi kandırdı.”
Hafızlar sanki okul öncesi yaşlardaki bebeler de, Feto da bunları 

Topkek’le ya da horozlu şekerle kandırıp götürüp gidiyor. 
Sizi efendiniz ABD Haydutlarından başka kim kandırabilir be?..
Hepiniz Şeytan’a papucu ters giydiren cinsten uyanıklarsınız, fırıl-

daklarsınız. Bir tek ABD’ye aklınız ermez, gücünüz yetmez. Çünkü o, 
İblis. Bütün Şeytanların başı o. Neyse...

Birkaç gün önce Medyada önemli haberlerdendi. “Eski HSYK 
Başkan Vekili Ahmet Hamsici itirafçı oldu.”, başlığını taşıyordu bu 
haberler genellikle. Şimdi onlardan birini okuyalım:

“Eski HSYK Başkanvekili Hamsici itirafçı oldu
“FETÖ soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden ya-

rarlanmak istediğini belirterek itirafçı olan Eski HSYK Başkanve-
kili Hamsici, örgütün belirlediği 107 adayın Yargıtay üyesi seçildi-
ğini söyledi.

“Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kap-
samında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen eski Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet 
Hamsici, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede, et-
kin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti ve 
itirafçı oldu.

“Fetullah Gülen cemaatiyle 1977’de tanıştığını ifade eden Ham-
sici, imamlık yapan babasının arkadaşı tarafından cemaatin kamp-
larına götürüldüğünü anlattı. Üniversite hayatı boyunca cemaat 
mensuplarıyla bir araya gelmediğini savunan Hamsici, hâkimlik 
stajına başladığı Ankara’da tekrar cemaatle irtibatlı kişilerle bu-
luşmaya başladığını kaydetti.

“Hamsici, 1997’de Adalet Bakanlığında tetkik hâkimi olarak 
göreve başladığını, burada eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin 
Yıldırım ile aynı odada çalıştığını, Yıldırım’ın yanına sık sık ziyare-
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te gelen İsmail Köse’yle de burada tanıştığını söyledi.
“Hamsici, yaklaşık 4 ay Danıştay Üyeliği yaptıktan sonra Tür-

kiye Adalet Akademisine başkan olarak atandığını, eski Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman’ın ısrarıyla 2010 Anayasa 
değişikliğinin ardından HSYK üyeliğine aday olduğunu kaydetti. 
Ahmet Hamsici, HSYK’nın 2010 seçimi sürecinde Teoman Gökçe, 
Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Ahmet Kaya ve Nesibe Özer’in 
cemaatin adayı olarak listeye girdiğini, İbrahim Okur ve Birol Er-
dem’in ise Ahmet Kahraman’ın talebiyle listede yer aldığını söyle-
di. Seçim çalışmaları boyunca İbrahim Okur’un konuşmalar yap-
tığını, “Bakanlık listesi olarak belirtilen 11 adaya” oy verilmesini 
istediğini anlatan Hamsici, cemaat mensubu olmayan İbrahim To-
puz, Harun Kodalak, Hayrettin Türe gibi isimlerin yedekte kalma-
sının sağlandığını ifade etti.

“Seçimlerin ardından HSYK’da cemaatin etkin olacağını anla-
dığını, yine Ahmet Kahraman’ın isteğiyle HSYK Başkanvekilliğine 
getirildiğini aktaran Hamsici, ifadesini şöyle sürdürdü:

“2010’da HSYK belirlendikten sonra Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin ve müsteşar Ahmet Kahraman, bana ‘Yeni kanun hazırlığı 
var, en az 50 Danıştay üyesi ile en az 150 Yargıtay üyesinin seçimi 
yapılacak’ diyerek, hazırlık yapmamızı istedi. Hatta, ‘Acele edin, 
kanun çıkar çıkmaz seçimleri yapmamız gerekir’ dedi. HSYK Ge-
nel Kurulunda bu konuyu aktardım. Bu konuşmadan kısa süre 
sonra Genel Sekreter Mehmet Kaya, bizi evinde yemeğe çağırdı. 
Yemekte yeni Danıştay ve Yargıtay üyelerinin isim çalışmasının 
yapılacağını biliyorduk. Bu amaçla ben, İbrahim Okur, Teoman 
Gökçe, Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, 
Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Bülent Çiçekli ve Birol Erdem, 
Kaya’nın evine gittik. Evde o dönem tetkik hakimleri olduğunu 
bildiğim cemaat mensupları Salih Özaykut, Önder Aytaç, Aydın 
Boşgelmez, Nazmi Dere ile Genel Sekreter yardımcıları Muzaffer 
Bayram ve Engin Durnagöl’ün olduğunu gördük.

“CEMAAT EN AZ 140 YARGITAY ÜYESİ İSTEDİ”
“Hamsici, Mehmet Kaya’nın evine kurulan projektörle Yargı-

tay ve Danıştay üyesi olabilecek şartlara sahip hâkim ve savcıların 
listesinin duvara yansıtıldığını, ismi geçen hakim ve savcılar hak-
kında olumlu veya olumsuz görüş belirtildiğini anlattı.

“Olumlu görüş bildirilen hâkim ve savcıların hepsinin cemaat 
mensubu olduklarını belirten Hamsici, bu kişileri sayılmak isten-
mesine İbrahim Okur ve Birol Erdem ile karşı çıktıklarını söyledi.2

“Hamsici, “Ahmet Berberoğlu, bize ‘Hoca efendiye danışılmış, 
arkadaşların 140’tan aşağı razı olmaması gerektiğini’ belirten söz-
ler sarf etti. Ben, Birol Erdem ve İbrahim Okur bu hususa karşı 
çıkıp ‘Hoca efendi bu sayıya niye karışıyor, okullara baksın.’ de-
dim. Bu sözüme Berberoğlu, sert şekilde cevap verdi. Bu toplantıda 



103

anlaşma sağlanamayınca biz Yargıtay tetkik hâkimleri hariç aynı 
ekip ile yaklaşık 2 ay bu isimleri belirlemek için bir araya geldik.” 
ifadelerini kullandı.

“Toplantılara cemaat mensubu olmayan isimleri çağırmadıkla-
rını belirten Hamsici, şöyle devam etti:

“İki ay boyunca yaptığımız toplantılardan sonuç alamayınca, 
İbrahim Okur ve Birol Erdem ile beraber Ahmet Kahraman’ın 
yanına gittik. Ona, cemaatin en az 140 kişi Yargıtay üyesi istedik-
lerini, Danıştay’a ise 37 bin sicillilerin üye yapılmasını istedikle-
rini belirtip, cemaat mensubu olmayan kurul üyeleri ile Ömer 
Köroğlu’nu yanımıza alarak bizim istediğimiz hâkim ve savcıları 
seçebileceğimizi ve bu şekilde objektif bir seçim yapabileceğimizi 
belirttik. Hatta onlara da makul bir sayı verebileceğimizi kaydet-
tik. Kahraman, bize, ‘anlaşın’ dedi. Biz ona Gülen cemaatinin Yar-
gıtay’da 80 kişiye bile razı olmadığını söyledik. Onların en az 140 
kişi istediğini ifade ettik. Kahraman, ‘ortaklığı baştan bozamayız, 
önümüzde 4 yıl var, anlaşın’ dedi. Gülen cemaati mensubu kurul 
üyeleriyle tekrar bir araya geldik. Yaptığımız konuşmalar sonu-
cunda 108 üyeye razı oldular. Bizim ve diğer üyelerin belirlediği 
bazı isimler de listeye girince sayı 180’e kadar çıktı. Ancak resmi 
seçim sonucu Fetullah Gülen cemaatinin daha önce belirlediği 108 
adaydan 107’si Yargıtay üyesi seçildi. Danıştay’da ise cemaatin be-
lirlediği tüm adaylar seçilmiş oldu.”[25]

Millet ve halk düşmanı iki hain güruh
Çok açık bir şekilde görüldüğü gibi, AKP’giller adına Adalet Bakanı 

Sadullah Ergin’le Fethullah’ın adamları arasında kıran kırana bir pazar-
lık yapılıyor. HSYK’da ve Danıştayda yeni seçilecek üyelerin ne kada-
rının Tayyipçi, ne kadarının Feto’cu olacağı konusunda. 

Hani Tayyip, Yargıtay, HSYK, Danıştay üyelerinin sayılarını ola-
ğanüstü arttırmıştı ya çıkardığı bir sözde yasayla; işte onun amacı 
Pensilvanyalı’nın adamlarıyla kendi adamlarının Yüksek Yargıya so-
kularak sayıca ağır basmalarının sağlanmasıymış. Zaten o zaman da 
onların bu hukuk dışı niyeti, düzenbazlıkları apaçık meydandaydı. Pek 
çok namuslu aydın gibi biz de bunu görüp ifade etmiştik.

Yukarıda anlatılan pazarlık olayı, onların bu hainane işini açık ve 
kesin biçimde ortaya çıkarmış olmaktadır.

Zaten, 2003’ten bu yana, Adli Sisteme alınan ve sayıca şu an görev 

[25] http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/11/16/eski-hsyk-baskanvekili-hamsici-iti-
rafci-oldu.
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yapan savcı ve yargıçların en asgarisinden 4’te 3’ünü oluşturan kişiler 
hep böyle seçilmişti. Yani onların, Pensilvanyalı İmam’ın ya da Kaçak 
Saraylı İmam’ın taifesinden olmaları istenmişti. Seçim ve atamalarda 
tek ölçüt bu olmuştu. Yani Yargının tabanı zaten ele geçirilmişti. Yüksek 
Yargıyı da bu şekilde kesince ellerine geçirdiler miydi, Yargının işini 
bitirmiş oluyorlardı. Daha açık ifadelendirilişiyle, Cumhuriyet Yargısı 
diye bir şey kalmamış olacaktı artık ortada. Yargının aşağıdan yukarıya 
yarısı Feto’nun, yarısı Tayyip’in olacaktı. Nitekim, olan da oydu, ne 
yazık ki. 

Peki Cumhuriyet Yargısı ne olmuştu?
Halkımızın deyişiyle, “deve olmuştu.”
Artık onun yerinde yeller esmekteydi. 
Biz, boşuna feryat etmiyoruz, yıllardan bu yana; Laik Cumhuriyet’in 

yargısı diye bir şey kalmadı ülkede. Yargı sistemi, şu anda AKP’giller’in 
hukuk bürolarından başka bir şey değildir. Eğer hukuka uygun Yargının 
zerresi olmuş olsaydı, bugün Pensilvanyalı İmam’ın tarikat mensupla-
rıyla birlikte Kaçak Saraylı İmam’ın AKP’gilleri’nin tamamı da aynı 
suçlardan dolayı Yargı önüne çıkarılmış olurdu. Başta Laik Cumhuriyet 
olmak üzere tüm devlet kurumlarını böylesi Yahudi Pazarlıklarıyla 
paylaşıp ele geçirerek ortadan kaldıran ve onların yerine kendi çete 
devletlerinin kurumlarını inşa eden bu mücrimler topluluğu Anayasayı 
ihlalden ve bu Anayasayla kurulmuş olan devlet nizamını ortadan kal-
dırmaktan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle derdest edilip mahkemeler 
önüne getirilmiş olurlardı. 

Onların bu suçları öylesine somut ve kesin ki, namuslu olmak kay-
dıyla hiçbir aydın bu konuda bir tereddüt taşımaz.

Bu mücrimler topluluğu, bu ABD işbirlikçisi, bu vatan, millet ve 
halk düşmanı iki hain güruh, Yargıyı ele geçirmekle kalmadılar. Laik 
Cumhuriyet’i savunmak isteyen tüm antiemperyalist, Mustafa Kemal 
geleneğine sahip, tam bağımsızlıkçı unsurları da, ele geçirdikleri bu 
Yargı aracılığıyla susturma, tasfiye etme, terörize ederek cezalandırma 
zalimliğini yaptılar.

Yani, arkadaşlar, kendilerine karşı olanları yani Laik Cumhuriyet 
savunucularını sindirmek ve ortadan kaldırmak için, hukuku bir silah 
olarak kullandı, bu işbirlikçi hainler topluluğu. 

Yargının nasıl böyle pazarlıklarla paylaşılarak ele geçirildiğini, 
Feto’nun bugün itirafçı olan bir diğer Yüksek Yargı mensubu taraftarı 
da açık açık anlatır:

“Eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi 
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Tosun, verdiği ifadede, ‘2014’te HSYK üyeliği için aday olmamı 
Fetullah Gülen cemaatinin Yargıtayda etkili konumda olduğunu 
bildiğim eski Yargıtay Üyesi Nazmi Dere ve eski Yargıtay Genel 
Sekreteri Aydın Boşgelmez bildirdi. ‘Aday ol’ demeleri karşısında, 
cemaatin teklifi olduğunu anladım ve kabul ettim.’ ifadelerini kul-
landı.”[26]

Eski Feto’cu Kerim Tosun’un ifadesi de, yukarıda aktarmalarda 
bulunduğumuz Ahmet Hamsici’nin ifadesinin benzeridir. Bu nedenle, 
aktarmayı gerekli görmedik. Merak eden arkadaşlar, linki tıklayarak 
haberin tamamını okuyabilirler. 

İşte böyle, arkadaşlar. Devlet, 2003’ten bu yana bu iki hain Ortaçağcı, 
Muaviye-Yezid Dininin temsilcisi, insanları Allah’la aldatan hainler 
güruhu tarafından adım adım ele geçirilip paylaşıldı. 

15 Temmuz’da yaşanansa, bu paylaşma işinde aslan payını kimin 
alacağını belirlemeye yönelikti.

Kaçak Saraylı, “Ben hep esasoğlan kalayım.”, derdindeydi.
Pensilvanyalı ise, “Bre cahil, sen kimsin ki esasoğlan kalacaksın. 

Bu işi kırk yıldan bu yana biz sürdürüyoruz. En tepede bulunmak bizim 
hakkımızdır.”, diyordu.

İşte 15 Temmuz Kanlı Hesaplaşması bu sebepten çıkmıştı, olmuş-
tu. 

Şu an yaşananlar, görmek isteyen herkes için çok nettir. Kaçak 
Saraylı Reis, adım adım, tuğla tuğla “Tayyibistan Faşist Din Devleti”ni 
kurmaktadır. 

Peki 15 Temmuz’da ABD Kaçak Saraylı’yı değil de Pensilvanyalı’yı 
galip getirseydi ne olacaktı?

Yine aynı şey. O da “Fethullahçı Faşist Din Devleti”ni kuracaktı.
Yani aradaki tek fark, en tepedeki baş imamın Pensilvanyalı değil de 

Kaçak Saraylı olmasıdır. 
Hep söylediğimiz gibi, bunların projelendireni de, yöneticileri de 

aynıdır. Tabiî, niyetleri, hedefleri de aynıdır. Bu nedenle, aynı şeyleri 
yapmaktadırlar. 

Biz Gerçek Devrimciler, bunların her ikisine de aynı ölçüde kar-
şıyız. Bunların arkasındaki insanlık düşmanı ABD’ye de aynı ölçüde 
karşıyız. 

Bugün, masum, bilinçsiz, yoksul insanlarımızı Allah’la aldatarak 
baskın gelmiş olan bunlar... 

[26] http://www.star.com.tr/guncel/eski-hsyk-uyesi-itirafci-oldu-haber-1159044/.
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Ama bu böyle sürüp gitmeyecek. Tüm hainler ve zalimler gibi bun-
ların da sonları gelecek. 

Haklılar, halkçılar ve namuslular kazanacak en sonunda.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

21 Kasım 2016



Ayrım
Dokuz

Sizi, “Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi”
olarak niteleyince anında küplere biniyorsunuz.

Ve bize saldırıyorsunuz, “Faşist”, “Irkçı”,
“Kafatasçı”, “Kürt düşmanı” filan diye...

Peki bunlar ne?
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Daha dünün medya haberlerindendi:
“(DHA)- HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, İstanbul’da 

gerçekleşen NATO Parlamenter Asamblesi 62’nci Genel Kurulu’n-
da, Alt Komite Başkan Yardımcılığına seçildi.

“İstanbul’da yapılan NATO Parlamenter Asamblesi 62’nci Ge-
nel Kurulunda dün NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Alt Komi-
tesi seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda, HDP’nin NATO PA üye-
si Milletvekili Ziya Pir, alt komitenin başkan yardımcılığına seçildi. 

“HDP’li Ziya Pir, Diyarbakır’da 3 Kasım’da HDP’nin Eş Genel 
Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bazı HDP’li 
Milletvekilleri ile birlikte gözaltına alınmış, 4 Kasım’da çıkarıldığı 
Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliğince yurt dışına çıkış yasağı ile ser-
best bırakılmıştı. 

“OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİ
“HDP’li Vekil Ziya Pir, alt komite başkan yardımcılığına aday 

olmayı çok önceden kararlaştırdığını ancak, HDP’nin Eş Genel 
Başkanlarının da içinde olduğu tutuklamalar ile gelişen süreç ne-
deniyle kendisi aday olmadan yabancı parlamenterler tarafından 
aday gösterildiğini belirtti. Pir, “Oy birliği ile yabancı parlamenter-
ler beni aday gösterdi ve oy birliği ile beni başkan yardımcısı seçti-
ler. Bir seçim çalışması ve lobi yapmadım. Benimle ilgili mahkeme-
nin verdiği yurt dışına çıkış yasağı kararını da biliyorlardı” dedi.

“TWİTTER’DEN PAYLAŞTI
“HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, NATO PA Alt komite-

sinin başkan yardımcısı seçilmesi nedeniyle NATO Genel Sekrete-
ri’nin hem TBMM Başkanlığına, hem de Adalet Bakanlığına yurt 
dışına çıkış yasağının kaldırılması ile ilgili yazı yazacağını da söy-
ledi. Pir, Alt komite başkan yardımcısı seçilmesini kişisel Twitter 
hesabında ise, “Hay Allah... görevim gereği sık sık yurtdışına çık-
malıyım ama yurtdışı yasağım var!!!” diye paylaştı.”[27] 

Göründüğü gibi, NATO’nun gözde parlamenterlerindensiniz. 

[27] http://www.hurriyet.com.tr/hdpli-pir-nato-parlamenterler-asamblesinde-a-40284159.
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Oybirliğiyle sizi aday gösterip yine oybirliğiyle seçiyorlar. Siz 
de övünüyorsunuz, yukarıda anlattığınızdan anlaşıldığına göre, 
NATO’nun size verdiği bu itibardan dolayı. 

Ayrıca da özel toplantılarına katılıyorsunuz, NATO’cu Batılı efendi-
lerinizin. Yine dünün haberlerinden: 

“HDP NATO PA Milletvekili Ziya Pir ile HDP’nin Dış İlişkiler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy’un da katıl-
dığı toplantıda NATO PA Saymanı Marc Angel, HDP’li vekillere 
15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında AKP ile Fethullah 
Gülen arasındaki ilişkilerin değişip değişmediği sorusunu yöneltti. 
Angel’in “15 Temmuz öncesinde Gülen’e dair bize iletilen pek şikâ-
yet yoktu” ifadeleri dikkat çekti.”[28]

Biji Serok Obama!
Yine görüldüğü gibi, Batılı efendilerinizle muhabbetiniz gayet koyu. 

Onların gözünde olağanüstü değerlisiniz. Tabiî sizin gözünüzde de on-
lar...

Hatırlanacaktır; Selahattin Demirtaş da tâ Diyarbakır İHD Başkanı 
olmazdan önce, 2005 öncesinde, devşirilip Amerika’ya götürülmüştü. 
Ve üç haftalık bir ajanlaştırma kursundan geçirilerek “Usta Ajan” sta-
tüsüne yükseltilmişti.

ABD, bu ajanlaştırma kurslarının adına ne diyordu?
“Uluslararası Liderlik Ziyaretçi Programı”, diyordu. 
Biz, Demirtaş’ın bu ajanlaştırılma işini Wikileaks belgelerinde gö-

rüp okuduk. 
Yine hatırlanacaktır; Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak ve Ahmet 

Türk’ten oluşan HDP heyeti, dört yıl kadar önce ABD’ye gitmiş, 
“Düşünce Kuruluşu” adlı CIA kuruluşlarında konuşmalar, görüşmeler 
yapmıştı. Ayrıca da, açıkça söylemişlerdi: “ABD’den Suriye’de bize rol 
vermesini istedik.”, diye. 

Yani “Emret efendim, yapalım.”, diyorlar. ABD de zaten emretmiş-
ti: “Hadi bakalım BOP’u elbirliğiyle hayata geçirelim.”, diye.

Beş yıldan bu yana da bunu yapıyorlar Suriye’de. “ABD Özel 
Kuvvetleri”yle birlikte, insan öldürmekten özel bir zevk alan sapık 
cellâtlar güruhundan oluşan “Black Water”larla birlikte, “ABD Hava 

[28] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/633499/Dunyadan_elestiri_yagdi__Bu_
toplanti_Erdogan_icin_yenilgi.html.
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Kuvvetleri”yle birlikte ve de ABD’nin kendilerine verdiği silahlarla 
savaşıyorlar, Suriye’nin Antiemperyalist Beşşar Esad liderliğindeki 
Baas İktidarı’na karşı.

Yine hatırlanacağı gibi, zaman zaman da ABD bayraklarıyla donatı-
yorlar, Suriye’deki PYD Kantonlarını.

Zaman zaman da Kürt gençlerine “Biji Serok Obama!” sloganları 
attırıyorlar.

Yine dünün haberleri arasındaydı: PYD Lideri Salih Müslim, 
İngiltere Parlamentosunda konuşacakmış. Görelim haberi:

“Salih Müslim İngiltere Parlamentosu’nda konuşacak
“İngiltere’de Kürt meselesi üzerine çalışmalarını sürdüren 

Centre for Kurdish Progress, Demokratik Birlik Partisi Lideri Sa-
lih Müslim ile İngiltere Parlamentosu’nda halka açık bir toplantı 
düzenliyor.

“PYD lideri Salih Müslim savaş sonrası Kürtlerin beklentile-
rinin ne olduğu ve bu geçiş sürecinin nasıl gerçekleşeceğine dair 
konuşacak.

“Centre for Kurdish Progress, Salih Müslim’in uluslararası 
güçlerin yeni Suriye’de ve bölgedeki rolünü değerlendireceğini; 
Rakka ve Musul Operasyonlarına dair görüşlerini paylaşacağını 
duyurdu.

“22 Kasım Salı akşamı gerçekleşecek toplantının ev sahipliğini 
İskoç Milletvekili Natalie Mc Garry üstleniyor.”[29]

Sözü uzatmayalım. Emperyalist Batı’nın Ortadoğu’daki gözbebeği-
siniz artık. Siz de efendilerinizin size gösterdiği bu sevgiyi karşılıksız 
bırakmıyorsunuz. Eee, halkımız der ya; “Kalp kalbe karşıdır”, işte öyle 
durumunuz.

Kandil’den Karayılan dostluk ve sadakat mesajları gönderiyor, 
ABD’li efendilerine. Tabiî CIA ajanları, Kandil’e gelip ziyaretlerde bu-
lunuyor. Birlikte durum değerlendirmeleri yapıyorsunuz.

Avrupa’dan da temsilciniz Zübeyir Aydar, aynı bağlılık ve sadakat 
mesajlarını iletiyor, ABD’ye, Avrupa Birliği’ne. 

Gariptir, Ortadoğu’da da sadece Siyonist İsrail’i seviyorsunuz. Tabiî 
onlar da sizi...

Tertiplediğiniz, Ortadoğu’yu kapsayan Kadın Konferansı’na davet-
liniz olarak gelen, Filistinli savaşçı Leyla Halid’in İsrail zulmünden 
söz etmesi sizin anında çileden çıkmanıza sebep oluyor. Leyla Zana, 

[29] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/631896/Salih_Muslim_ingiltere_Parla-
mentosu_nda_konusacak.html.
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“Ben İsrail’e söz ettirmem!”, anlamında çemkiriyor, Leyla Halid’e. 
Hem de misafiriniz olduğu halde ve hem de Kürt Halkının gelenekleri-
ni hiçe sayarak. 

İsrail’in 60’ıncı kuruluş yıldönümünde kutlama mesajları gönderi-
yorsunuz Kandil’den. 

Söylemiştik birkaç kez; Fidel on yıllar önceden görmüştü sizin sav-
rulduğunuz kulvarı. Ve aynen şunu demişti:

“Türkiye’deki olayları yakından izliyorum. Umarım ve dilerim 
ki, sizin oradaki Kürt Hareketi, Yankee’nin (ABD’nin) petrol bek-
çisi olmaz. Ancak, gördüğüm kadarıyla bunlar ABD’ye bağımlı, 
ABD’nin kontrolünde hareket ediyorlar. Kürtlerin hareketi bağım-
sızlık değil, ABD’ye bağımlılıktır.”[30]

Daha başka nasıl Amerikancı olunur?
Evet, arkadaşlar. Ne yazık ki PKK-HDP-PYD önderliğindeki 

Burjuva Kürt Hareketi’nin izlemekte olduğu seyir ve varacağı son durak 
Ortadoğu’da yeni bir İsrail oluşturmaktır. Yani, ABD Emperyalistlerine 
Ortadoğu’da petrol bekçiliği edecek İkinci bir devlet oluşturmak-
tır. Bu konuda anlaşmışlardır. Hep söylüyoruz ya; 1991’de Sosyalist 
Kamp’ın yıkılışıyla birlikte PKK dümeni ABD’ye kırdı ve Miami kıyı-
larına demir attı. Artık etle tırnak gibi kaynaşmış durumdadırlar ABD 
Emperyalistleriyle. 

Abdullah Öcalan, daha önce de söylediğimiz gibi, 1990’lı yılların 
Gündem Gazetesi’nde yazdı uzun uzun. “ABD’nin Ortadoğu’da pro-
jelerini uygulayabilmesi için biz Kürtlerle işbirliği yapması gerekmek-
tedir. Ortadoğu’nun kilidi biziz.”, diye. İşte en sıkı biçimde işbirliğine 
girmişlerdir. 

Tabiî böylesine ABD yörüngesine girince bir hareket, onda devrim-
ciliğin de, demokratlığın da, antiemperyalistliğin de zerresi kalmaz. O, 
tam bir ABD işbirlikçisi ve ABD hizmetkârı olur artık.

PKK ve PYD bu yönünü saklamamaktadır aslında. Siyasi uygula-
maları da bunu apaçık şekilde ortaya koymaktadır. Köy ağası Ahmet 
Türk’ü, Ortaçağcı müteahhit Parababası Altan Tanı’ı, yine Ortaçağcı 
Hüda Kaya’yı milletvekili yapmaktadır. Tabiî bütün bunlar ABD’ye 
“Bak artık devrimcilikle filan bir ilgim yok. Ben o işleri tümüyle bı-
raktım.”, mesajı vermeye yöneliktir. ABD de bilir zaten onların ne hale 
geldiğini ya da düştüğünü.

[30] Fidel Castro, 1994’te aralarında Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın 
da bulunduğu bir heyet önünde söylediği sözler.
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Söylediğimiz gibi, PKK-HDP, emperyalistler tarafından el üstünde 
tutulmaktadır.

Fakat Gerçek Devrimciler ve antiemperyalistler PKK-HDP’deki bu 
utanç verici işbirlikçiliği açıkça görmekte ve dile getirmektedirler. İşte 
Fidel Castro’nun sözleri meydanda. 

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun Filistinli Temsilcileri de, sen-
dikacı yoldaşlarımıza söylemişlerdir açıkça: “PKK, ABD ve Avrupa 
Birliği’nin yörüngesinde ve hizmetindedir.”, diye. 

Bütün bu anlattıklarımız, somut, olaycıl gerçekliklerdir. Bunların 
inkârı söz konusu değildir. Hatta herkesçe bilinmektedir bu gerçekler. 

Durum bu denli açıkça ortada olmasına rağmen, bu vatandaşlar, biz 
kendilerini “Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi” diye tanımlayınca bir 
anda öfkeye kapılıyorlar ve bize karalayıcı sözcüklerle saldırmaktan 
kendilerini alamıyorlar.

İyi de biz sadece olanı, yani gerçeği söylemiş oluyoruz...
Olmayan bir şey mi söylüyoruz?
Bakın NATO’culuğunuzla, Amerikancılığınızla övünüyorsunuz, on-

larla bir araya gelince. Zaman zaman Birleşmiş Milletler’in, NATO’nun, 
Amerika’nın Türkiye’ye müdahale edip Kürt Meselesi’ni çözmesini de 
istiyorsunuz.

Daha başka nasıl Amerikancı olunur?
Bunu siz de adınız gibi biliyorsunuz.
Bize niye kızıyorsunuz o zaman?
Ha şundan:
Siz, bizim dışımızdaki diğer tüm adı “sol” hareketlerin olduğu gibi 

bizim de sizin peşinize takılarak ABD yörüngesine girmemizi istiyorsu-
nuz. “Bak onlar sessiz sedasız peşimizdeler. Bize tabiler. Biz ne dersek 
onu yapıyorlar. Siz niye onlar gibi değilsiniz?”, diyorsunuz bize.

İyi de biz Gerçek Devrimci Hareketiz. Onlarsa sadece lafta, görü-
nüşte devrimci, gerçeklikte değil. 

Devrimciliğin de abc’si, insan soyunun başdüşmanı Amerikan 
Emperyalistlerine ve Avrupa Birliği Emperyalistlerine karşı ol-
maktır.

Ortaçağcılığa, o çağın karanlıklarındaki Muaviye-Yezid Dini’nin 
Şeriat Düzenine karşı olmaktır. Dolayısıyla da Laikliği kararlılıkla sa-
vunmakla yükümlüdür, bir Gerçek Devrimci.

Aynı zamanda da Antişovenist olmaktır. Yani, Halkların 
Kardeşliğini, milletlerin eşitliğini savunmaktır.
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Kürt Meselesi’nin de sizlerin savunduğu gibi Amerikancı çözü-
münü değil de gerçek anlamda Devrimci Çözümünü savunmak mec-
buriyetindedir, bir Gerçek Devrimci. Yani, gerçek anlamda eşitlik, öz-
gürlük ve kardeşlik temelinde Kürt Meselesi’nin çözümünü savunmak 
demektir bu.

Sizin savunduğunuz çözümle bizim savunduğumuz Devrimci 
Çözüm, akla kara gibi, geceyle gündüz gibi, yerle gök gibi birbirinin 
karşıtıdır. 

Siz, Amerika’ya hizmet edecek ikinci bir petrol bekçisi Kürt Devleti 
yaratmak istiyorsunuz. Bizse, ABD ve AB Emperyalistlerini ülkemiz-
den, bölgemizden defetmek için mücadele edecek Devrimci bir iktidar 
oluşturmak için mücadele ediyoruz. Demokratik Halk İktidarı kurmak 
için mücadele ediyoruz.

Sizin bize düşmanlığınız işte bu farklılıktan kaynaklanıyor. Biliyoruz 
bunu.

Fakat unutmayın ki sonunda efendiniz ABD Emperyalistleri ve 
Avrupa Birliği Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçileriyle birlikte 
yani AKP’giller ve benzerleriyle birlikte sizler de yıkılıp gideceksiniz. 
Ve hep lanetle anacak insanlık, halklar ABD-AB Emperyalistlerini ve 
onların işbirlikçilerini. 

En sonunda halklar kazanacak. Türk, Kürt, Arap, Acem Halkları ka-
zanacak bölgemizde.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Kasım 2016



Ayrım
On

ABD’nin sol tabelalı Şark Ekspresi
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ABD’nin zaten sağ tabelalı Şark Ekspresi vardır. Dünyanın her ye-
rinde vardır, sağ ekspresleri ABD’nin. 

Fakat, ABD Emperyalistleri ve onun casus örgütü CIA, yörüngesin-
de bulunan uydu devletlerdeki yalnızca sağ hareketleri oluşturmakla ve 
yönlendirmekle yetinmez. Sol maskeli, sol görünümlü, sol etiketli ya 
da tabelalı hareketleri de kendisi oluşturmak ister, başlangıçta olmamış 
olsa bile, sonradan yönetimlerini ele geçirerek yönetimine almak ister. 
Kendi yönetmek ister. Yani ülkenin sağı da CIA’ya bağlı olur, solu da...

ABD için ne güzel bir durum, değil mi?..
Halkımızın deyişiyle “Çift0 katlı kaymaklı ekmek kadayıfı” gibi du-

rum...
Önderimiz Kıvılcımlı, yönetimini CIA’nın ele geçirdiği bu hare-

ketlerin temsil ettiği sosyalizme “CIA Sosyalizmi” adını koymuştu, 
1970’te, yani 46 sene önce.

Daha önce de aktarmıştık; CIA’nın eski Ortadoğu Masası Şefi 
Graham Fuller aynen şöyle demişti:

“Benim kişisel hissiyatım ise Türkiye’de daha çok sol hareket 
görmek isterdim. Çünkü bence en büyük ihtiyaç bu.”[31]

Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar?
Kıdemli, kaşar, eli kanlı CIA Şefi, Türkiye’nin daha fazla sola ihti-

yacı var, diyor. Ben Türkiye’de daha çok sol hareket görmek isterdim, 
diyor. Hani halkımız böyle durumlarda, “Gel de şaşma!”, der. Gerçekten 
de öyle. Dünya tersine mi dönmeye başladı? Güneş Batıdan mı doğacak 
bundan böyle? Bu yaşımıza kadar bütün doğru bildiklerimizin tersi mi 
doğru acaba?, der insan, değil mi? Tabiî eğer ajanın içtenliğine inanmış 
olursanız dersiniz bunları. 

Fakat, bu alçak CIA’cının bu demagojik ifadeleri söylerken bile, 

[31] http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiyeye-daha-cok-sol-lazim-1084059/.
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aslında neyi kastettiğini bilirseniz, hiç şaşırmazsınız. Onun kastettiği-
nin yani onun görmek istediği “sol”un; CIA’nın, dolayısıyla da ABD 
Emperyalistlerinin çıkarlarıyla bire bir uyumlu olduğunu anlarsınız.

Onun istediği sol, Irak’ta ABD işgalini ve ABD’nin ülkeyi bir yan-
gın yerine çevirmesini, ölüm tarlalarına çevirmesini alkışlarla karşıla-
yan, adı “Komünist Partisi” olan, gerçeklikte ise antikomünizmin en 
şerefsizcesini yapan sözde soldur.

Böyle sollara ABD kucak açar, bayılır onlara. 
Irak işgali boyunca onları desteklemiş, seçimlere girmesini sağlamış 

ve hatta onların temsilcilerinin oy sandıklarından başarıyla çıkarılarak 
kurdurduğu kukla meclislere milletvekili olarak girmesini sağlamıştır 
ABD.

Sen ABD Emperyalistlerinin BOP’unu ve onun savaşlarını, işgalle-
rini, katliamlarını alkışlarla destekleyerek karşılarsan, adam seni niye 
benimsemesin, niye sevmesin?..

Adının “komünist”, “solcu” vb. olmasının ne önemi var?..
Devrimler Kartalı Lenin ne diyordu?

“Bir siyasi hareketi, adına ve programına bakarak değil, eyle-
minin siyasi muhtevasına ve önderlerine bakarak değerlendirme-
liyiz.”

Ne kadar da özlü bir ölçüt, değil mi?
Senin eyleminin siyasi içeriği, ABD Emperyalistlerinin proje ve ey-

lemleriyle bire bir örtüşüyor ise, sen “Amerikan Solu”sun. Ya da “CIA 
Solu”sun. Gerçek Solla ilgin yok. Tam tersine Gerçek Solun 180 derece 
karşıtısın. 

Hatırlanacaktır; 1946’dan itibaren ABD Emperyalistleri, dünya jan-
darmalığını İngiltere’den devraldıkları andan itibaren, CIA bu türden 
sol hareketler ve yayın organları da oluşturmaya başlamıştı. Var olan 
sol hareketlerin içine nüfuz etmiş, yönetim kademelerini ele geçirmişti 
yer yer. Yani bazı ülkelerde başarabilmişti bunu.

Ünlü bir Batılı web sitesinde, yine Batılı bir yazarın makalesi ya-
yımlandı, bu konuyla ilgili. Bu makaleyi “Gezite” adlı Türkçe yayın 
yapan site dilimize çevirerek yayımladı.

Aktaralım:
“Gezite’nin Notu: Okuyacağınız yazı daha önceden The Awl 

adlı internet sitesinde yayımlandı. Yazı Patrick Iber tarafından 
yazıldı, çevirisini ise değerli dostumuz Ekrem Ekici yaptı. Yazının 
özellikle son yıllarda sıkça karşılaştığımız “Aaaa bak çok güzel yazı 
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ama bize de biraz vurmuş” gibi cümlelerle başlayan diyaloglar açı-
sından önemli olduğunu düşünüyoruz.  Yazının orijinal başlığı çok 
uzun olduğu için yeni bir başlıklandırmayla siteye koyduk. Yine de 
orijinal başlığı okuma sırasında göreceksiniz. Hepinize iyi okuma-
lar dileriz.

“Soğuk Savaş Döneminde CIA Tarafından Fonlanan Sosyalist 
Görünümlü Edebiyat Dergileri

“Mayıs 1967’de Tom Braden adlı eski bir CIA çalışanı, Satur-
day Evening Post’ta “Ne mutlu ki CIA ‘ahlaksız’ [bir yapı]” başlık-
lı bir itiraf yayınladı. Bu yazıda Braden, gazetecilerin birkaç yıldan 
bu yana keşfetmeye başladıkları bir gerçeği teyit ediyordu: CIA, 
Sovyet yanlısı paralel örgütlerin çalışmalarına karşı koymak adı-
na, aralarında Ulusal Öğrenci Birliği’nin de (National Student As-
sociation) bulunduğu çok sayıda “sivil toplum” örgütü ile birlikte, 
çok sayıda Avrupalı sosyalist topluluğu (unions) finanse etmektey-
di. Braden, “1950’lerde Avrupa’nın büyük bölümünde sosyalistler, 
kendine solcu diyen insanlar – tam da Amerikalılar’ın komünist-
lerden farksız olduğunu düşündüğü kesimler – Komünizmle müca-
dele eden yegane gruplardı,” diyordu.

“Soğuk Savaş döneminde, özgür toplumlarda grupların devlet-
ten bağımsız olarak kendilerini örgütleyebileceklerine işaret edi-
lerek, “totaliter toplumlar” ile “özgür toplumlar” arasında ayrım 
yapmak çok yaygındı.

“CIA’in anti-komünist sanatçıların ve entelektüellerin çalış-
malarını örgütleme çabalarının merkezinde Kültürel Özgürlük-
ler Meclisi (Congress for Cultural Freedom – CCF) yer alıyordu. 
1950’de kurulan ve merkezi Paris’te bulunan CCF, anti-totaliter-
yanizm başlığı altında önde gelen düşünürleri bir araya toplamıştı. 
CCF üyelerinin çoğu, anti-komünist varyanttaki sosyalistlerden ve 
liberallerden müteşekkildi; bu da, CIA’e anti-komünist fikirlerin 
dile getirilmesi görevinin sadece gericilere bırakılmaması için bir 
fırsat sunmuştu. CIA personeli yönetici kadrosunun en tepelerine 
kadar sızmış olan CCF seminerler, konferanslar, konserler düzen-
leyip, sanat galerileri açıyordu. Örneğin, örgüt, Amerikan kültü-
rünün inceliğinden / kapsamlılığından (sophistication), dolayısıyla 
çift kutuplu Soğuk Savaş dünyasındaki önderlik kapasitesinden 
kuşkulu Avrupalılar’ı ikna etme çabalarının bir parçası olarak, 
1952’de Boston Senfoni Orkestrası’nı Avrupa’ya getirmişti. CCF, 
ücretsiz dağıtmak üzere binlerce kopya satın almak suretiyle, ara-
larında Milovan Djilas’ın Yeni Sınıf’ının da bulunduğu, dönemin 
çok sayıda anti-komünist klasiğinin yayınlanmasına destek oldu. 
Fakat örgütün en etkileyici başarısı, kapsamlı bir edebi ve siyasi 
dergiler yığınağı oluşturmak olmuştur. CCF’in amiral gemisi der-
gisi Londra merkezli Encounter (Karşılaşma) olsa da, Fransa’da 
Preuves, İtalya’da Tempo Presente, Avusturya’da Forum, Avust-
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ralya’da Quadrant, Japonya’da Jiyu ve Latin Amerika’da Mundo 
Nuevo gibi çok sayıda dergi yayınlıyordu.

“CCF vasıtasıyla CIA, Soğuk Savaş döneminde entelektüel ya-
şamda etkin bir oyuncu olmuş, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
elinde bir Kültür Bakanlığına en yakın şey haline gelmişti. Bu yapı, 
ardında karmaşık bir miras bıraktı. Soğuk Savaş döneminde, öz-
gür toplumlarda grupların devletten bağımsız olarak kendilerini 
örgütleyebileceklerine işaret edilerek, “totaliter toplumlar” ile “öz-
gür toplumlar” arasında ayrım yapmak çok yaygındı. Fakat bu 
argümanı savunan – sol görünümlü yayınlar da dahil – çoğu grup, 
kısmen de olsa, el altından devlet iktidarının araçlarını destekli-
yordu. CIA’in kültürel çalışmaları olmasaydı sanatın ve sanatçı-
ların daha “devrimci” olup olmayacağı tartışmalı bir soru olsa da, 
CIA’in bu risk almak istememiş olması açıktır. Ki bu yayınlar da 
iktidar ile öz-çıkar kesişiminin ardında bıraktığı kasvetin ortasın-
da belli belirsiz parıltılar saçarak yaşamlarına devam ettiler. Bu 
yayınların, kalite, etki ve CIA dahlinin düzeyinin donuk ve gelişi-
güzel bir kombinasyonuyla sıralanmış yedi tanesini aşağıda göre-
bilirsiniz.

“7- The New Leader (Yeni Önder)
“1920’lerde Amerikan sosyalizminin sesi olmak amacıyla kuru-

lan The New Leader, Soğuk Savaş’ın başlaması ile birlikte bütü-
nüyle Sovyetler Birliği’nin totaliter ve emperyalist karakterli ol-
duğu iddiasını kabul ettirmeye odaklandı. The New Leader’ın en 
parlak dönemi olan kırklı ve ellili yıllardaki genel yayın yönetmeni 
Sol Levitas’tı. Derginin CIA ile ilişkisi her zaman pürüzsüz değil-
di. Öyle ki CIA, Levitas’ın azılı, fazla katı ve “muhafazakar” bir 
anti-komünist çizgide olduğunu düşünüyordu. CIA, Avrupa soluna 
hitap edecek daha ılımlı ve “sofistike” bir ses isterken, The New 
Leader, sürekli olarak Sovyet toplumunun totaliter bir doğaya sa-
hip olduğu ve Komünizm fikrinin her yerde Kremlin’in kontrolü 
altında olduğu savının çığırtkanlığını yapıyordu. Bu sert tondaki 
anti-komünizmine karşın, The New Leader Amerikan iç politika-
sı bağlamında ilerici bir hatta sahipti; dergi, Martin Luther King, 
Jr.’ın Birmingham Hapishanesinden Mektup’unu yayınlayan ilk 
mecralardan biriydi.

“6- Der Monat (Ay)
“Almanca yayın yayın yapan Der Monat (“Ay”, “Aylık”, “Bu 

Ay”) dergisi 1948 yılında New Yorklu Melvin Lasky tarafından 
kurulmuştu; Lasky bu dergi vasıtasıyla, heveslisi olduğu “kültürel 
özgürlük” politikasını hayata geçirmek amacındaydı. Lasky, dergi-
nin kuruluşundan bir yıl önceki Birinci Alman Yazarlar Kongresi 
sırasında, Rusya’da yazarların baskı ve zulüm gördüğünü iddia 
ederek büyük bir tartışma çıkarmıştı. Lasky’e göre, sürekli olarak 
gizli polis faaliyetlerinden endişe eden Rus yazarlara Batılıların 
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sempati göstermesi gerektiğini, değişen parti doktrininin bu yazar-
ları bir gecede “yozlaşmış karşı devrimci gericilik enstrümanları” 
olarak yaftalayabileceğini savunuyordu. İlk olarak savaş sonrası 
bölünmüş Almanya’daki Amerikan askeri hükümetinin otoritesi 
altında yayınlanmaya başlayan bu dergi, zaman içerisinde Kültü-
rel Özgürlükler Meclisi’nin dergileri için önemli bir örnek haline 
gelmiş ve bu dergiler ağına dahil edilmişti. Birçokları Lasky’nin 
bir CIA ajanı olduğundan şüphelenmiş olsa da, kendisi bu iddiaları 
yaşamının sonuna kadar reddetti.

“Der Monat, Theodor Adorno, Arthur Koestler, Hannah Aren-
dt, Heinrich Böll ve Thomas Mann gibi önemli entelektüellerin ça-
lışmalarını da yayınlamıştı.

“5- Kenyon Review
“Amerikan tarihinin muhtemelen en seçkin edebiyat dergisi 

olan The Kenyon Review 1939’da John Crowe Ransom tarafından 
kurulmuştu. Kültürel Özgürlükler Meclisi’ni yöneten entelektüel-
ler ve CIA çalışanları, çok sevdikleri Ransom’ı ve Ransom’ın en-
telektüel ağını Meclis için çalışabilecek gelecek vaad eden öğrenci-
leri ve edebiyatseveleri bulmak için kullandılar. Hatta Ransom’ın 
“Yeni Eleştiri” tekniği dahi, Soğuk Savaş dönemi için dört dörtlük 
bir muhafazakar analiz tarzı olarak görülmüştü: edebi çalışmala-
rın toplumsal ve siyasal bağlamının incelenmesinden kaçınan bu 
yöntem, zaman zaman ancak dikkatli bir okumalarla gizli planları 
ve anlamları gün yüzüne çıkarabilen casusluk faaliyetleri ile kar-
şılaştırılmıştı.

“Kenyon Review’in güçlü yazar kadrosunda Robert Lowell, 
T.S. Eliot, Flannery O’Connor, Thomas Pynchon, Nadine Gordi-
mer, Randall Jarrell ve Joyce Carol Oates gibi usta isimler bulunu-
yordu. Aralarında Hudson Review, the Sewannee Review, Poetry, 
Daedalus, Partisan Review, The Journal of the History of Ideas gibi 
yayınların da bulunduğu diğer örnekler gibi, Kenyon Review’in de 
yüzlerce, hatta binlerce kopyası Amerika Birleşik Devletleri dışın-
da dağıtılmak üzere Kültürel Özgürlükler Meclisi tarafından toplu 
halde satın alınıyor, zaman zaman da doğrudan fonlanıyordu. Bu, 
küçük bir dergi için son derece önemli bir destekti; Kenyon Re-
view, CIA’den aldığı desteğin ifşa olup, kesilmesinden birkaç yıl 
sonra, 1969’da yaklaşık on yıllığına kapanacak, Daha önce CIA 
bünyesine dahil edilen Robie Macauley, Kenyon Review’in genel 
yayın yönetmenliği görevini Ransom’dan devralacaktı.

“4- Paris Review
“Bu listede yer alan yayınlar arasında CIA ile en zayıf bağlantı-

ya sahip olan dergi belki de Paris Review’di. Kenyon Review gibi, 
Paris Review de yirminci yüzyılın en seçkin edebiyat dergilerinden 
biriydi. Editörlüğünü George Plimpton’ın yaptığı dergide Italo 
Calvino, Samuel Beckett, Philip Roth, V.S. Naipaul, Jack Kerou-
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ac, Donald Barthelme, Jeffrey Eugenides ve Jonathan Franzen gibi 
isimlerin çalışmaları yayınlanmıştı. Paris Review’in kurucuların-
dan Peter Matthiessen CIA tarafından eğitilmişti ve dergiyi kısmen 
paravan olarak kullanıyordu. Fakat Mathiessen, CIA ile bağlantısı-
nın derginin yayınlandığı dönemde sona erdiğini ve Paris Review’in 
Kültürel Özgürlükler Meclisi ile kesinlikle bir bağlantısının bulun-
madığını iddia etmiştir. Ancak Joel Whitney, 2012 yılında Salon’da 
yayınlanan bir makalesi için Paris Review’in arşivlerini incelemiş 
ve derginin CCF, dolayısıyla da CIA ile bilinenden daha derin iliş-
kileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu ilişkinin kaçınılmaz bazı ta-
rafları söz konusuydu: CIA ve dergi Paris çevresini paylaşıyordu 
ve ortak çıkarlara sahipti. Ayrıca kayıtlara göre, Paris Review bazı 
makalelerin yeniden baskılarını CCF ile bağlantılı dergilere satarak 
ciddi bir maddi kazanç elde etmekteydi. Fakat yine bu tür bir iliş-
ki, Der Monat ya da Encounter gibi dergilerin yönetimindeki CCF 
dahlinden oldukça uzaktır; ancak bunun, röportaj dizileri için ya-
zar seçimlerini etkilediğine yönelik dolaylı kanıtlar da mevcuttur. 
Paris Review örneği bir biçimde, “apolitik” entelektüel edebiyat 
dergilerinin CIA ile bir tür etkileşimin içine girmeden Soğuk Savaş 
dönemini atlatmalarının ne kadar zor olduğunu göstermektedir.

“3- Partisan Review
“Birkaç yıl süren kısa bir dönemde Partisan Review en seç-

kin edebiyat dergilerinden biri olmuştu. Özellikle ressam George 
Morris tarafından fonlandığı otuzlu yılların sonu ile kırklı yılların 
başları arasındaki dönemde, kültürel modernizmi siyasal anti-Sta-
linizm ile birleştirmekle ilgilenen “Troçkist edebiyatçılar” adlı 
avangart grup dergiyi kontrol etmekteydi. Delmore Schwartz’ın 
“Sorumluluklar Hayallerde Başlar” adlı ünlü kısa hikayesi 1937 
yılında ilk olarak bu dergide yayınlanmıştı ve bu hikayenin yayın-
landığı sayıda Wallace Stevens, Edmund Wilson, James T. Farrell, 
Pablo Picasso, James Agee, Mary McCarthy ve Dwight MacDo-
nald gibi dev isimlerin çalışmaları yayınlanmıştı. George Orwell 
da dergiye düzenli katkılarda bulunan isimlerden biriydi. Parti-
san Review, aralarında Clement Greenberg’in “Avangart ve Kiç” 
ve Susan Sontag’ın “‘Camp’ Üzerine Notlar” başlıklı yazılarının 
da bulunduğu klasik eleştiri makalelerini yayınlayan ilk mecra 
olmuştu. Diğer birçokları gibi bu dergi de kendi yayın tarihinde 
basamakları hızla tırmanmıştı. 1950’li yıllarda CIA desteği alma-
ya başlayınca başlangıçta enerjisinin bir kısmını yitirmiş ve – 2003 
yılına kadar “küçük bir dergi” olarak yayın hayatını sürdürse de 
– yayın politikası gitgide “neo-muhafazakar” bir çizgiye evrilmişti. 
(Boston Üniversitesi Partisan Review’in tüm sayılarını çevrimiçi 
erişime açmıştır.)

“2- Encounter (Karşılaşma)
“Londra merkezli Encounter, Kültürel Özgürlükler Meclisi’nin 
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yayın programının baş tacı olarak gösteriliyordu. 1953 yılında ku-
rulan derginin editörlüğünü başlangıçta Irwing Kristol yapıyordu, 
daha sonra ise derginin edebiyat sayfalarının küratörlüğünü şair 
Stephen Spender yaparken, yayın yönetmenliği görevini Melvin 
Lasky devralmıştı. Encounter düzenli olarak, aralarında Isaiah 
Berlin, Mary McCarthy, Hugh Trevor-Roper, W.H. Auden, Daniel 
Bell, Arthur Schlesinger, Jr., Bertrand Russel, Stuart Hampshire ve 
John Kenneth Galbraith bulunduğu İngiliz ve Amerikalı yazarların 
çalışmalarını yayınladı. Dergi sıklıkla İngiliz entelektüel çevrelerini 
sosyalizmden uzaklaştırıp, “Atlantik” karakterli bir ABD taraftarı 
çizgiye sürükleme çabalarıyla anılmıştı. Edward Shils “İdeolojinin 
Sonu” başlıklı makalesinde fikirlerini bu derginin sayfalarında ifa-
de etmişti; C.P. Snow doğa bilimleri ve beşeri bilimler olarak “iki 
kültür” üzerine makalesini yine bu dergide yayınlamıştı; Nancy 
Mitford’un İngiliz toplumsal sınıfları arasındaki telafuz farklılık-
larını konu alan “İngiliz Aristokrasisi” başlıklı klasik makalesi de 
Encounter tarafından yayınlanmıştı. Dergi ayrıca İngiliz okurların 
Jorge Luis Borges gibi yazarlarla ve Leszlek Kolakowski’nin bilgiç 
ve nüktedan anti-komünizmi ile tanışmasına aracılık etmişti (bkz. 
“Nasıl Muhafazakar-Liberal Sosyalist Olunur?” – Kolakowski’nin 
derginin ideolojisini yayma amacıyla kullanılan “Hiçbir Zaman 
Var Olmayacak Kudretli Enternasyonal”i tarif ettiği yazısı). En-
counter’ın gücü altmışlı yılların sonundaki CIA skandallarından 
sağ salim kurtulmasına ve doksanlı yılların başlarına kadar kendi 
başına yayın hayatına devam edebilmesine yetecek kadar büyüktü. 
Encounter’ın tüm sayıları çevrimiçi erişime açıktır.

“1- Mundo Nuevo (Yeni Dünya)
“Kültürel Özgürlükler Meclisi’nin yayın programları Avrupa 

ile sınırlı değildi. Örgüt, altmışlı yılların ortalarında Latin Ame-
rika operasyonunun yönünü bölgenin nispeten önemsiz Sovyet 
taraftarı Komünist partilerle verimsiz mücadeleden, Fidel Cast-
ro Kübası’nın cazibesini baltalamaya çevirmeye çalışıyordu. CCF 
1965 yılında Cuadernos adlı bir dergiyi kapatıp, bir yıl sonra, daha 
sol yazarlara hitap eden Mundo Nuevo’yu yayın hayatına başlat-
tı. Derginin ilk genel yayın yönetmeni Uruguaylı Emir Rodrigu-
ez Monegal, Kültürel Soğuk Savaş’ta bir barış olanağı yaratma 
ve Küba’da sanat ve siyaset konusunda dürüst bir diyalog ortamı 
oluşturma iddiasındaydı.

“Kültürel Özgürlükler Meclisi ile ilişkili diğer dergiler gibi, 
Mundo Nuevo da Latin Amerika ve Vietnam’daki ABD politikala-
rını eleştiren makaleler yayınladı. Amerikan Hükümeti’nin bakış 
açısından, derginin faydası devrimci toplumsal dönüşüm meka-
nizmasının bir parçası olmaktan çok, bağımsız iktidar eleştirmeni 
olarak sanatçının sorumluluğunun savunusunda yatıyordu. Kübalı 
entelektüeller derginin CCF ile bağlantısını fark ettiler ve dergi-
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nin çalışmalarına katılmayı reddettiler; buna karşın derginin ilk 
sayıları sıradışı bir başarıya ulaştı. Henüz birkaç yıl öncesinde No-
bel Ödülü’nü almasını engellemek adına bir CCF kampanyasının 
hedefi olmuş olan komünist şair Pablo Neruda dergiye birkaç şiir 
ile katkıda bulunmuştu. Dergide Carlos Fuentes ve Jorge Luis Bor-
ges ile röportajların yanında, José Donoso ve Guillermo Cabrera 
Infante’nin Latin Amerika mektuplarının “patlama” yapmasına 
temel oluşturan kurgu hikayeler de yer almıştı. Ancak en şaşırtı-
cısı, dergide Gabriel García Márquez’in Yüz Yıllık Yalnızlık adlı 
ünlü romanından erken dönem bir parçanın yayınlanmış olmasıy-
dı. Daha sonra Fidel Castro’yla olan dostluğuyla da ünlenen Gar-
cía Márquez, kısa süre sonra derginin CIA ile bağlantısının ortaya 
çıkması üzerine bu katkısından üzüntü duydu. Ancak José Donoso, 
Latina Amerika’da edebiyatın patlama dönemi üzerine hatırala-
rında Mundo Nuevo’nun “dönemin Latin Amerikan edebiyatının 
sesi” olduğunu ve dünya edebiyatındaki önemli bir fenomenin mer-
kezinde yer aldığını yazmıştır.”[32]

Bizim dışımızda gerçek sol kalmadı
Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, CIA, yalnızca siyasi hareketleri, par-

tileri yönlendirmekle kalmıyor. Sanat faaliyetlerini bile ele geçiriyor ve 
yönetiyor. Tabiî yönetilenlerin çoğunluğu bunun farkına varmıyor. Ama 
tepeden birkaç yöneticiyi tuttu mu, CIA için yeterli denetim sağlanmış 
oluyor. 

Emperyalistler jargonunda “Soğuk Savaş Dönemi” denen dönemde 
neyi amaçlıyor CIA?

Tek bir şeyi:
O hareketin, o faaliyetin Anti-Sovyetik olmasını...
Doğrudan ya da dolaylı biçimde Sovyetler Birliği’ne ve Küba’nın 

da içinde bulunduğu Sosyalist Kamp’a saldırmasını...
O sağlandıktan sonra, gerisinde özgürsünüz, diyor CIA, denetlediği 

hareketlere. Çünkü CIA’nın baş düşmanı Sovyetler Birliği ve Sosyalist 
Kamp’ı oluşturan ülkelerdir. Onlara karşı olmak kaydıyla istediğiniz 
sosyalizmi ya da komünizmi savunabilirsiniz benim yayın organlarım-
da, diyor CIA.

Çünkü onun en önem verdiği projeye destek vermiş, hatta onun ger-
çekleştirilmesinde rol almış oluyorsunuz. Gerisinin ne önemi var, CIA 
için...

[32] http://gezite.org/cianin-sol-edebiyat-dergileri/.
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Hep söylediğimiz gibi, ABD ve CIA pragmatisttir. 
Yine hatırlanacaktır; bir zamanlar İtalya’nın en önemli komünist si-

lahlı hareketlerinden olan Kızıl Tugaylar’ın içine sızmış, onları dene-
timine almıştı, CIA. Ve onları kullanarak Aldo Moro’yu öldürtmüştü. 
Aldo Moro, bir Parababası örgütü olan Hıristiyan Demokrat Parti’nin 
lideri olmasına rağmen, Mart 1978’de komünistlerle hükümette koalis-
yon kurarak ittifak etmeyi düşünmüştü. Yani komünistler, iktidar ortağı 
olabilecekti, Aldo Moro’nun düşüncesi gerçekleşmiş olsaydı. Tabiî ya-
sal İtalyan Komünist Partisi’nden söz ediyoruz.

İşte bu düşünce, ABD Emperyalist haydutlarını ve onun CIA’sını 
hemen harekete geçirtir. Komünistlerin bir Avrupa ülkesinde hükümet 
ortağı olması, CIA’nın asla kabul edemeyeceği bir durumdu. Bu hem 
Sovyetler Birliği’ne ve Sosyalist Kamp’a büyük bir moral güç sağla-
yacaktı, hem de “Süper NATO” denen karanlık katliam örgütünün 
İtalya’daki kolu olan “Gladyo”nun açığa çıkarılmasına yol açacaktı. 
İşte CIA, bunu affetmedi.

“Kızıl Tugaylar” adlı silahlı eylemler yapan örgüt içine sızdırdığı 
ajanları vasıtasıyla, onlara Aldo Moro’yu kaçırttı ve de bir araba içinde 
battaniyeye sarılmış vücuduna 10 kurşun sıktırarak katlettirdi. 

İşte CIA, böylesine etkin biçimde kullanmaktaydı, solun bir bölü-
münü.

Bugünün Türkiyesi’ne gelirsek; bizim dışımızda gerçek solun kal-
madığını görürüz.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ocak’ta ve Ağustos’ta 
Türkiye’ye geliyor, o eli kanlı haydutun gelişini bizim dışımızda hiç 
kimse protesto etmiyor.

İşte birkaç gün önce İstanbu’da NATO toplantısı yapıldı. Hani 
dün de söz ettik ya; HDP Milletvekili Ziya Pir NATO Parlamenterler 
Asamblesi Alt Komite Başkan Yardımcılığına seçilmişti. Hem de oy-
birliğiyle önerilerek ve oybirliğiyle seçilerek... Bununla da övünmüştü 
kendisi. 

İşte ABD yönetimindeki bu kanlı askeri örgütün ülkemizde bulun-
masını ve toplantılar yapmasını da yalnızca biz protesto ettik, eylemli 
biçimde. Eylemimizin görüntüleri de var, sitelerimizde. Bizim dışımız-
da hiç kimseden ses seda çıkmadı.

Bu neyi gösterir, arkadaşlar?
Türkiye’de bizim dışımızda antiemperyalist bir devrimci hareketin 

kalmamış olduğunu gösterir. 
Çağrışım oldu; Deniz Yoldaş’ın önderlik ettiği İstanbullu devrimci 
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gençler, yine eli kanlı CIA Şefi Robert Commer’in Türkiye’ye gelişi-
ni, daha Yeşilköy’deki havaalanına ayak basar basmaz, orada karşısına 
dikilip protesto etmişti.

Türkiye solu nereden nereye gelmiş, değil mi?..
1960’lardaki hattından savrulmuş, onun tam karşısındaki bir hatta 

yuvarlanıp gitmiş. Yani emperyalizm karşıtlığından emperyalizm yan-
daşlığına varmış, vara vara...

Daha açık deyişiyle, artık sol olmaktan, sosyalist olmaktan çıkmış. 
Sahte Sol olmuş. 

Daha da vahimi, bizim dışımızdaki solun tamamı, kimisi gafletin-
den, kimisi de bilinçli ihanetinden dolayı, artık “CIA Solu” durumuna 
gelmiştir. CIA’nın yönetiminde olduğu “Şark Ekspresi”nin vagonlarını 
oluşturmuştur birer birer...

Türkiye’de muazzam bir devrimci potansiyel vardır
Bu CIA’nın Şark Ekspresi’nin lokomotifini PKK ve HDP oluştur-

maktadır. Dolayısıyla da, orada PKK’nin İmralı ve Kandil’deki şefle-
riyle HDP şefleri oturmaktadır. 

Bunların hemen arkasından, bilinçli ve iradi bir ihanetle vagon ola-
rak ona eklemlenmiş olan hareketler gelmektedir. Bunlar, ESP, EMEP, 
SODAP, Kaypakkayacı hareketler, Halkevleri ve aynı anlayıştaki, adla-
rı pek bilinmeyen küçük grupçuklardan oluşmaktadır.

Bunların kendilerine mahsus özel programları, planları, eylem me-
tot ve biçimleri yoktur artık. Bunların tüm eylemleri, PKK, HDP ami-
goluğu kapsamı içindedir.

Bunları, “gafiller”den oluşan hareketler, dolayısıyla da vagonlar ta-
kip etmektedir.

Kim mi bunlar?
ÖDP, Sahte TKP ve türevleridir. Yani Sahte KP, HTKP ve TKH’dir.
(Burada, İP-Sahte Vatan Partisi bu tasnifte neden yok, diye bir 

soru akla gelebilir. O artık sol değil de, ABD’nin sağ tabelalı Şark 
Ekspresi’nin içinde yer almaktadır, soytarılığını yaptığı Kaçak Saraylı 
Reis ve onun AKP’gilleriyle birlikte. Siyasi kaderlerini birleştirmiştir 
bunlarla.)

Bunlar tümüyle ideoloji yokluğundan, belli bir devrimci stratejile-
rinin olmayışından ve cesaretsizliklerinden dolayı bu CIA Ekspresi’ne 
eklenmiş bulunmaktadırlar.

Bu gafiller, zaman zaman yaptıklarının bırakalım sosyalistliği, solla 
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bile benzerliği kalmamış olduğunu görüp utanmakta ve “Amerikancı 
Burjuva Kürt Hareketi” dediğimiz PKK ve HDP’yle aralarına mesafe 
koymaya çalışmaktadırlar.

Fakat onlardaki özgüven ve cesaret yokluğunu iyi bilen PKK, anın-
da harekete geçerek onlara ayar vermektedir. Bir tehdit savurması bun-
ların hizaya girip esas duruşa geçmelerine yetmektedir.

Mesela, ÖDP Eşbaşkanı Alper Taş, zaman zaman eleştirmeye kalkar 
PKK’yi. Ama hemen Kandil’den fırçayı yer. Bu da hiç vakit kaybetme-
den esas duruşa geçip aman diler.

Sosyal Medyada onun düştüğü bu acıklı halleri tanımlamak için 
“Alper Taş çaresizliği” terimi üretilmiştir.

Evet, bu terim aslında gafillerin tamamı için geçerlidir. 
Hani Sahte KP de zaman zaman mesafe koymaya kalkar PKK ve 

HDP’ye. Ama o da azarı işitir işitmez yola gelir, “Artık bundan sonra 
böyle şeyler olmayacak.”, mealinde röportajlar verir, PKK yayın organı 
ANF’ye.

İşte bu sol grupçukların, içine düştükleri bu hazin süreç onları bitişe 
götürmektedir aynı zamanda. Öyle ya; tümü de ideolojik olarak iflas 
etmiş bulunan bu hareketlerin, artık pratikte de gerçek anlamda var ola-
bilmelerinin şartı ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bunların tüm varlığı, 
artık PKK-HDP amigoluğu etmekten ibarettir.

PKK, bu hainlerden ve gafillerden derleşik sol grupları, halkımı-
zın deyişiyle, “Havuç ve Sopa” metodu kullanarak peşine takmıştır. 
Korkutup sindirmiştir. Öyle ki, bir süre sonra bunlardaki PKK korkusu 
Allah korkusunun yerine geçmiştir. Artık isteseler de ayrılamaz hale 
gelmişlerdir, o CIA yönetimindeki Şark Ekspresi’nden. 

CIA’nın ve PKK’nin programları, bütünüyle çakışmaktadır bugün. 
Daha önce de söylediğimiz gibi, 1991’de Sosyalist Kamp’ın çökü-

şüyle birlikte, PKK dümeni Amerika’ya kırmış ve onunla eklemlen-
miştir. Yönetimini tümüyle CIA’nın eline vermiştir. Ne yapıyorlarsa 
birlikte yapıp etmektedirler artık. Onlardaki bu kaynaşıklık, Kandil’de 
ve Rojova’da çok somut ve net biçimde ortadadır ve apaçık olarak da 
görülmektedir. 

PKK’nin ve HDP’nin, daha önce kesin kanıtlarıyla ortaya koydu-
ğumuz gibi, artık sollukla, sosyalistlikle zerrece ilgisi kalmamıştır. O 
tümüyle Amerikancıdır, İsrailcidir ve bir burjuva harekettir.

CIA ile hareket, PKK’yi geliştirmiş ve güçlendirmiştir, olağanüstü 
bir biçimde. Çünkü, öylesine büyük bir emperyalist dünya jandarmasını 
arkasına alan PKK, yenilmezleşmiştir, bir anlamda. Sürekli de büyü-
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mekte, güçlenmekte ve yeni mevziler kazanmaktadır.
Fakat aynı süreç, Türk Solu için tam tersine işlemektedir. Bunları 

kerte kerte çürütmekte, bozmakta, soysuzlaştırmakta, eritmekte ve tü-
ketmektedir.

Böylece ABD Emperyalist haydutları bir taşla pek çok kuş vurmuş 
olmaktadırlar. 

Hem Kürt Hareketi’ni hattından koparıp, kendi yedeğine alıp kul-
lanabilmekte, hem de onun aracılığıyla Türk Solu’nun; doğrudan ya 
da dolaylı, bilinçli ya da bilinçsiz olarak kendisinin yönettiği Şark 
Ekspresi’nin lokomotifine eklemlenmesini sağlayabilmektedir.

Türkiye’nin sağının da solunun da ABD tarafından yönetilir duruma 
gelmiş olması sonucunu doğurmaktadır, bu hazin vaziyet.

E, işte o zaman da ABD Emperyalistlerini ve onun eli kanlı temsilci-
lerini Türkiye’de protesto edecek bizden başka hiçbir hareket kalmamış 
olmaktadır.

Oysa, Türkiye’de muazzam bir devrimci potansiyel vardır. Kürt 
Halkının, tutulduğu sömürge statüsünden kaynaklanan bir isyan potan-
siyeli vardır. ABD, bu halka kendi yörüngesine çektiği, ajanlaştırarak 
yönetir duruma getirdiği liderlerin bulunduğu bir hareketle hükmederek 
o isyan potansiyelini tersine akıtmakta ve kendine hizmet eden gençler 
devşirmektedir oradan. Yani Kürt Halkının isyan potansiyelini, o halkın 
yararına olmak bir yana, tam tersine dönüştürerek halkın zararına ve 
kendi yararına bir potansiyel haline getirmektedir. 

Türk Halkında da ezilmekten kaynaklanan, Parababalarının sömürü, 
vurgun ve zulüm düzeninden kaynaklanan bir isyan potansiyeli vardır. 
İşte bu potansiyeli de solsuz yani devrimci güçlerin rehberliğinden yok-
sun bırakarak onun atıl kalmasına yol açmaktadır. Yani, o potansiyelin 
kendi aleyhine işleyecek hareketini bloke etmektedir, böylelikle.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir:
Peki, madem Türk Solunun sizin dışınızdaki kesimi Amerika’nın 

Şark Ekspresine eklemlenmiş durumda, o zaman siz neden çıkıp önder-
lik etmiyorsunuz Türk Halkına?

Doğru bir soru. Fakat, biz önderlik etmeye çalışıyoruz. Üstelik de 
hem Türk Halkına, hem de Kürt Halkına. Gerçek kurtuluşlarının yolunu 
göstermeye çalışıyoruz, bütün gücümüzle. Fakat, hep dile getirdiğimiz 
gibi, korkunç bir abluka altındayız. “Susuş suikastı”na uğratılmak iste-
niyoruz.

ABD ve CIA, yukarıda da söylediğimiz gibi, sırf siyasi hareketleri 
değil, kültürel ortamı da, medyayı da, Parababalarını da kuşatmış ve 
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denetimine almış durumdadır.
İşte bu sebeple, sadece Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nin değil, 

faşist MHP’nin, Sorosçu Kemal’in CHP’sinin de medyasının ablukası 
altındayız. Oralarda ne adımız geçer, ne suretlerimiz görünür, ne eylem-
lerimize yer verilir.

CIA’nın sol tabelalı Ekpresi’ni oluşturan hareketlerin medyası da 
bize aynı oranda düşmanlık güder. Abluka uygular. Oralarda da yer al-
maz, ismimiz cismimiz.

Böylece de bu iletişim çağında, ABC internet gazetesinin ve 
Anadolu’daki birkaç namuslu yerel yayın organının dışında hiçbir yer-
de çıkmaz bizim adımız, suretimiz, eylemlerimiz. Yani bir anlamda, bir 
zindana hapsedilmiş gibiyiz. 

İşte o yüzden mücadelemiz halka ulaştırılamaz. Hep yerel ka-
lır. Geniş halk kitleleri duymaz sesimizi, çığlığımızı, mücadelemizi. 
Dolayısıyla da bilmez bizi.

İşte bu sebepten, istenilen ölçüde ya da hak ettiğimiz ölçüde gelişip 
güçlenemiyoruz, yaygınlaşamıyoruz. Elbette gelişiyoruz; ama bu biraz 
kaplumbağa hızıyla oluyor. Ne yapalım...

Gün gelecek, bu sağlı sollu Amerikancı hainler ablukasını da 
yaracağız ve halkımıza ulaştıracağız düşüncelerimizi, mücade-
lemizi. Örgütleyeceğiz halkımızı. Ve ordulaştıracağız, ABD-AB 
Emperyalistlerine karşı ve onların yerli, hain işbirlikçilerine karşı. 
Onların ihanet, sömürü ve zulüm düzenlerini yıkacağız. Tük Halkını 
da, Kürt Halkını da ekonomik, sosyal ve siyasi kurtuluşa ulaştıracağız.

Muhakkak ki zor bir mücadele veriyoruz. Ama ne yapalım, gerçek 
anlamdaki her devrimci mücadele zordur. Yerli yabancı tüm zalimlere 
karşı, tüm halk düşmanlarına karşı cepheden saldırıya geçerek mücade-
le etmek zordur, zor olacaktır. Ama eninde sonunda o zorluğu da aşaca-
ğız, yeneceğiz onları. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Kasım 2016





Ayrım
On Bir

ABC’nin yazımızı yayımdan kaldırması üzerine





133

Dün yazdığımız Türkiye Sol ortamını değerlendiren yazımız ABC 
editörlüğü tarafından “ağır ifadeler içerdiği” gerekçesiyle bize de so-
rulmadan yayımdan kaldırılmıştır.

Evet, “ağır ifadeler” taşıyordu yazımız. Fakat halkımız da der ya; 
“söyleyene değil söyletene bak”, diye. Söyletene bakalım biz de:

Türkiye, yangın yerine dönmüş. Ölüm tarlalarına dönmüş bölgemiz-
le birlikte. Suriyeleştirilmiş ülkemiz.

Kim tarafından?
ABD, AB emperyalist haydut devletleri ve onların bölgedeki işbir-

likçisi hainler tarafından.
Bu katliam ve zulümlerinde emperyalist çakallar hem bölgenin ge-

rici, Ortaçağcı güçlerini kullanıyorlar hem de ABD hizmetkârı olmakla 
birlikte yüzlerine sol peçe takmayı ihmal etmeyen hain yerel ortaklarını 
kullanıyorlar.

Sağ kesimi oluşturan ortaklar herkesçe biliniyor. Onlara karşı müca-
delemiz de yoğun biçimde sürüyor. İşte “MİT TIR’ları Davası” adıyla 
anılan AKP’giller’in hakkımızda açtırdığı davada da bu mücadelemizin 
kanıtlarından biridir.

Demek ki ABD’nin sağ güçleri; Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i, 
Suudi Arabistan Krallığı, Katar, Kuveyt ve bölgenin ABD 
Emperyalistleri tarafından yaratılmış bulunan IŞİD, El Kaide, El Nusra, 
ÖSO gibi Ortaçağcı güçleridir.

ABD’nin sol maskeli yerel ortaklarınınsa başını Amerikancı Burjuva 
Kürt Hareketi olarak nitelendirdiğimiz PKK, PYD, YPG ve HDP çek-
mektedir.

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi
solu gerçek sol olmaktan çıkardı

İşte ABD Emperyalistlerini arkasına alan bu burjuva işbirlikçi hare-
ket, 1991 sonrası gittikçe artan bir hızla Türkiye sol ortamını etkilemiş, 
bozmuş, dejenerasyona uğratmış ve 1960’larda izlenmekte olan; dev-
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rimci, antiemperyalist, yurtsever, Laik, tam bağımsızlıkçı ve Mustafa 
Kemal geleneğine sahip hattın tam karşıtı olan bir hatta yani emperya-
lizm yandaşlığına varan bir hatta savurmuştur, yerleştirmiştir.

Tabiî böylece de solu Gerçek Sol olmaktan çıkarmıştır. 
Sahteleştirmiştir. Dolayısıyla da Türkiye Halkını solsuz bırakmıştır. 
Onun yerini Sahte Sol’la doldurmuştur.

Bugün aklı başında sağduyulu, vatanını ve halkını seven sıradan 
insanlar bile artık Türkiye’de sol diye bir şey kalmadı, demektedirler. 
Bunu herkes bilmektedir.

Her şeyin sahtesi, çakması ortamı işgal edince gerçek, doğru, iyi ve 
güzel nefes alamaz hale gelir. Mesela hani zehirli gazlarla karşılaştık 
ya, Gezi İsyanı’mızda, 1 Mayıs’larda vb. eylemlerimizde pek çok kez. 
İşte oralarda boğuluyor gibi olduk. Çünkü biber gazı gibi zehirli gazlar, 
normal sağlıklı havayı işgal ederek zehirlediler. 

Bazen hani kaçak yapar ya LPG tüpleri, ocakları ya da havagazı do-
nanımları. İşte oradan çıkan o yanıcı metan gazı da havayı doldurarak 
zehirler. Baca zehirlenmeleri de buna benzer. Karbon monoksit gazı 
sağlıklı havayı zehirleyerek oksijensiz bırakır insanları. Boğar, öldürür.

İşte PKK yörüngesine girmiş, onun uydusu olmuş bu Sahte Sollar 
da işgal edince sol ortamı, gerçek solu nefessiz bırakır zehirli gazlar 
gibi. Yani onun üstünü örter bir anlamda. Görünmez kılar. Dolayısıyla 
da etkisiz bırakır. Tabiî sadece sol ortamı işgal etmekle kalmaz. Bir de 
saldırır gerçek sola, devrimcilere.

Böylece de olağanüstü büyük potansiyele sahip olan devrimci orta-
mımızı darmadağın eder. Etkisizleştirir. Güçsüzleştirir.

Oysa 1960’lardan beri feryat ederek söylemekteyiz, eğer gerçek 
devrimci bir ideolojinin rehberliğinde devrimci bir merkezi yapı için-
de yani gerçek bir Proletarya Partisi içinde birleşip örgütlenebilsek, 
Parababaları iktidarlarına kök söktürürüz. Onlara Türkiye’yi dar ederiz, 
diye. Bugüne gelirsek de Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller iktidarına 
Türkiye’yi dar ederiz. Ve kısa sürede halklarımızın umudu haline ge-
liriz. Meclise girmekle kalmaz, oraları bile meydanlara, platformlara 
dönüştürürüz. Çok uzak olmayan bir zamanda da Demokratik Halk 
Devrimi savaşımızı zafere ulaştırır, Devrimci Demokratik Halk 
İktidarını kurabiliriz.

1969’dan 2005 yılına kadar uğraştık bu sol gruplara laf anlatabil-
mek, onları Marksist-Leninist prensipler çerçevesinde Reorganize edi-
lecek Proletarya Partisi saflarında birleştirebilmek için. Ama hiçbirine 
söz anlatamadık. Bizi anlamak bir yana onlar her gün santim santim 
çürüyerek solluktan çıktılar, emperyalizm saflarına doğru tekerlenip 
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gittiler…
Onların Türkiye Halklarına ve başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere tüm 

alınteriyle geçim sağlayan çalışkan ve üretken insanlarımıza verdikleri 
bu zararı, ettikleri bu ihaneti görmezden gelip yok mu saymamız isteni-
yor? O zaman nasıl devrimci olabiliriz?

İşçi Sınıfı devrimlerinin büyük Ustası Lenin ne diyor?
“Emperyalizm ve oportünizm arasında bir bağ yaratılmıştır.”

Ve yine der ki:
“(…) emperyalizme ve oportünizme karşı savaşım sıkı sıkıya 

birbirine bağlı olarak yürütülmedikçe birincisinin de boş ve yalan 
bir sözden ibaret olacağını bir türlü anlamak istemeyenler, en teh-
likeli kimselerdir.”[33]

Peki oportünizm nedir?
En özet tanımıyla; İşçi Sınıfımızın hak ve çıkarları yerine başka sınıf 

ve tabakaların, zümrelerin çıkarlarını koymaktır.
Bu ölçütten bakınca bizim dışımızdaki tüm parti ya da adı başka 

grup ve grupçukların tamamı oportünist midirler?
Evet. Çünkü onlar, İşçi Sınıfımızın sınıf çıkarlarını ve hattını terk et-

mekle kalmadılar, aynı zamanda ABD Emperyalistlerinin işbirlikçiliği-
ne, hizmetine girdiler. Yani emperyalistlerin çıkarlarının, onların proje-
lerinin, onların BOP’unun, dolayısıyla da Kürt Meselesi’nin Amerikan 
Emperyalizminin çıkarları doğrultusunda çözümlenmesinin hizmetkârı 
oldular.

PKK ve HDP Amerikancı mıdır?
Evet.
NATO’cu mudur?
Evet.
Avrupa Birlikçisi midir?
Evet.
Siyonist İsrail’in yandaşı mıdır?
Evet.
NATO’nun Parlamenterler Asamblesi’ne seçildik diye sevinçten 

zıplamakta mıdır?
Evet.
ABD’ye giderek, “bize Suriye’de rol verin” talebinde bulunmuş 

mudur?

[33] Lenin, Emperyalizm, Sol Yayınları, Ocak 1978, s. 151-152.
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Evet.
5 yıldan bu yana da Suriye’de CIA ajanlarıyla birlikte, Amerikan 

Özel Kuvvetleriyle birlikte, CIA’nın Black Water’larıyla birlikte ve 
onun askeri donatımında Suriye’nin BAAS İktidarına karşı savaşmakta 
mıdır?

Evet.
Öcalan ve Kandil’deki PKK şefleri, HDP Eşbaşkanları; Amerika, 

Avrupa bizim dostumuzdur. Türkiye’ye de müdahale etmeli diyerek ta-
leplerde bulunmuşlar mıdır?

Evet.
Tabiî bunları ve daha pek çok şeyi hemen herkes bilmektedir artık.
Ve bizim dışımızda kalan Sahte Sol olarak adlandırdığımız gruplar 

dalga dalga oluşan çemberler biçiminde PKK, HDP yörüngesinde yer 
almışlar mıdır?

Evet.
PKK ve HDP’yle değişik adlar altında platformlar, cepheler vb. 

oluşumlar kurmuşlar, birlikte eylemler yapmışlar, seçim işbirliklerine 
girmişler midir?

Evet.
Ve bu Sahte Sol’un artık antiemperyalistlik gündeminden çıkmış 

mıdır?
Tabiî ki.
Ve bu Sahte Sol’un tamamını ABD Dışişleri Bakanlığından yetki-

liler; “demokrasi güçleri”, “umut kaynağı” olarak ilan etmiş midir?
Etmiştir.
Bugün bu aynı güçleri Suriye’de kendi komutası altında derleyip 

adlarına “Suriye Demokratik Güçleri” demiş midir?
Demiştir.
Artık onlar bunu açıkça itiraf etmeseler de ABD’nin yandaşıdırlar 

ve onun hizmetindedirler.

Haine hain demek gerçek devrimciliktendir
Bir kez daha soralım: Bütün bu vahim gerçekleri ve ihanetleri ortaya 

koymazsak, dile getirmezsek kendimize nasıl biz gerçek devrimciyiz 
diyebiliriz?

Ve bu Sahte Sol bizce pek ihtimal yok ama ya aklını başına devşirip 
yanlışından dönmez ise ya da biz sol ortamı bunların saçtıkları zehirler-
den temizlemezsek yani bunları teşhir ederek o ortamdan uzaklaştırmaz 
isek gerçek solu nasıl güçlendireceğiz? Gerçek devrimci platformlar, 



137

cepheler nasıl kurabileceğiz?
Marksizmin-Leninizmin abc’sidir: Devrimciler 3 cephede ya da 

alanda mücadele vermekle yükümlüdür.
1- İdeolojik Mücadele,
2- Ekonomik Mücadele,
3- Siyasi Mücadele.
Tabiî ilk ikisi, siyasi mücadeleye tabi olur.
Bunlardan birini eksik bırakır ya da yok sayarsak mücadelemiz za-

fere ulaşamaz.
Yine ne der Devrimler Ustası:

“Devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz.”

İşte biz, eleştirilerimizle gerçek devrimci teoriyi sol ortamımıza hâ-
kim kılmayı ve onun ışığında halkımızı aydınlatmayı, uyarmayı, uyan-
dırmayı ve örgütlemeyi amaçlıyoruz.

Sol ya da Sosyalistlik iddiasındaki bir kişi ya da grup eğer iddiasın-
da ciddi ise ne yapar?

Bizim eleştirilerimizde bir haksızlık ya da bir yanlışlık varsa onu 
ortaya koyar, gösterir.

Eğer yok ise o zaman kendisi onu benimser ve o doğrultuda davra-
narak yanlışından arınır.

Yani biz eleştirilerimizle kimseye kötülük etmiş olmuyoruz. Zarar 
vermiş olmuyoruz. Tam tersine onu yanlışından kurtararak ona iyilikte 
bulunmak istiyoruz. Faydalı olmak istiyoruz.

Bunları yapmaz isek doğru ile yanlış birbirinden nasıl ayrılır? Ve 
kim anlayabilir neyin doğru, neyin yanlış olduğunu? Hele bilinçsiz hal-
kımız hiç anlayamaz.

Devrimci bir yayın organı sansürcülük yapmaz
Devrimci bir yayım organının benimsemesi gereken doğru tutum ne 

olmalıdır?
Her görüşe yer vermek ve her görüşün düşüncelerini açıkça savunup 

çarpıştırdığı bir ortam yaratmak. Devrimcilik iddiasındaki her grup ide-
olojisini orada açıkça savunup çarpıştırabilsin ki, okuyucular da kimin 
haklı, kimin haksız olduğunu görüp anlayabilsinler.

Eğer bunu yapmayıp da, biz böyle yazılara yer vermeyiz dersek ne 
yapmış oluruz?
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Devrimcilikten vazgeçmiş olmakla kalmayız demokratlıktan da çı-
karız. Apaçık şekilde sansürcülük yapmış, düşünce yasakçılığı yapmış 
oluruz.

Biz Sahte Sol’ları mı eleştirmişiz?
Öyle.
Dersiniz ki onlara; sizin de söz hakkınız doğdu. HKP Genel 

Başkanı’nın eleştirilerine karşı bir sözünüz olursa onu da aynı şekilde 
yayımlarız.

İşte tarafsızlık, demokratlık, özgürlükçülük, düşünceye saygı dola-
yısıyla da insana saygı böyle olur, böyle davranmayı gerektirir.

Şu yönümüzü de belirtmeyi gerekli gördük:
Bu yaşımıza kadar hiç kimseden proletarya devrimciliği, yoldaşlığı 

ve dürüstlüğü dışında hiçbir şey beklemedik, istemedik. Bundan sonra 
da böyle davranacağız.

Bu nedenle ABC’den ya da herhangi bir yayım organından bizim 
yazımızı yayımlayın diye bir talepte bulunmayız. O herkesin kendi ki-
şiliğine, konumuna, durumuna, anlayışına kalmış bir şeydir.

Gelelim gazetecilik meselesine. Gerçek anlamda mesleğinin ilkele-
rini savunan ve o ilkeleri namus belleyen bir gazeteci ne yapar?

Yayım organında her görüşe aynı oranda yer verir. Onların birbirle-
ri hakkında söylemiş olduklarını karşı karşıya koyarak okuyucularının 
doğruyu yanlıştan ayırmasını sağlar. Başka türlü dersek gerçeğin ortaya 
çıkıp görülmesini sağlar.

Fakat ABC editörlüğü bizim yazımızı, düşüncemizi sansürleyerek 
yasakçılık yapmış oldu. Parababaları medyası da, Sahte Sol’un medyası 
da zaten bize hep yapıyor bunu. Daha önce de defalarca ilan ettik.

Şimdi buna bir de ABC Yönetimi katılmış oldu. Olsun bakalım… 
Alışığız biz böyle sansürlemelere.

Her gün, her an karşılaştığımız bir durum bu.
Fakat bir de şunu gördük; en sol, en demokrat geçinenlerin bile dü-

şünce yasakçılığı gömlek ceplerine, ruhlarına, bedenlerine, kılcal da-
marlarına varıncaya dek nüfuz edip yerleşmiş. Hemen sansürleyiveri-
yorlar bir yazıyı hiç rahatsız olmadan. Ve Şark toplumunun ürünleriyiz, 
yarattıklarıyız biz. Elimize küçücük de olsa bir güç geçti mi herkesin 
önümüze sıraya geçmesini ve bize tabi olmasını isteriz. 6 bin yıldan bu 
yana sürüp gelen bir lanetli gelenek bu.
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Bizi anladığınız ölçüde yazılarımızın-gerçeklerin 
ağırlığını kaldırabilirsiniz

Bizim, Hareketimizin, kavgamızın ve tabiî yazılarımızın da bir çe-
kim gücü vardır bir de itim gücü vardır.

Bizi anlarsanız bize yaklaşırsınız. Tüm yapıp ettiklerimizi benim-
sersiniz, hayranlıkla karşılarsınız.

Ama anlamazsanız ya kayıtsız kalırsınız ya da uzaklaşırsınız bizden.
ABC’nin bu tutumu bizi gerçek anlamda anlamadığını ortaya koy-

maktadır.
Bizi anlamadan da yazılarımızın ağırlığına katlanamazsınız. Bir 

noktadan sonra taşıyamaz hale gelirsiniz. Doğal bir sonuçtur.
Yazılarımız ağırdır oldukça. Çünkü gerçekler çok ağırdır, çok ya-

kıcıdır, çok can sıkıcıdır. Onları tahlil edip tasnif edip tanımlayınca da 
aynı ağırlık satırlarımıza yansımaktadır.

Herkesin taşıyabileceği bir ağırlık, dayanabileceği bir direnç noktası 
vardır kendine göre. Bizim bu yazımız da besbelli ki ağır gelmiş taşına-
mayacak denli ABC yöneticilerine.

Fakat şunu netçe belirtelim ki, bu ülkede halklar devrime yani ger-
çek kurtuluşa yalnızca Marksizmi-Leninizmi bu ülkenin şartlarına 
uygulayarak ortaya çıkarmış bulunduğumuz gerçek devrimci ideoloji-
mizin düşürdüğü ışığı izleyerek varacaktır. Başka türlü dersek devrim 
yolu bizim tuttuğumuz yoldur yalnızca.

Sahte Sol’ların varlıkları ve yapıp ettikleri kaçınılmaz biçimde fi-
yaskoyla sonuçlanacaktır.

Tarih, bizi haklı çıkaracaktır!
Şunu da belirtmeden geçmeyi doğru bulmadık: Bugüne kadar ya-

zılarımızı yayımlayarak, onların ağırlığını taşıma zahmetine girdiğiniz 
için size teşekkür ederim. Bundan sonra da yazılarım için hiçbir yol-
daşımın sizinle özelden görüşmesini ya da mesajlaşmasını istemem, 
doğru bulmam. Yazılarım medyanın diğer unsurlarına olduğu gibi size 
de elektronik yoldan gönderilir, istediğinizi yayımlar istemediğinizi ya-
yımlamazsınız…

Neyse… Sözümüzü Küba Devrimi’nin hazırlayıcısı büyük önder ve 
şair Jose Marti’nin bir dizesiyle noktalayalım:

“Yürek için gerçek olan ne varsa onlara yalan gelir.”
24 Kasım 2016
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Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’sinin
ABD-AB hizmetkârlığından aldığı şu zevke bakın





143

21 Kasım’ın medya haberlerindendi. Yeni CHP’nin Finans-Kapital 
ajanı ekonomi uzmanı ve Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, 
aynen şunları söylemektedir:

“AB’deki ekonomik entegrasyon ve ortağı olan ülkelerde ya-
ratacağı kalkınma ve refah imkanı Şangay denen yapıda yok. Bir 
kez daha gerçeğin ifade edilmediği, hamaset üzerine inşa edilmiş 
bir siyasetle karşı karşıyayız. Türkiye hayaller peşinde koşan de-
ğil, gerçeği inşa etmek isteyecek olan ve gerçeği inşa ederken de 
dünyayı doğru okuyan bir iktidara ihtiyaç duyuyor. Türkiye’nin 
yönü bellidir. Türkiye’yi kalkınmaya, refaha taşıyacak olan, bütün 
dünya ile iyi geçinebilen ama yüzünü asla Batı’dan geri çevirmeyen 
bir gelecektir. Buna ekonomik olarak ihtiyacımız var.”[34]

Türkiye, özellikle de 1946’dan itibaren, “yüzünü asla Batı’dan geri 
çevirmeyen” bir siyaset izlemiş. 

Peki, bugün gelinen nokta ne?
Olumlu bir nokta mı?
İşin tuhafı, Böke Hanımefendi de gelinen noktayı, yani Türkiye’nin 

içinde bulunduğu durumu felaketin eşiği olarak belirliyor.
“Bu ne 1994 krizine ne 2001 krizine ne de 2009 krizine ben-

zemiyor, bu farklı. Bu bir finansal sektör krizi değil, bu bir reel 
sektör krizi. Deprem dalgası yaygın. Reel sektör krizi 2001 krizine 
benzemeyecek olabilir ama sonuçlarının o krizden daha ağır olma 
potansiyeli çok yüksek. İlk defa Türkiye bir krize vatandaşları 
borçlu olarak, işsizliği çok yüksek ve yapışkan olarak, şirketleri ve 
bankaları yaygın bir borçluluk içerisinde yakalanıyor. Tüm siyaset 
kurumunun bugün tarihsel bir sorumluğu var.

“(...)
“Türkiye’de işsizliğin yüzde 11,3’e ulaştığını, 3 milyon 493 bin 

[34] http://www.haberturk.com/gundem/haber/1326820-selin-sayek-boke-refah-imkani-san-
gay-denen-yapida-yok.
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kişinin aramasına rağmen iş bulamadığını, 2 milyon 514 bin kişinin 
ise umudunu kaybedip iş dahi aramadığını ileri süren Böke, sadece 
500 bin kişinin bu yıl işsiz kaldığını belirtti.

“(...)
“Genel Başkan Yardımcısı Böke, Türk lirasının (TL) 2016’nın 

başından itibaren yüzde 15 değer kaybettiğine işaret ederek, “Bu 
değer kaybının yüzde 90’ı Ekim ayının başından itibaren yaşanmış. 
Değer kaybının hızlandığı tarihe baktığınızda, karşınıza 3 Ekim çı-
kıyor. 3 Ekim, Bakanlar Kurulunun OHAL’in uzatılacağı haberini 
paylaştığı gün. O günden bu güne Türk Lirası yüzde 13’ün üzerin-
de değer kaybetti.

“(...)
“Türkiye’nin kısa vadede ödemesi gereken 167.8 milyar do-

larlık bir borcunun olduğunu anımsatan Böke, 2016’nın başında 
ödenmesi gereken toplam borcun TL değeri 493 milyarken, yaşa-
nan değer kaybıyla bugün ödenmesi gereken borcun 570 milyar li-
raya yükseldiğini ileri sürdü.”[35]

Türkiye’nin milli bir ekonomisi yok
Bizzat Böke Hanımefendi’nin itiraflarıyla, Türkiye’nin, Batılı 

Emperyalistlerin yörüngesine 1946’dan bu yana girmiş olması yüzün-
den içine düşürüldüğü ekonomik ortam budur.

Türkiye eğer ekonomide, siyasette, askerlikte, kültürde, medyada 
tam bağımsızlığa sahip bir ülke olsaydı, tüm bu anılan, sayılan olum-
suzluklar ortaya çıkabilir miydi?

Kesinlikle hayır...
Türkiye’nin milli bir ekonomisi yok şu anda. Milli sanayi diye bir 

şey yok. Adı “sanayi şirketi” olan kuruluşların tamamı Batılı emperya-
list tekellerin Türkiye’deki birer şubesinden ibarettir. Yani bir anlamda 
montaj sanayidir, Türkiye’deki sanayi.

İşte bu sebepten de, Türkiye’nin kendine özgü sanayi markaları yoktur.
Adı Türkçe olanların bile, aslı yabancı tekellerdir.
Emperyalistler, bir ülkeye girdikleri zaman, onun kapitalizmce geliş-

kin olmasına asla izin vermezler. Emperyalistlerin güdümünde olup da 
kendi sanayisini kurabilmiş bir tek örnek ülke yoktur dünyada. Türkiye 
bugün küçücük bir ülke olan Finlandiya’nın ürettiği cep telefonunu bile 
üretemez durumdadır. İsveç’in ürettiği otomobili üretemez durumdadır.

Yerli otomobil üreteceğiz, yaygarasını çok yaptı, hem AKP’giller, 

[35] agy.
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hem onun yandaş Parababaları.
Ama ortaya çıka çıka ne çıktı?
İsveç’in Saab adlı otomobil firmasının Türkiye’de, belki de Türkçe 

bir adla üretilmesinden ibaret olacakmış, bu güya “yerli otomobil” de. 
Bu neyi gösterir?
Türkiye’de ulusal bir teknolojik altyapı yok. TÜSİAD’cıların, 

MÜSİAD’cıların, TİSK’çilerin tamamı, Batılı tekellerin taşeronları du-
rumundadır. Ya da işbirlikçi ortakları durumundadır.

Batılı şirket, kendi ülkesinde yüzde 10-15 kârla üretim ve satış ya-
par. Ama bizdeki montajcılar, yüzde 80, yüzde 100 ve hatta 150’den 
aşağı kâra razı olmazlar. Zaten onları denetleyen filan da yoktur. Onların 
fahiş kârla pahalandırdıkları otomobil fiyatının üzerine, AKP’giller’in 
iktidarı da yüzde 170 vergi bindirerek en büyük sömürüyü, vurgunu 
yapmış olur. Sonuçta da olan, yoksul halkımıza olur.

Bir otomobil, Batı ülkeleri pazarında satıldığı fiyatın ortalama üç 
katı fiyata satılır Türkiye’de. Yani yerli Finans-Kapitalistler ve devlet, 
halkımızı böylesine sömürür, soyar.

Hatırlanacaktır; 27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği sınırlı da 
olsa demokrasi ve özgürlük ortamında, devrimci Genç Subaylar ulu-
sal otomobil üretme çabasına girişmişlerdi. Ve Devlet Demiryollarının 
Eskişehir’deki fabrikasında, namuslu, yurtsever, bağımsızlıkçı ve 
Mustafa Kemalci genç mühendisler, 6 ay gibi kısa bir zamanda her şe-
yiyle orijinal üç adet “Devrim” adı verilen yerli otomobili üretti. 

Fakat Politik Devrim’in kısa sürede yerli-yabancı Parababaları ta-
rafından nötralize edilmesi sebebiyle, bu yerli otomobil üretimi sabote 
edildi. Resmen durduruldu. Seri üretime geçilmesine izin verilmedi. 

Bunlardan biri, Eskişehir Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğünün 
hizmetine verilerek tam 25 yıl makam aracı olarak, hiçbir sorun çıkar-
madan kullanıldı. Yani böylesine kaliteli yapılmıştı.

Yine hatırlanacaktır; Mustafa Kemal, “İstikbal göklerdedir” şiarıy-
la yerli uçak üretiminin de yapılması için emirler vermişti. Ve Kayseri’de 
uçak fabrikası kurularak yerli uçaklar yapmaya başlamıştık. Hatta 
İtalya’ya bile uçaklar satmıştık. Fakat ne yazık ki bu da sabote edildi. 

Demek istediğimiz; emperyalistler, sömürmek için geri bir ülkeye 
girdikleri zaman, o ülkenin ekonomisini, siyasetini, kültürünü, dinini, 
felsefesini, sanatını bütünüyle teslim alırlar ve kendilerine bağlarlar. 
Onlardan izinsiz hiçbir şey yapılamaz hale getirilir.

Buna bir örnek daha verelim:
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“Bir silah fabrikatörünün bilinmeyen hayatı
“Trablusgarp’ta Atatürk’ün silah arkadaşı, Kafkasya’da İslam 

Ordusu Kumandanı, Sütlüce’de silah ve cephane fabrikatörüydü. 
Fabrikasına düzenlenen bir sabotajla kendisi de dahil her şey yok 
oldu. Araştırmacı Atilla Oral’ın ‘Nuri Killigil’ kitabı, cumhuriyet 
tarihinin ilk yerli silah fabrikatörlerinden, Enver Paşa’nın kardeşi 
Nuri Killigil’in hayatına ve Türk savunma sanayiinin bilinmeyen 
tarihine ışık tutuyor.

“İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde, savaşa giren ülkelerin to-
parlanmaya çalıştığı, Birleşmiş Milletler’in oluşturulduğu, Orta-
doğu’da İsrail devletinin kurulduğu, Türk-Amerikan ilişkilerinin 
geliştiği yıllardı… 2 Mart 1949’da İstanbul’da Sütlüce’deki bir 
silah fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Atatürk’ün, 
Kafkas İslam Ordusu Kumandanı ve aynı zamanda Enver Paşa’nın 
kardeşi Nuri Paşa’ya kurdurduğu Nuri Killigil Silah ve Mühimmat 
Fabrikası’nın yok olmasıyla birlikte, yerli üretim Türk savunma 
sanayiinin de sonu gelecekti…”[36]

Bırakalım sanayi üretimini, Türkiye’nin tarımını bile çökertmiştir, 
Batılı Emperyalistler. IMF aracılığıyla, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya 
Bankası aracılığıyla... Bunların tamamının yönetimi, başta ABD gel-
mek üzere, Batılı Emperyalist Devletlerin elindedir. 

Türkiye bugün, ekmeklik buğdayını bile Kanada’dan, ABD’den, 
Kazakistan’dan ve Ukrayna’dan almak durumunda kalmıştır. Ekmek 
dedik de… hatta samanı bile dışarıdan almaya mecbur bırakılmıştır. Şu 
anki et üretimi bile nüfusumuzu beslemeye yeter durumda değildir.

Halkımız, pahalılığından dolayı, özellikle de kırmızı et tüketemedi-
ği için, kasap tezgâhlarında et ürünleri görünebilmektedir. Fakat halkı-
mız tüketemedikten sonra neye yarar... 

Kaldı ki et bile belli aralıklarla ithal edilmektedir; Brezilya, Arjantin, 
Avusturalya gibi uzak diyarlardan.

Unutmayalım; Türkiye’nin kendi üretim gücüne dayalı bir milli pa-
rası da yoktur. Türk Lirası doğrudan dolara bağlanmıştır. Yani dolari-
zasyon vardır Türkiye’de de, tüm ABD uydusu ülkelerde olduğu gibi. 

Amerikan Merkez Bankası’nın faizleri minimal düzeyde bile olsa 
indirmesi ya da yükseltmesi, anında Türk Lirasına yansır ve onu dal-
galandırır.

Böyle bir ülkede hiç yerli ve milli bir ekonomiden söz edilebilir mi?

[36] http://www.bidoluhaber.tv/nuri-killigil-silah-ve-muhimmat-fabrikasi.html.
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Türkiye, ekonomide-politikada ve tüm alanlarda
Batı’ya kendini tamamen teslim etmiştir

Adam tarımda neyi ekip ekmeyeceğine, ekmene izin verdiklerini 
ise ne miktarda üreteceğine kendisi karar veriyor. Ona bile senin sözün 
geçmiyor.

İşte bu sebeple, tarımın tamamını çökertmiş durumdadır, Batılı 
Emperyalistler ülkemizde. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parababaları ekonomisti Böke, bu 
durumu olumlu buluyor. Tek yapılması gerekenin ise, uslu, emre amade 
bir uşak gibi Batı’nın her dediğini yapmak; onunla arayı asla açmamak, 
bozmamak olduğunu söylüyor. Yani yalnız ekonomice değil, siyasetçe 
de Batı’nın dediklerini yapmalıyız yalnızca, diyor. Batı’yla siyasi geri-
lime girersek, ekonomik kriz çıkar, diyor. 

Bu hükümet Batı’yla gereksiz sürtüşmelere giriyor, bunun sonucu; 
Türkiye’nin ekonomik bir felakete sürüklenmesi olabilir, diyor. Üstelik 
de bu felaket, geçmiştekilerden çok daha büyük olur, diyor.

Eee, bu hanımefendi, Batı’yla tam entegre olmuş durumdadır. 
Oralarda uzun yıllar çalışmışlığı vardır. TBMM sitesindeki tanıtımında 
şöyle denir:

“Bentley Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi, Ge-
orgetown Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Bilkent Üni-
versitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanlığı ve İktisadi ve İda-
ri Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüt-
tü. Çeşitli uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. 2007 yılında Al-
manya’daki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsünün verdiği Küresel 
Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü’nü (Excellence Award in Global 
Economic Affairs) kazanan 4 ekonomistten biri oldu.”[37]

Böyle bir hanımefendinin Batı’dan kopabilmesi, Batı’dan ayrı bir 
dünyanın da yaşanabilir olmasına inanması beklenebilir mi?

Tabiî ki beklenemez.
Böyle olunca da, bağımsız bir ekonomiyi, bağımsız bir siyaseti, ba-

ğımsız bir kültürü kabullenmesi, savunması söz konusu olamaz böyle-
lerinin.

Hani ünlü şairimiz Attila İlhan da der ya;
“Türk aydını Türk değildir.”

[37] https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=25&p_
sicil=7168.
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İşte bu kategori içindeki aydın tiplerindendir, Böke.
Onu oraya kim getirmiştir?
Sorosçu Kemal aracılığıyla Batılı Finans-Kapitalistler. Yani Batılı 

Emperyalistler. TR 705, Mehmet Bekaroğlu vb.lerini kim getirdiyse, bu 
hanımefendiyi de o getirmiştir.

Şimdi böyle bir partinin ABD ve AB Emperyalist haydutlarını olum-
suz bulması, onların yaptığı sömürü, talan, katliam ve işgallere karşı 
çıkması, kuşkusuz düşünülemez. Böyle partiler de aslında “Türk değil-
dir”, artık. Batılı Emperyalistlerin Türkiye’deki siyasi yürütme komite-
leridir bunlar. İşte bu sebepten, biz Meclisteki Dört Amerikancı Burjuva 
Partisi için, “Halk, vatan ve millet düşmanı Dörtlü Çete”, diyoruz.

Ve işte bu sebepten; Sorosçu Kemal de, AKP’giller’in Kaçak Saraylı 
Reis’i, faşist MHP’nin Bahçeli’si ve HDP’nin Demirtaş’ı gibi Suriye’de 
Amerika’nın destekçisidirler. Hem de birbirleriyle yarış halinde...

Başka türlü dersek; namuslu, yurtsever lider Beşşar Esad ve Baas 
İktidarı’na düşmanlıkta birbirleriyle yarışmaktadır, bu Amerikan işbir-
likçisi hainler güruhu.

Batı’dan kopup
Şangay İşbirliği Örgütü’ne girmek yeğdir

Gelelim konunun bir başka yönüne:
Türkiye, Batı’dan kopup Doğu’ya yönelse ve Şangay İşbirliği 

Örgütü’ne girse, bugünküne göre iyi mi olur yoksa kötü mü?
Bizce iyi olur. Çünkü Batı’nın Türkiye hakkındaki ve bölgemiz hak-

kındaki planları, projeleri, yapıp ettikleri 1990’dan bu yana apaçık or-
tadadır. Adamlar BOP’u hayata geçirme uğraşındadır, çeyrek asırdan 
bu yana.

İçinde bulunduğumuz ekonomik durumsa zaten malum. Siyaset de 
öyle. Hepsi ABD’nin kuklası.

ABD ve AB Emperyalistleri, insan soyunun en büyük düşmanı olan 
emperyalist haydut devletler topluluğudur. Bunlar insanlığa karşı sayı-
sız suçlar işlemişler, sayısız katliamlar yapmışlar, yüz milyonlarca ma-
sum insanın hayatını yitirmesine sebep olmuşlardır.

Şangay İşbirliği Örgütü’ne bakarsak, kimler vardır burada?
“6 ÜYE
“Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Taci-

kistan, Özbekistan
“5 GÖZLEMCİ
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“Afganistan, Hindistan, İran, Moğolistan, Pakistan
“6 DİYALOG PARTNERİ
“Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kamboçya, Sri Lan-

ka, Türkiye
“3 DESTEKÇİ
“ASEAN, BDT, Türkmenistan.”[38]

Rusya ve Çin’i çıkarırsak, geriye kalanlar Asya’nın mazlum ülkele-
rinden oluşur. Rusya ve Çin, ne yazık ki bugün sosyalizmi terkederek 
Kapitalist Düzene geçmişler ve sosyalist toplumun kazanımı olan yük-
sek teknolojiye dayalı ekonomi güçlerinin yoğunlaşması sebebiyle de, 
birer emperyalist devlet haline gelmişlerdir. Fakat bunların şu ana kadar 
birkaç bölgesel saldırgan askeri eylemi dışında büyük boyutlu savaşla-
rı, işgalleri, katliamları, talanları, ilhakları olmamıştır.

Yani bu iki devlet, turfanda emperyalistlerdir, acemi emperyalistler-
dir. Zulümkârlık kapasiteleri bakımından, Batı’yla kıyaslanamayacak 
ölçüde küçük kalırlar. Önemsiz kalırlar.

Bu sebeple de, Türkiye’nin Batılı Emperyalist dünyadan kopup 
Doğu dünyasına yönelmesi, ona önemli oranda ekonomik ve siyasi ba-
ğımsızlık getirir.

Ha, tam bağımsızlık mı getirir?
Hayır.
Ama önemli oranda getirir. Bu da Türkiye’de bir yerli ulusal sana-

yinin oluşmasına başlangıç sağlayabilir. Üretim ve gelişim kapasitesini 
arttırmasına sebep olur. Yani Türkiye, bugünküne oranla daha hızlı ge-
lişir ve daha çok üretir. Daha da bağımsız olur.

 CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Böke’nin 
iddia ettiğinin tam tersi gerçekleşir. 

Peki, Türkiye’nin Batı’dan kopması mevcut Parababaları düzeninde 
mümkün müdür?

Hayır.
Çünkü Türkiye, ekonomide, siyasette, askeriyede, kültür ve sanatta, 

iletişimde Batı’ya tümden kendisini teslim etmiştir. Böyle bir teslimi-
yetten kurtuluş, mevcut sömürü ve talan düzeni çerçevesinde imkânsız 
olmasa bile ona yakın ölçüde müşküldür, zordur.

Kaçak Saraylı Reis’in ve AKP’giller’inse bu işi yapması yine bir o 
kadar zordur. Çünkü, Kaçak Saraylı Reis’i de, onun AKP’gilleri’ni de 
planlayan, programlayan, projelendiren, var eden, iktidara getiren ve 14 

[38] http://www.haberturk.com/gundem/haber/1326726-sangay-5lisi-nedir.
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yıldan bu yana da iktidarda tutan ABD-AB Emperyalist haydutlar çete-
sidir. Kendi yaratıcılarına ve iktidarda tutucularına meydan okuyamaz, 
AKP’giller.

Kaçak Saraylı Reis bazen atar tutar Batı’ya. Ama o sadece içeriye 
yöneliktir. Hüloogg’cularını kandırmaya yöneliktir.

Hani bir tarihte İsviçre Davos’ta bir “one minute” çekmişti, za-
manın İsrail Devlet Başkanı Simon Peres’e. İşte o numarası da tama-
men bir kandırmacaydı. Yani cahil, bilinçsiz insanlarımıza, kendisini 
Siyonist İsrail Devleti’nin karşıtı olarak gösterip kandırmaya yönelikti.

Zaten o tarihlerde İsrail Başbakanı Netanyahu da o işin kendileri-
ne değil, tam tersine Türkiye içine yönelik bir gösteri olduğunu açıkça 
söylemişti.

Sonradan apaçık ortaya çıktı ki, Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller’i, 
o “one minute”in özrünü dileyebilmek için ABD’deki İsrail lobilerine 
tam 67 milyon dolar para vermiş. Başka türlü dersek, Kaçak Saraylı 
Reis, “İsrail’le bizim aramızı buluverin, beni affetsinler”, şeklindeki 
mesajını İsrail Devleti’ne iletip kabul ettirebilmeleri karşılığında 67 
milyon doları bu Yahudi Lobi Şirketlerine veriyor. Bunun belgelerini 
Aykut Erdoğdu hem sitesinde yayımladı, hem de Meclisin koridor-
larında sergiledi, bildiğimiz gibi. Hem de TV ekranlarından gösterdi.

Sözü özetlersek, arkadaşlar; tıpkı Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i 
gibi, TESEV’ci, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si de tam bir ABD hiz-
metkârıdır. Onunla eklemlenmişlerdir. Onlardan kopmayı, dünyadan 
ayrılmakla eşdeğer saymaktadırlar.

Tabiî Meclisteki diğer iki Amerikancı Parti de öyle.
Zaten Wikileaks Belgeleri de bunların ne sadık işbirlikçiler, hizmet-

kârlar ve hainler olduğunu açık açık ortaya sermektedir.
Bunlardan halka yarar en küçük bir olumlu davranış beklenemez. 

Bunların Meclisteki yalandan kavgası da yine halklarımızı kandırmaya 
yöneliktir. Göstermelik bir kavgadır o. Oynanan bir tiyatrodur.

Bunlar tepeden tırnağa ihanete batmışlardır. İflah olmazlar... Geriye 
dönüşleri mümkünsüzdür. Dolayısıyla da hepsi suç işlemiştir.

Bu ruhu kirlenmişler, eninde sonunda halkın adaleti önüne çıkacak-
lar ve ihanetlerinin hesabını verecekler. Hikâyenin özeti bu...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Kasım 2016



Ayrım
On Üç

Fidel öldü mü?
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Her canlının bir bitimi, doğumu, kısa ya da uzun bir yaşamı ve de 
bir yitimi, ölümü vardır. Bu, doğanın ya da hayatın en temel yasasıdır. 
Çok da yerindedir. 

Eğer böyle olmasaydı, doğa ve toplum yenilenebilir miydi, gelişe-
bilir miydi?

Bu yasa olmasaydı, bırakalım insanı, belki hayat bile olmazdı. İşte 
bu yasa sayesinde doğada ve toplumda her şey, bir akış içindedir. Bir 
değişim ve gelişim içindedir. 

İdealist olmakla birlikte İlk Çağ’ın dahi düşünürü Heraklitos, 
“Panta Rei” yani “Her şey akıyor”, demiştir.

“Bir kere girdiğiniz ırmağa bile ikinci kez giremezsiniz. İkinci 
kezdeki artık o ırmak değildir.”

Bazı insanlar ölür, diyelim. Ama onlarınki Mişima’nın anlatımıyla;

 “Cilalı bir masanın üzerine atılan bir ipek kimono gibi sessizce, 
usulcacık, hiç kimseye rahatsızlık vemeksizin olur.”

Hazan mevsiminde bir meşenin yapraklarının sararıp, kuruyup dö-
külmesi gibi olur...

Ya da bir gül bahçesindeki gül yapraklarının zamanla renklerinin 
koyulaşıp, sararıp, rüzgârların önünde hiç kimseye bir zarar vermeksi-
zin savrulması gibi olur.

Fidel’in bedence dünyadan ayrılması da aynen böyle oldu. Zaten 
son birkaç yıldan bu yana adım adım bedence bitişe doğru iyice yak-
laştığı görülüyordu. Bu sebepten de sessizce kayıp gitti aramızdan, 
Fidel’in bedeni. 

Onun gidişi aslında yalnızca soluk alıp vermesinin bitmesi oldu. 
Başkaca da hiçbir şey olmadı.

Fidel, aslında her meseleye akıl erdiren özgür aklıyla, içtenlikli ru-
huyla ve en yüce insani ve ahlâki değerlere sahip kişiliğiyle, her zaman 
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olduğu gibi capcanlı bir şekilde aramızdadır. Biz Gerçek Devrimcilerin 
yüreğinde ve bilincindedir.

Hayatın anlamını, insanlığın doruklarında yaşamayı seçmekte bul-
muş insanların mücadelesindedir, kavgasındadır, savaşındadır Fidel...

Sınıflı toplum insanı çamurlaştırdı
Şu düzenler, dolaplar dünyasında; şu alçaklıklar, döneklikler, ikili 

oynamalar ve yalanlar dünyasında; Fidel gibi insanlar güneş gibi ısıt-
makta ve aydınlatmaktadır insanlığın yolunu. İnsanlığın bu bataklıktan, 
bu hayvanlık konağından çıkışının, kurtuluşunun, dolayısıyla da gerçek 
bir insancıl konağa sıçrayışının, varışının yolunu...

İnsanlık, üretici güçlerin değişimi ve gelişimi sonucunda, İsa’dan 
önce 4 bin yıllarında, kaçınılmaz bir biçimde, bir milyon yedi yüz bin 
yıl yaşamış olduğu “Cennet”inden, yani İlkel Komünal Toplum’dan; 
her türden sosyal eşitsizliğin, yalanın, hilenin, kandırmacanın, korkak-
lığın, kaypaklığın hiç bilinmediği ve insani değerlerin en üstte tutuldu-
ğu toplum biçiminden çıktı, Güney Mezopotamya’da. Sınıflı Toplum’a 
geçti. İnsanın insanı yük hayvanı gibi, sağmal mal gibi gördüğü, yalanın 
ve hilenin kum gibi kaynadığı, her türden zalimliğin, kan dökücülüğün, 
baskının ve zulmün her tarafı kapladığı Sosyal Sınıflara parçalanmış 
topluma geçti.

İşte bu toplum çamurlara buladı insanı, paçavralara çevirdi. 
Zalimleştirdi, zulümkârlaştırdı, alçaklaştırdı, yalancılaştırdı.

İşte böyle bir dünyada, gerçek anlamda insan olabilmek için, altı 
bin yıl önce yitirmiş bulunduğumuz değerlere sahip olabilmemiz 
gerekir. Çünkü, Sosyal Sınıflı Toplum, insanı insanlıktan çıkardı. 
Canavarlaştırdı, Şeytanlaştırdı, iğrençleştirdi. 

İşte bu sebepten, yüreği sevgi yüklü ama sosyal ve siyasi bilinçten 
yoksun hayvanseverler, gittikçe hayvanları daha çok severler, onlara 
daha çok değer verirler ve bağlanırlar; ama o oranda da insanlardan 
uzaklaşırlar, soğurlar.

Çünkü hayvanlar, sevenine karşı asla hile yapmaz. Kalleşlik yap-
maz. Saf, içtenlikli sevgi verir hep. Yeter ki siz gerçekten sevginizi gös-
terin ve onu inandırın buna. Güvenini bir yol kazanın...

Çünkü, hayvanlar sadece doğa yaratığıdır. O yüzden, doğası dün 
neyse bugün de odur. Oysa insan, aynı zamanda toplum yaratığıdır da. 
İşte toplumdaki sosyal altüstlükler, değişimler, insanları da aynı oran-
da değiştirir, çürütür, soysuzlaştırır, bozar. Tabiî toplumdaki değişim, 
Sınıflı Toplum’a geçişte olduğu gibi olumsuz yönde ise...
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Fakat biz eğer toplumu değiştirebilirsek, toplumu daha üst bir kona-
ğa sıçratarak ondaki sosyal eşitsizlikleri, tabiî sömürü ve zulmü ortadan 
kaldırabilirsek; yani toplumu insani bir ekonomik yapıya kavuştura-
bilirsek, ya da üretim sistemine kavuşturabilirsek; insanlardaki olum-
suzluklar, insani ve ahlâki değer düşüklüğü, yoksunluğu hızla ortadan 
kalkmaya başlar. Ve bir zaman sonra insanlar, tertemiz kalmış olur.

Öyleyse arkadaşlar; hayata en insancıl, en yüce değer katan, onu en 
anlamlı kılan yaşama biçimi nedir?

Bu, insanlığın Sınıflı Toplum’a geçerken kaybettiği Cennet’ini; ye-
niden, ama bu sefer kendi bilinci ve iradesiyle kurma mücadelesini be-
nimsemesidir. Ona boylu boyunca, bir ömür girmesidir.

O mücadeleyi en öne almakla, birincil önceliğimiz saymakla müm-
kündür. Tarihte insanlığa bu anlamda yön göstermiş ve o uğurda ömrü-
nü harcamış insanlar, muhakkak ki, insanlığın doruklarında yaşamış, en 
yüksek insani kaliteye sahip insanlar olmuştur. Ve insanlık, onların adı-
nı, mücadelesini hiç unutmamıştır. Ve böylesi insanlar, yüzlerce, binler-
ce yıl önce de yaşamış olsalar, insanlığa örneklik etmeye, dolayısıyla da 
yol göstermeye hep devam etmişlerdir.

İşte Kawa (İÖ 5’inci Yüzyıl), Spartaküs (İÖ 1’inci Yüzyıl), 
Mazdek (6’ncı Yüzyıl), Babek (9’uncu Yüzyıl), Şeyh Bedrettin, 
Börklüce, Torlak Kemal (14-15’inci Yüzyıl) İbn-i Haldun (14’üncü 
Yüzyıl), Thomas More (15-16’ncı Yüzyıl), Campanella (16-17’nci 
Yüzyıl), Charles Fourier (18-19’uncu Yüzyıl) ve İşçi Sınıfı Biliminin, 
dolayısıyla da insanlığın Gerçek Kurtuluş Biliminin kurucuları olan 
Marks-Engels ve o bilimi Proletarya Devrimleri ve Emperyalizmin 
Ölüm Çağına uyarlayan, uygulayan Lenin Usta, Yakov Mihailoviç 
Sverdlov, Stalin, Mustafa Suphi, Ethem Nejat, 15’ler, Kıvılcımlı 
Usta, Ho Amca, General Giap, Mao, Denizler, Mahirler ve bu kav-
gada verdiğimiz binlerce şehit; hep bu kapsam içine giren insanlardır. 
Yani insanlığının hakkını vererek, insan olmanın sorumluluğunu yerine 
getirerek yaşamış olan gerçek insanlardır.

Fidel, namus bellediği yoldan asla dönmedi
Fidel’in Kübası’na dönersek; Che, Camilo, Fidel, Raul ve yoldaş-

ları da hep bu değerdeki, bu yücelikteki insanlardır. 
Bunlar, hiçbir kişicil beklentiye girmeksizin, herhangi bir hesap ki-

tap yapmaksızın, ömürlerinin tamamını insanlığın kurtuluş davasına 
adamış yüce insanlardır.

Ortak özellikleri budur. Yani kişilikleri hemen hemen aynıdır.
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Hepsi de bilimli, bilinçli, kararlı, yiğit, mert, özü sözü bir, her türlü 
fedakârlığı duraksamaksızın yapan; özetçe kendilerini insanlığa, insan-
lığın kurtuluşuna adayan insanlardır. 

Demek ki arkadaşlar; hayattaki en yüce dava, insanlığın kurtuluş 
davasıdır. En değerli insanlar da, kendilerini bu davaya adayan, bu kav-
gaya giren insanlardır.

Ne yapmıştır Fidel?
Küba’nın varlıklı bir ailesinin, geniş toprakları üzerine kurulmuş 

bir çiftliğe sahip ailesinin, hukuk fakültesi mezunu bir evladı olmasına 
rağmen, yani ömür boyu zenginlik ve refah içinde bir hayat sürmesinin 
her türlü şartına sahip olmasına rağmen; onu elinin tersiyle itmiş ve 
ülkesinin, vatanının, halkının kurtuluşu için gözünü kırpmadan savaşa 
girmiştir.

Kime karşı?
Fidel’in deyişiyle, “Yanki Emperyalizmine-Kuzey 

Emperyalizmine ve onun ülkedeki hain işbirlikçisi faşist general 
Batista Diktatörlüğüne” karşı.

Hem de bir avuç yoldaşıyla birlikte...
26 Temmuz 1953’te, kendisinin ve Raul’un da dahil olduğu 135 yol-

daşıyla birlikte, Batista’nın Moncada Kışlası’na saldırmıştır. Böylece 
de, onun hain sömürü düzenini ve arkasındaki Yanki Emperyalizmini 
alaşağı ederek ülkesini özgürleştirme savaşını başlatmıştır.

Bilindiği gibi, bu baskın zaferle sonuçlanmamış. Tersine, yoldaşla-
rının büyük bölümünün hayatını yitirmesine, Batista’nın emriyle infaz 
edilerek katledilmesine ve geri kalanlarının da tutsak düşmesine yol 
açmıştır. Fidel de tutsaklar arasındadır. Günlerce süren mücadele ve 
yorgunluktan dolayı bitap düşüp uykuya dalan Fidel, kendilerini arayan 
Batista Ordusu’nun askerleri tarafından bulunuyor. Askeri timin başın-
daki genç subayın temiz kalpli oluşu ve Batista zulmünü de somutça 
bilişi yüzünden, yakalandığı anda hemen infaz edilmez. Tutsak alınır ve 
kışlaya götürülür. O sayede yani hasbelkader hayatta kalır. Yoksa, Fidel 
gibi yenilginin kesinleşmesi sonrası kaçabilen 34 yoldaşı, bulundukları 
yerde hemen infaz edilmiştir. 

Fidel, namus bellediği yoldan asla dönmemiş, bu acı yenilgi bile 
onun kararlılığında bir sarsılmaya yol açamamıştır.

1955 sonrası afla salıverildikten sonra, geriye kalan yoldaşları ve 
aralarına yeni katılan yoldaşlarıyla birlikte yeniden Meksika’ya geçe-
rek savaş hazırlıklarına girişmiştir. 2 yıl süren bir savaş hazırlık eğiti-
mi sonrasında, Küba’ya “Granma” adlı eski bir tekneyle dönmüş ve 
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kaldığı yerden savaşına devam etmiştir. Kahraman Gerilla Che de, 
Meksika’daki bu eğitim sürecinde dahil olmuştur savaşçılar arasına.

Şanssızlıklar bu devrim savaşçılarının peşini bırakmamıştır bu kez 
de. 82 savaşçının, Oriente Eyaleti’nin Las Coloradas Sahili’nden 
karaya çıkıp savaşa tutuşacağı haberini ajanları vasıtasıyla almış olan 
Batista, askerleriyle birlikte orada pusuya yatmıştır. Sahile ayak basan 
savaşçılar bir anda ateş çemberi içine alınırlar, kurşun yağmuruna tutu-
lurlar. 82 savaşçıdan yalnızca 13 kişi hayatta kalmayı başarıp pusudan 
kurtulabilir.

Tabiî birer, ikişer, üçer, beşer kişilik sayılar halinde kurtulunmuştur. 
Fidel, bu hezimet boyutundaki yenilgiden bile asla etkilenmez. İnancı 
ve kararlılığı asla sarsılmaz. Sağ kurtulan bu 13 kişiyi toplayıp bir araya 
getirir. Onlarla birlikte Sierra Maestra Dağları’na çekilerek oradan 
savaşlarını başlatırlar. 

Fidel, halkın özlem ve taleplerini, hislerini, ruhiyatını çok iyi kav-
radığı için, onlara en uygun düşecek çözüm yollarını bulur ve gösterir, 
bölgedeki insanlara. Bilgisi, cesaret ve kararlılığı, fedakârlığı etkiler, 
yoksul Küba insanını. Ve günbegün Fidel’in etrafında toplanıp ordula-
şırlar.

İki yıl süren bir savaş sonunda da, 1 Ocak 1959’da, ülkenin en doğu-
sundan, en batısında bulunan Havana’ya kadar gelip başkenti ele geçi-
rirler ve ABD işbirlikçisi Batista Diktatörlüğünü yerle bir ederler.

Hain Batista, ailesi ve yakın çevreisyle birlikte ülkeden kaçar.
Fidel’in ve yoldaşlarının savaşı bitemez tabiî ki. Bu kez de ABD 

Emperyalistleri doğrudan karşılarına çıkar. Devrimin zaferinden bir yıl 
sonra, Küba’ya ekonomik abluka uygulamaya başlar.

Batista döneminde ülkenin verimli topraklarının büyük bölümünü 
ele geçirmiş olan ABD tarım tekeli United Fruit Company adlı şir-
ketin el koyduğu toprakları kamulaştırarak halkın hizmetine sunar. İşte 
bu, ABD Emperyalistlerini öfkelendirir. Hemen harekete geçip Küba’yı 
ekonomik olarak ablukaya alırlar. 

ABD Emperyalistleri bir yılı bile bulmadan o denli sıkılaştırırlar ki 
bu ablukayı, mesela Küba’ya herhangi bir nedenle uğramış bir ticaret 
gemisinin bile 6 ay süresince ABD limanlarına giriş yapmasını yasak-
larlar. Böylece Küba, emperyalist dünyadan bütünüyle tecrit edilmiş 
olur.

Fakat Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp, Küba’nın hemen yardı-
mına koşar. ABD haydutunun ve kapitalist dünyanın ablukasını büyük 
ölçüde boş düşürür, etkisiz kılar.
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Fakat Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’ın 1991’deki çöküşü son-
rasında, Küba ekonomisi ağır bir bunalımın içine itilmiş olur. Çünkü 
onlara dostça davranan Sovyetler ve Sosyalist Kamp ülkeleri yoktur 
artık.

Sadece Çin ve Vietnam Halk Cumhuriyetleri bu süreçte yardımcı 
olurlar Küba’ya.

ABD haydutları, Küba’daki sosyalist iktidarı yıkmak için, devri-
min zaferi sonrasında ülkeden kaçıp Miami’de üslenmiş bulunan 1400 
haini derleyip toparlayarak, askeri eğitimden geçirip silahlandırır ve 
1961 yılının 17 Nisanı’nda Küba’nın kuzey sahillerinden Domuzlar 
Körfezi’nde karaya çıkarır. Ve saldırıya geçirtir, Devrimci Küba’ya 
karşı. Fakat Fidel ve Che’nin komutasındaki Sosyalist Küba Ordusu, 
72 saat içinde hainleri bozguna uğratıp teslim alır.

Hatırlayacağımız gibi; Fidel, Tarihte “Havana Duruşması” adıyla 
bilinen duruşmalarda yargılar bu hainleri, Küba Halkına ve vatanına 
karşı giriştikleri bu hainane saldırıdan dolayı. İçlerinden sadece üç ta-
nesi idama mahkûm olur ve cezaları uygulanır. Bunlar da devrimin za-
feri öncesinde Küba Halkına ve devrimcilere karşı tecavüz, işkence ve 
infazlar yapmış, Batista faşizminin insanlıktan çıkartıp birer canava dö-
nüştürdüğü sapıklardır. Bu suçlarından dolayı ölüm cezasına mahkûm 
edilirler ve cezalandırılırlar. Diğerleri hapis cezalarına çarptırılır. Sonra 
da bu hainleri ülke cezaevlerinde tutup beslemektense fidye karşılığın-
da verelim, sahipleri olan alçak ABD’li emperyalistlere, derler. Ve satıp 
gönderirler ABD’ye. Varlıkları ve nefesleriyle ülkeyi kirletmeleri de 
önlenmiş olur böylece.

Çok geçmez, bu sefer ABD haydut devleti, savaş gemileriyle sarar 
Küba’nın etrafını, 1962’nin 22 Ekimi’nde. Tarihe “Füze Krizi” adıyla 
geçen bu kriz de savuşturulur. Fidel’in, Küba Halkının yiğit ve kararlı 
duruşları, vatanlarını savunmak için ölüm dahil her şeyi açıkça göze 
alışları ve dost Sovyetler Birliği’nin desteği sayesinde...

Fakat emperyalist haydutlar kafaya takmışlardır bir kez, Küba’nın 
sosyalist iktidarını devirmeyi. Ülkeye defalarca savaş gemileriyle, 
uçaklarla saldırıda bulunurlar. Uçaklarını düşürüp savaş gemilerini ba-
tırırlar Küba’nın. Masum insanlarını katlederler.

İşte Che’nin, Alberto Corda tarafından çekilen efsane resmi de o 
katliamlardan biri sonrasındaki cenaze törenindendir. Törenin yapıldığı 
platforma, ruhunun derinliklerinden fışkırıp bedeninin her zerresine ya-
yılan ABD Emperyalistlerine duyduğu hınç ve öfkeyi yansıtan o ifade, 
törenin yapıldığı platforma bir an çıkıp kısa süreliğine görünen Che’nin 
Kübalı sosyalist fotoğrafçı Alberto Corda’nın objektifine yansıyan gö-
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rüntüsüdür. Bu katliamında da ABD’li haydut, 71 Küba denizcisini de-
nizin derinliklerine gömerek öldürmüştür.

Ya devrim yapacağız ya şehit olacağız
ABD haydutları, Küba’nın devrimci önderlerine, özellikle de 

Fidel’e karşı yüzlerce suikast girişiminde bulunurlar. Bazı Tarihçilere 
göre, Fidel’e düzenlenen bu katliam girişimlerinin sayısı 638’e ulaşır.

Öylesine alçak, utanmaz ve insani değerlerin zerresine olsun sahip 
değiller ki bu emperyalist haydutlar, bir Birleşmiş Milletler toplantısına 
katılıp orada konuşma yapmak için New York’a gelmiş olan Fidel’e 
şehrin otellerinin bir tekini bile açtırmazlar. Hepsi “yerimiz yok”, der-
ler. Bunun üzerine Fidel, bir nevi sömürge zulmü altında inleyen si-
yahların gettosu olan Harlem’e yönelir. Ezilen ve ırkçı zulme uğrayan 
siyah insanlar, büyük itibar gösterirler, Fidel’e ve ekibine. Büyük bir 
mutluluk içinde ağırlarlar yoldaşlarımızı.

Hatırlanacaktır, bu arı namusu yitirmiş alçak haydut ABD, yiğit, 
ölümsüz devrimci Hugo Chavez’e de benzer bir uygulamada bulun-
muştu. Chavez’in korumaları ve doktorunun bile, uçaktan çıkmasına 
izin vermemişti. Oysa, Chavez de Fidel gibi Birleşmiş Milletler toplan-
tısında konuşma yapmak için gelmişti, New York’a. 

Devrimci yoldaşımız, Ankara’nın eski Venezuela Büyükelçisi Raul 
Betancourt Seeland’la birlikte geçrekleştirdiğimiz konferanslardan bi-
rinde bu konudan ayrıntılıca söz etmiştik.

Fidel, Che, Camilo ve Raul’un önderliğindeki Sosyalist Küba, 90 
mil uzağında bulunan uluslararası emperyalizmin başhaydut devle-
ti ABD’nin bütün saldırganlıklarına, bütün meydan okumalarına ve 
ekonomik ablukasına rağmen, 57 yıldır dimdik ayakta kalmıştır, hiç 
korkmamış, yılmamış, kararsızlığa düşmemiştir. Hep yiğitçe meydan 
okumuştur, emperyalist çakallara. Zerrece olsun ödün vermemiş, geri 
çekilmemiştir bu haydut karşısında.

Ne demişti Fidel, devrim savaşını başlatırken?
“Ya devrim yapacağız ya şehit olacağız.”
Şehitler verilmiştir. Fakat devrim de yapılmıştır, korunmuştur ve bu-

gün de sürmektedir devrimci iktidar.
Bir diğer şiarı neydi, Fidel Yoldaş’ın?
“Patria o muerte!”. “Ya özgür vatan ya ölüm!” 
Hatırlanacaktır, bu slogan bizim Birinci Antiemperyalist Ulusal 

Kurtuluş Savaşı’mızın da şiarıydı.
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Mustafa Kemal ve silah arkadaşları nasıl dile getiriyorlardı bu şiarı?
“Ya istiklal ya ölüm!”
Biz ne diyoruz, yoldaşlar?
Aynı şeyi.
Fidel’i, Che’yi, Camilo ve Raul’u bu denli kararlı, yiğit ve kahra-

man kılan hangi kişilik özelliğidir, yoldaşlar? Taşınan hangi insani yüce 
değerdir?

Fidel’in ifadesiyle şudur:
“Onur yaşamdan önemlidir.”
Biz, Fidel’le 1967 güzünde tanıştık. Tabiî ruhen, kalben ve aklen... 

İstanbul’a üniversite eğitim için geldiğimiz aylar içinde. Öncesinde 
Konya’da yaşamıştık hep. Oradayken kendimizi “İslamiyetçi Sosyalist” 
olarak tanımlıyorduk. İstanbul’da Marksizmle tanıştık. Onun biricik 
doğru yorumcusu ve geliştiricisi Leninizmle tanıştık. Ve Önder’imiz 
Kıvılcımlı’yla tanıştık. Hepsinde de aynı değerin tümüyle bulunduğunu 
gördük.

Biz de Konya’nın, Toroslar eteğine düşen bölgesinde bir yoksul 
köyde toprağa yerleşmiş “Yörük” olarak adlandırılan bir ailedendik. 
Babamız da bizi; “Oğlum insan şerefi için yaşar.”, şiarının anlam kap-
samı içinde yetiştirmişti. Fidel ve diğer devrimci önderlerin aynı şiara 
sahip olduklarını ve onun gösterdiği şekilde yaşadıklarını, savaştıkları-
nı görünce, bir anda çarpılırcasına etkilendik. Etkili, hoş bir parfüm gibi 
çekti bizi kendine, bu önderlerimizin, yoldaşlarımızın kavgası. Sanki 
onların tamamı bizim köyümüzün, bizim yakın çevremizin insanlarıy-
dı. Böylesine yakın, sıcak ve içten bulduk, bu büyük devrim önder-
lerini. Onların ahlâkıyla bizimki birebir aynıydı. Huyumuz suyumuz, 
davranış kalıplarımız, heyecan yapımız, başeğmezliğimiz ve haksızlık 
karşısında anında patlayan isyan duygumuz tümüyle örtüşüyordu.

İşte bu sebepten Fidel’i, Che’yi ve saydığımız diğer devrimci önder-
leri içten örnekler olarak benimsedik. Onların yolunu yolumuz, ahlâkı-
nı ahlâkımız, namusunu namusumuz saydık. Bu yaşımıza kadar da bu 
değerlerin rehberliğinde aynı amaca ulaşmak için savaşıyoruz. 

Hiç ölmüş denebilir mi böyle gerçek insanlara?
Son soluğumuzu verene ya da bedence tükenişe uğrayıncaya kadar 

da savaşmaya devam edeceğiz. Çünkü insan olarak, insan kalarak yaşa-
manın başka bir yolu, yordamı, mümkünatı yok, bizim için. 

Evet, Fidel de; Che gibi, Camilo gibi, Kıvılcımlı Usta gibi, Denizler 
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ve Mahirler gibi bedence aramızdan ayrıldı. Ama kavgamızda yaşama-
ya, yanıbaşımızda düşmanla savaşmaya devam ediyorlar. Hep birlikte-
yiz.

Böylesi yüce insani amaçlar için, ülküler için yaşayıp hayatlarını 
verenler asla ölmezler. Unutulmazlar. Yüz yıllar hatta bin yıllar boyu 
yüreklerde ve bilinçlerde yaşamaya devam ederler. Ezilen ve sömürü-
len dünya halkları, ölmelerine izin vermediği müddetçe onlar ölmezler.

İşte bu sebepten, onların bedence saflardan ayrılışları, bir gül yapra-
ğının dalından savrulup rüzgârlar önündeki uçuşuna benzer. 

Her insan, adına ölüm denen bu sonla karşılaşır. Herkes ardında bir 
şeyler bırakıp gider. Kimi birkaç çocuk, kimi mal mülk, köşkler, saray-
lar... Ve işte Fidel gibiler de kutsal bir dava bırakıp giderler. İnsanlığı 
gerçek kurtuluşuna götürecek olan yüce bir dava...

Hiç ölmüş denebilir mi böyle gerçek insanlara?
Hayır, asla!
Onlar hâlâ capcanlıdırlar, gerçek insanlara yol göstermeye devam 

etmektedirler. Teorileriyle, pratikleriyle, sembol oluşlarıyla...
İnsan olarak doğmuş, insan suretine bürünmüş bazıları da, hazindir 

ki, arkalarında iğrenç bir leş bırakıp giderler. İnsanlık böylelerini yine 
bin yıllar boyu hep lanetle anar. Tarihin en pis, en iğrenç, en lanetli say-
falarında yer alır, böylelerinin adı. Bunlarsa zulümkârlardır. Yaşadıkları 
sürece insanlığa kan ağlatmış zalimler güruhudur. Derebeyileşmiş al-
çaklardır. Zalim krallar, sultanlar, hükümdarlardır. Sömürgecilerdir ve 
de emperyalist haydut devletlerin yöneticileri ve temsilcileridir. Bunlar 
saymakla bitmez. Çekirge sürüleri gibi, süne zararlıları gibi, sırtlanlar, 
çakallar gibi çoktur bunlar. 

İşte aylardan bu yana suretlerini sayfalarımıza taşıyıp isimlerini say-
dığımız Bush’lardır, Clinton’lardır, Obama’lardır, Trump’lardır 
ve onların Avrupa’daki benzerleridir. Ve de bunların geçen yüzyıldaki 
öncülleridir.

Fidel, bunlar için şöyle der mealen, 15 yıl kadar önce bir konuşma-
sında:

“ABD ve Avrupa Emperyalistleri, iki emperyalist paylaşım sa-
vaşında 60 milyonun üzerinde masum insanın canından olmasına 
sebep olmuşlardır. Bu paylaşım savaşları sonrasından günümüze 
kadar da çıkardıkları bölgesel savaşlar, yaptıkları işgal ve katliam-
lar, uyguladıkları ekonomik ablukalar ve yine yaptıkları hayâsız-
ca sömürü ve talan sebebiyle 60 milyondan fazla insanın hayatını 
kaybetmesine sebep olmuşlardır. Bu kanlı zalimler, bu suçlarından 
hesaba çekilmek üzere Nürnberg benzeri bir mahkeme önüne çıka-



162

rılıp yargılanmalıdırlar.”

Ve bir de bunlara hizmetkârlık, uşaklık eden, bizim gibi emperyaliz-
min ağına düşmüş, kapitalizmce geri ülkelerin hain iktidar sahipleridir. 
Ve bir de, yine bunlara hizmetkârlık eden, para karşılığında ruhunu, 
insanlığını satmış, ajanlaşmış diğer işbirlikçilerdir. Bu emperyalist hay-
dutları şirin, sevimli göstermeye çabalayan her soydan ve boydan na-
mussuz, ahlâksız, insan sefaletine dönüşmüş yaratıklardır. Bunlar da 
saymakla bitmez.

Ülkemizi baz alırsak, Meclisteki Dört Amerikancı Burjuva Partisinin 
yönetici ve temsilcileridir bunlar. Ekonomiyi emperyalist tekellerin 
emrine vermiş hain Parababaları Zümresidir. ABD uşağı, hain siyaset-
çilerdir, medya yöneticileridir ve sözde bilim, sanat, kültür insanlarıdır.

Ve yine bu nedenle ne diyorduk biz?
“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol, diyemeyen her siyasetçi, 

her aydın ya gafildir ya hain!”
Bunlarınki acınacak bir hayattır aslında. Bunların paraları, pulları, 

malları, mülkleri, arabaları, köşkleri, helikopterleri, uçakları vardır bol 
miktarda. Ama kendileri yoktur artık. Yani bunlar, insanlıklarını de-
ğişmişlerdir; insanlıklarını satarak elde etmişlerdir o maddi varlıkları. 
Kendi iradeleriyle vazgeçmişlerdir insanlıklarından.

Ne diyordu böyleleri için, İlk Çağ’ın ünlü düşünürü Sokrates?
“Kendin pahasına olduktan sonra; tüm dünyayı kazansan neye 

yarar?..”

Ne mutlu Fidel gibi ömrünü insanlığın doruklarında, insanlık dava-
sına vakfederek yaşamış büyük devrimcilere, büyük insanlara... 

Yolumuz Fidel’lerin, Che’lerin yoludur. Mahirler’in, Denizler’in, 
Kıvılcımlı’ların yoludur. Davamız er geç zafer kazanacak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Kasım 2016



Ayrım
On Dört

“Biji Serok Obama”cılar!
Sadece Fidel’e sövmekle yetinmeyin.

İsmail Kahraman, ROK, Alçı,
Cem Küçük, Aslı Aydıntaşbaş gibi,

Mustafa Kemal’e de, Che’ye de,
Denizler’e, Mahirler’e de sövün!

Daha tutarlı davranmış olursunuz
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Ne demişti birkaç ay önce, Kaçak Saraylı Reis’in Meclis Başkanı, 
Kanlı Pazar’ın eli kanlı gericilerinden İsmail Kahraman?

“Cumhuriyet’i kuranlar dinsizdi.”
Bir de ne demişti?

“Che 39 yaşında öldürülen, bizzat kendisinin infazlar yaptığı bir 
katil kişilik. Bir gerilla. Bolivya’da, Küba’da, Güney Amerika’da 
faaliyette bulunan bir eşkıya”[39]

Tabiî ki Kahraman, 68 Devrimci Gençliği’nin, Denizler’in, 
Mahirler’in de en azılı düşmanlarındandır.

CIA tarafından devşirilen diğer paçavralardan da 
Fidel’e saldırı

Kaçak Saraylı’nın ve onun AKP’gilleri’nin “gazeteci” yaptığı, 
Hazineden beslenen ROK ne demişti, 10 sene kadar önce CIA’nın 
“Taraf”ında?

“Deniz’ler de 27 Mayıs gibi alçak bir darbeyi “solcu, ilerici bir 
devrim” olarak görüyor ve kutsuyorlardı. Yine aynı mantıkla, BA-
AS’çı sosyalist bir askerî darbenin kendi amaçlarına yarayacağına 
inanıyorlardı.

“(...)
“Bu kuşak, bu çocuklar mektupta da yazıldığı gibi böyle yetişti-

rildi ve bu Kemalist milliyetçilik üçüncü dünyalı bir Marksizm-Le-
ninizm’le de etkileşime geçerek tam bir ideolojik zehir etkisi ka-
zandı. Aslında üçüncü dünya deneyimi milliyetçilik ile devrimci 
sosyalist ideolojinin iç içe geçebileceğini de bize defalarca gösterdi. 
Antiemperyalizm, milli kurtuluş, tam bağımsızlık gibi temalar ar-
kasında rasyonalize edilen nasyonalizm kendi gibi kolektivist-tota-

[39] http://www.hurriyet.com.tr/tbmm-baskan-kahraman-che-denen-eskiya-benim-gen-
cimin-yakasinda-gogsunde-olamaz-40210483.
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liter bir öze sahip Marksizm-Leninizm’le çok rahat uyuşabildi, an-
laşabildi ve o ülkelerde iktidara geldiğinde bir katliam ideolojisine 
dönüşebildi.”[40]

Gelelim, Alçı’ya. O da şöyle saldırmıştı Che’ye, Fidel’e, Denizler’e:
“Enver Aysever: İmgelememiz önemlidir. Bu, o insanın uhrevi 

bir değer olması için değil, bizim gönlümüzde yeri olduğu içindir. 
Örneğin Che, dünya sosyalistleri için böyledir. Deniz Gezmiş de 
böyledir. Bunlar hakkında uluorta bu dille konuşmak doğru da de-
ğildir, haddin de değildir. Sosyalistlere böyle davranamazsın.

“Nagehan Alçı: (...) Bunlara yol açan tam da bu putlaştırmadır. 
Katillere, diktatörlere kahraman payesi vermektir. (...) Bu adam 
bir barbardı, bir yamyamdı. Binlerce muhalifini (...) katletti. Fidel 
Castro keza öyle, 25 bin kişiyi katletti.”[41]

Gelelim, Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nin gözde, yandaş ve de 
tetikçi gazetecisi Cem Küçük’ün ne dediğine:

“Fidel Castro denen cani adamın kızıl vahşeti övüldükçe deh-
şete düşüyorum. Korkunç bir katliamcıydı Castro. Bu cani Fidel, 
Marksist değil sağcı olsa her küfür edilirdi. Türk solu bir katliam-
cıya ağıt yakıp utanmadan demokratız diyor.. Bu arada katliam 
övgüsü yapan solcular karşısında ezik kalan sözde muhafazakâr-
lara da yazıklar olsun... ‘Devrim adına her yol mubahtır’ diyebilen 
Fidel gibi katliamcıyı övenler insanlıktan çıkmıştır.”[42]

Kaşar, keser kaçığı, antikomünist, Finans-Kapital ajanı Murat 
Bardakçı da Fidel’e saldırmaktan kendini alamaz. Onun iğrenç satırla-
rından da birkaçını aktaralım, isterseniz:

“Üç günden buyana Türkiye dahil ardından daha birçok mem-
lekette güzellemeler ile uğurlanan Fidel Castro mükemmel bir ma-
gazin figürü ve sosyalizm sahnesinin gayet parlak bir oyuncusu idi 
ama açık söyleyeyim, tam bir diktatördü, hem de ne diktatör!”[43]

Wikileaks belgelerinde, ABD’ce ajanlaştırıldığı açıkça dile getiri-
len, yukarıdaki kazma kategorisindeki gericilerden çok daha zeki ve 
sinsi olduğu için, usturuplu gidip inceden inceye Fidel’e ve Küba’daki 
Devrimci İktidara vuran Aslı Aydıntaşbaş da şöyle yazar:

[40] Rasim Ozan Kütahyalı, Denizlerin yolu bizi nereye götürür?, Taraf Gazetesi, 17 
Mayıs 2008.
[41] https://www.youtube.com/watch?v=eckbkaYqrmU.
[42] http://odatv.com/meger-fidel-castro-tcciymis-2811161200.html.
[43] http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/1329482-castro-ve-durust-ol-
mak.
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“Küba’da şampanya açan da var... Castro dünya solu için bü-
yük sembol ama 1 çok Kübalı için de fazla uzun kalan lider”[44]

“Solcu” diye on yıllar boyu masum gençlere yutturulan sermaye 
uşağı eski ÖDP Başkanı Ufuk Uras da Fidel’e ve Küba Sosyalizmine 
saldırmaktan geri durmaz:

“Demokrasiyle sosyalizmin çekişeceğini düşünenler duvar örüp 
durdular. Duvarsız bir sosyalizme inanan özgürlükçü sosyalistle-
rin geleceği var. Müeyyidenin olmadığı, testiyi taşıyanla kıranın bir 
tutuldugu ortamda, kolektif sorumluluktan kolektif sorumsuzluğa 
anında geçilebilir. ‘İşçi sınıfı diktatörlüğü’ deyip işçi sınıfı üzerinde 
diktatörlük kuranların eleştirisi üzerinden kapitalizmin alternatifi 
yaratılabilir.”[45]

Bunların tamamı, CIA tarafından bir şekilde devşirilmiş, ruhlarını çı-
kar karşılığında emperyalistlere satmış ABD hizmetkârlarıdır. Bunların 
asli görevleri arasındadır, Che’ye, Fidel’e, Denizler’e, Mahirler’e, 
Mustafa Kemal’e ve Kuvayimilliyecilere saldırmak. Kendilerine veri-
len görevi yapıyor adamlar. Bu vatana ve bu halka ihanet etmekle gö-
revlendiriyor, ABD bunları. Bunlar da işlerini yapıyorlar.

İnsan, hırsız olur, katil olur, hain olur, tecavüzcü olur, şu olur, bu 
olur...

Tabiî ki tüm bu sayılanlar namusluların yapacağı işler değildir. 
Namussuzluktur bunlar. Ama bir insan hem bunları yapar, hem de ken-
disini bunların tam karşıtıymış gibi yani namusluymuş gibi savunmaya 
kalkarsa; işte o zaman namussuzluğunda da namussuz olmuş olur.

İnsanın en çok isyan edeceği, insanlığından utanacağı kişilerin ba-
şında da böylesi bir oyun oynayan, bir kandırmaca yapan yaratıklar gel-
miş olur. 

PKK’giller’den de Fidel’e saldırı
Fidel’e ve Küba’daki sosyalist düzene bir saldırı da Amerikancı 

Kürt Hareketi’nin çizgisindeki Azadiya Welat ve EMEP’in Evrensel 
Gazetesi’nin yazarlarından, yine PKK çizgisinde yayın yapan IMC 
Televizyonunun programcılarından Fehim Işık’tan geldi:

“Castro’nun Batista’yı deviren, ABD’ye kafa tutan devrimcili-
ğini de, anti-emperyalizm adına Kürt katillerine olan sevgisini de 
unutmayacağız.

[44] http://www.abcgazetesi.com/asli-aydintasbas-fidelin-arkasindan-sampanya-a-
can-da-var-35319h.htm.
[45] http://odatv.com/meger-fidel-castro-tcciymis-2811161200.html.
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“Kürt halkına düşman değildi. Kürt halkına düşmanlık yapan-
lara ‘dosttu.’ Reel politikanın rezillik batağının klasik sonucu...”[46] 
Açıkça görüldüğü gibi, PKK, HDP ve EMEP ideolojisindeki, 
çizgisindeki Fehim Işık da Fidel’e karşı kin ve nefretle doludur. 
Fidel’in ve Küba sosyalist iktidarının “reel politikanın rezillik 
batağı”nda bulunduğunu iddia etmektedir.

Tabiî bu vatandaşlar, antiemperyalist olmadıkları gibi, emperyalist 
haydut devletlerin dostu, müttefiki ve Ortadoğu’daki yerel güçleridir.

Bu sebepten de ABD Emperyalist haydutunun Ortadoğu ve dünya-
nın diğer bölgelerindeki düşmanlarının tamamına PKK de düşmandır. 
Aynı şekilde, ABD’nin kim dostu ise PKK de onun dostudur.

Fidel, Mustafa Kemal, Beşşar Esad, ABD’nin en önde gelen düş-
manları arasındadır. PKK de tabiî ki bu namuslu, yiğit, antiemperyalist 
liderleri düşman edinecektir.

Siyonist İsrail, ABD’nin bölgemizdeki jandarması, ileri karakolu ve 
stratejik müttefikidir. Aynı İsrail, PKK’nin de dostudur, müttefikidir.

Mazlum Filistin Halkı ABD’nin düşmanıdır. PKK’nin de düşmanı-
dır.

Yani PKK de ABD Emperyalistlerinin bölgemizdeki işbirlikçi ve 
hizmetkârlarındandır. Kaderini tümüyle ABD’nin ellerine teslim etmiş-
tir. 

Bu gerçekliğin onlarca, yüzlerce kanıtı ortada durmaktadır. Yani, 
1991 sonrası Sosyalist Kamp’ın yıkılmasıyla birlikte PKK, ABD’ye 
yanaşmış ve her şeyiyle onun emrine girmiş, Ortadoğu’daki müttefiki 
ve onun kara gücü olmuştur.

İşte bu sebeple de, gerçekte Fidel’e de düşmandır, Che’ye de... 
Denizler’e, Mahirler’e de düşmandır, Mustafa Kemal’e de...

Fakat ikili oynadığı için, yani hem Amerikancı hem de solcu oyna-
ma görevi kendisine verildiği için, Denizler’e, Mahirler’e ve Che’ye 
düşman olduğunu gizlemektedir. Onlara düşman gibi değil, hatta dost 
gibi görünmeyi siyasi çıkarı açısından faydalı bulmaktadır. Böyle 
olunca da, bizim “Sevrci Soytarı Sahte Sol” olarak adlandırdığımız 
hareketleri peşine takabilmektedir. Böyle olunca da bu hareketler sol 
olmaktan tümüyle çıkmakta ve ABD yörüngesine, PKK’nin ardınca 
savrulmaktadırlar. 

İşte bu nedenle ABD bunları “Umut Kaynağı” ve “Demokrasi 
Güçleri” olarak ilan edebilmektedir. 

[46] http://odatv.com/evrensel-yazari-fidele-sovdu-2611161200.html.
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Bunların artık bağımsız bir programları, eylemleri yoktur. Halka ya-
rar, ülkemizin hayrına bir düşünce ve davranışları kalmamıştır. Bugün, 
bunların tüm yapıp ettiklerini ABD Emperyalistleri sevinçle izlemekte, 
karşılamaktadır. Çünkü bunlar artık ABD’nin “Project Democracy” 
güçleri kapsamı içine girmiş bulunmaktadırlar.

BOP’un hizmetkârlarıdır bunlar. Onu hayata geçirmenin derdinde-
dirler. Bunlar düzen tutmaz artık. İflah olmazlar. Bunların, ömürleri bir 
baltaya sap olmadan gelip geçecektir.

ABD Emperyalistleri tarafından ruhları kirletilmiştir bunların...
Bunlar, zaten günbegün eriyip tükenişe gitmektedirler. Bundan ka-

çışları, kurtuluşları yok.
Fakat yine de Türkiye Sol Ortamında solcuyu oynayarak bulunduk-

ları için, yeni yetişen gençleri kandırabilmekte, kendilerine çekebil-
mektedirler. Böylece de, o gençlere de yazık etmektedirler. Onları da 
zaman içinde ya kendilerine benzeterek, soysuzlaştırıp çürütebilmekte, 
ya da bezginliğe, yılgınlığa ve umutsuzluğa düşürerek solculuktan vaz-
geçirmektedirler. 

Yani, arkadaşlar; bunlar sol ortamı bozmakta, bulandırmakta, soy-
suzlaştırmaktadırlar. Bunlar, bu ortamdan temizlenmedikçe, gerçek so-
lun gelişmesi, kitleselleşmesi ve geniş yığınlara ulaşması çok zor ola-
caktır. Bu bakımdan bunlarla mücadele, ABD ve AB Emperyalistleriyle 
mücadelenin bir parçasıdır aslında.

Başka türlü anlatırsak; ABD’nin bunlara verdiği görev, sol ortamı 
doldurarak gerçek solun bu ortamda yer bulmasına ve gelişmesine en-
gel olmaktır. Bunlar da kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine 
getirmektedirler.

Eğer Amerikancı Kürt Hareketi ve onun sözcüleri, Fidel’e olduğu 
gibi Che’ye, Denizler’e, Mahirler’e ve Kıvılcımlı’ya olan düşmanlığını 
karnında gizlemeyip de açıklasa; biz gerçek devrimcilerin işi bir hayli 
kolaylaşmış olacaktır.

O zaman, biz bunlara “tamam”, diyeceğiz. “Amerika, İsrail, 
BOP sizin olsun. İstediğiniz gibi savunun onları. Ama Che’mize, 
Denizler’imize, Mahirler’imize, Kıvılcımlı’mıza el uzatmayın. Onları 
savunuyormuş gibi yapmayın. Onları bize bırakın. Onların gerçek de-
vamcısı, mirasçısı, savunucusu ve kutsal davalarının sürdürücüsü biz-
leriz.”

Fakat nerede...
Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’gilleri’nin kendilerini İslam’ın 

savunucuları olarak göstererek halkı “Allah’la Aldatmaları” gibi, PKK 
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ve HDP’liler de Che’yi, Denizler’i, Mahirler’i ve Kıvılcımlı Usta’yı sa-
vunuyor görünerek bilinçsiz, saf gençlerimizi kandırabilmekte, Sevrci 
Sahte Sol’un saflarına yöneltebilmektedir.

Bu sahtekârlıkların, bu düzenbazlıkların, bu kandırmacaların, bu 
ikili oynamaların da bir sonu olacak elbette. Fakat oraya varmak için 
bir hayli uğraşmamız gerekecek. Neylersiniz...

Fakat emin olalım ki sonunda gerçekler kavranacak, Türk ve Kürt 
Halkınca. Bu halklar, kendilerinin gerçek dostlarının bizler olduğunu 
anlayacaklar. Bundan adımız gibi eminiz. 

En sonunda ABD-AB Emperyalist haydut devletlerini de, onla-
rın ülkemizdeki, bölgemizdeki işbirlikçilerini de yenilgiye uğratıp 
Demokratik Halk Devrimi’mizi başarıya ulaştıracağız. Demokratik 
Halk İktidarı’nı kuracağız. O iktidar, Kürt Meselesi’nin de gerçek eşit-
lik, özgürlük ve kardeşlik temelinde çözümünü gerçekleştirecektir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Kasım 2016



Ayrım
On Beş

Mustafa Kemal ve Lenin’li pankartımızın
doğruluk, tutarlılık ve haklılık değeri üzerine
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Bizi izleyen devrimci, ilerici ve demokrat arkadaşların bildiği gibi, 
bizim, 20’nci Yüzyılın birinci yarısında yıkılan Osmanlı İmparatorluğu 
ve Rus Çarlığı toprakları üzerinde iki büyük devrim yapmış ve de bir-
birleriyle en olumlu biçimde dayanışmış iki büyük önderi bir arada gös-
teren bir pankartımız vardır.

Bu pankartımız, eylemlerimizde; 1 Mayıs’larda, ulusal bayramlar-
daki etkinliklerimizde ve Gezi Direnişi’miz sırasında halkımızdan bü-
yük ilgi gördü. Öyle ki; Şanlı Gezi İsyanı’mızla Gezi Parkı’nı fethedip 
orada çadırlar, stantlar kurup, günler geceler boyu nöbet tuttuğumuz 
günlerde, standımızın üzerinde ağaçlara asılı bulunan bu pankartımızın 
her gün yüzlerce görüntüsü alındı. Bazı kardeşlerimiz, önünde fotoğraf-
lar çektirdi. Ve büyük çoğunluğu da pankartımıza olan hayranlıklarını 
belirtti, bize.

Fakat sayıları az da olsa bazı bilgisiz, bilinçsiz, anlayışsız, küçük-
burjuva sol gruplara mensup, özellikle de bizim “Sevrci Soytarı Sahte 
Sol” diye adlandırdığımız gruplara mensup şahısların sosyal medyada 
eleştiri ve saldırılarına sebep oldu.

Tabiî, bazı Tarih bilincinden ve Mustafa Kemal’in devrimci ruhunu 
anlamaktan yoksun CHP’liler de tepkili oldu, pankartımıza. 

Sağ kesimse, zaten Mustafa Kemal’e de, Lenin’e de düşman olduğu 
için pankartımızı düşmanlıkla karşıladı.

Ne yazık ki, PKK ve HDP çizgisindeki Amerikancı Burjuva Kürt 
Hareketi’nin ideolojisiyle doktrine edilmiş insanlar da aynı şekilde tep-
kili oldular.

Biz ne söylesek bu arkadaşların anlayacağı yok. Kimse gerçeğin pe-
şinde değil çünkü. Herkes Kaçak Saraylı Reis’in hülooğğ’cuları gibi 
mensup olduğu hareketin fanatiği olmuş durumda. Kendine inandırı-
lanların dışında bir şey duyup anlama, onun gerçekliğini araştırıp öğ-
renme derdinde değil kimse. 

Üstelik bununla da yetinmiyorlar; bir de bize saldırıyorlar. Hani hal-
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kımız der ya: “Hem kel hem fodul.”, diye... İşte öyle bir şey...
Bu sebepten, bu pankartın anlamını, taşıdığı doğruluk ve tutarlılık 

değerini en iyi burada yer alan büyük devrimci önderler anlatabilir, diye 
düşündük. En azından onlara saygı ve güven duyanlar, biraz zorlansalar 
da, herhalde inanırlar söylediklerine, dedik. Ve pankartı onların anlatı-
mına bıraktık.

Önce, Lenin’den başlayalım:
Lenin, bizim Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı 

ve onun Komutanı, Önderi Mustafa Kemal’i nasıl görüyor, değerlendi-
riyor, kendisinden dinleyelim:

2005 Martı’nda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans 
Salonunda bir konferans vermiştik. Orada da konuyu gündeme getir-
miştik. İsterseniz, o gün söylediklerimizi aktarıverelim buraya:

***
Bunun en açık kanıtı, Türkiye’ye atanan ilk büyükelçi, o za-

man Ankara’ya atanan, Sovyetler’in Büyükelçisi Aralov’un söy-
ledikleridir. O yazıyor hatıralarında. Türkiye’ye gelmeden önce 
Lenin bir görüşme yapıyor kendisiyle. O görüşmeyi anlatıyor.

Öğrenci arkadaşlarımız daha iyi bilir, hocalar Lenin’i, gaddar, 
sert, duygusuz diye anlatırlar. Hep öyle anlattılar bize de.

Öğrenciyken, o zamanlar sanıyorum Türkiye’nin en demok-
ratik felsefe bölümüydü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü ama orada bile ben o kadar çabalamama rağmen 
bir Marks Semineri yaptırtamadım hocalarıma. İki ders yılı ya-
hut iki yarıyıl, idealist Fransız sezgici filozofu Henri Bergson’un 
seminerini yaptılar. Geçen ay kaybettik, geçen ay öldü saygıde-
ğer hocam Nermi Uygur’a dedim ki; “Hocam bir kere yaptık 
bunu. İkinci sefer yapmanın ne anlamı var? Bir Marks Semineri 
yapalım… Dünyanın yarısı bu adama karşı, yarısı da bu adamı 
tutuyor. Neymiş bunu herkes öğrensin.” “Ben istersem yaparız”, 
dedi. Yapmadı. Ben de son sınıfta hiç okula gitmedim. Bir tek 
saat gittim dördüncü sene, bunlar ne yapıyorlar diye… Burada 
bulunan bir arkadaşımızın da tanık olduğu gibi, derslere devam 
eden devrimci iki arkadaşımızla sekiz gün çalıştık; sınıfı geçtik 
dördüncü senede. Yani üniversitelerimiz ne yazık ki bu durumda. 
Ama işin aslını öğrensek, gerçekler hiç bize anlatıldığı gibi, öğ-
retildiği gibi değil.
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Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda
Sovyetler’in, Lenin’in Türkiye’ye bakışı

Lenin’in Aralov’a söylediklerini arkadaşlar lütfen bir dinleyin, ba-
kın Lenin’in Türkiye’ye karşı tutumu neymiş:

“Bir gece, Çiçerin beni Dışişleri Halk Komiserliği’ne çağırdı. 
Onu çalışır bir halde buldum. Masanın üzerinde bir yığın evrak ve 
kitap vardı.

“Vladimir İlyiç sizi görmek ve Türkiye işleri üzerine sizinle ko-
nuşmak istiyor” dedi Georgiy Vasilyeviç Çiçerin. “Artık siz işleri, 
yazışmaları, antlaşmaları, Türkiye tarihini öğrenmiş bulunuyorsu-
nuz. 13 Ekim’de Türkiye’nin Güney Kafkasya Cumhuriyetleriyle 
imzalamış olduğu antlaşmayı, mutlaka dikkatle okuyunuz. Bu ant-
laşmayı Sergey Konstantinoviç Pastuhov’da bulabilirsiniz. Yarın 
Viladimir İlyiç’e gideceğiz. Hazır olunuz.”

“Vladimir İlyiç’le bu yeni buluşmayı heyecanla bekliyordum. 
Nihayet bu saat gelip çattı.

“Lenin’in çalışma odasında hiçbir şey değişmemişti. Hatta iç 
savaş yıllarında cephedeki durumu Vladimir İlyiç’e anlattığım 
harita bile aynıydı. Yazı masasının üstü tam bir düzen içindeydi... 
Kitaplar, gerektiği an alınabilecek bir yerde ve durumda bulunu-
yordu… Büyük çiçek buketi yine aynı yerdeydi...

“Vladimir İlyiç yerinden kalktı, masanın arkasından çıktı, 
Çiçerin’le dostça selamlaştı, hal hatır sordu. Sorgu dolu gözlerle 
bana baktı, elimi sıktı, cesaretlendirici sıcak bir bakışla ve sempati 
okunan bir gülümseyişle; “Demek böyle, azizim,” dedi, “savaşı bi-
tirdiniz, diplomat oldunuz, âlâ! Kılıcı saban haline getirdiniz! İyi 
ve gerekli bir iş. Lütfen oturunuz. 17’nci Ordu’yu hatırlıyorum. 
Ordunuz fena dövüşmedi. (İç savaş yıllarını kastediyor. Biliyorsunuz, 
Amerika ve İngiltere de dahil olmak üzere onlara da tüm emperyalist-
ler saldırmışlardı Sosyalist İktidarı yıkmak için. Ekim Devrimi’nden 
sonra. 1921’e kadar savaştılar. Ama mağlup oldu emperyalistler. – N. 
Ankut) Şimdi size büyük bir iş veriliyor. Türkiye’de yararlı çalışa-
cağınızı umuyorum. Türkler, ulusal kurtuluşları için savaşıyorlar. 
Bunun için Merkez Komitesi, askerlik işlerini bilen birisi olarak 
sizi oraya gönderiyor. Emperyalistler Türkiye’yi soyup soğana çe-
virdiler, hâlâ da soyuyorlar. Köylüler ve işçiler buna katlanama-
dılar ve başkaldırdılar. Sabır bardağı taştı; gerek Doğu Halkları 
gerek biz emperyalist kurtlara karşı savaşıyoruz. Sovyetler Birliği, 
emperyalistlerle olan işini bitirdi. Onları bozguna uğrattı ve mem-
leketten kovdu. Onların dişlerini söktük. Keskin tırnaklarını vücu-
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dumuza geçirmelerine izin vermedik.”
“Lenin Türkiye’de olup bitenleri çok iyi biliyordu:
“Mustafa Kemal Paşa, tabiî ki sosyalist değildir,” diyordu 

Lenin, “ama görülüyor ki, iyi bir örgütçü, yetenekli bir komutan, 
burjuva-ulusal devrimini yürütüyor. İlerici bir insan, akıllı bir 
devlet adamı. Bizim sosyalist devrimimizin önemini anlamış olup, 
Sovyet Rusya’ya karşı olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir 
kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, 
padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyo-
rum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona yardım etmek, yani 
Türk Halkına yardım etmek gerekiyor. İşte, sizin işiniz budur. 
(Utandığından, buraya kadar aktarıyor C. Dündar da. Ama arkasından, 
demagojik ifadelerle, vaktimiz yok şu anda anlatmaya, zamanımızı al-
mayalım, kesiyor burada, mektubu. Ama kesilen yerden sonra bakın, 
dikkat edin ne diyor Lenin: - N. Ankut) Türk Hükümetine, Türk 
Halkına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. Onların işlerine 
karışmayınız... (Bundan sonrasını atıyor… Görüyor musunuz yaptı-
ğını?.. Ve devam ediyor Lenin: - N. Ankut) İngiltere onların üzeri-
ne Yunanistan’ı saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim üzerimize de 
sürü ile memleket saldırttı. Sizi ciddi işler bekliyor. Yoldaş Frunze 
bu günlerde Ukrayna Cumhuriyeti adına Ankara’ya gidecektir. 
Herhalde onunla Türkiye’de karşılaşacaksınızdır.

“Gerçi kendimiz de yoksul isek de (Dikkat edin, arkadaşlar. - N. 
Ankut) Türkiye’ye maddi yardımda bulunabiliriz. Bunu yapmamız 
gereklidir. Moral yardımı, yakınlık, dostluk, üç kat değeri olan bir 
yardımdır. Böylece, Türk Halkı yalnız olmadığını hissetmiş olacak-
tır. İngiliz İşçileri ve öteki ülkelerin işçileri bize yakınlık göster-
dikleri, grev yaptıkları, bizimle savaşan Polonya’ya gönderilmekte 
olan silahları gemilere yüklemedikleri zaman, bu bizim için büyük 
bir yardımdı. Bu bize mücadelemizde büyük bir güç katmıştır. 
Bundan işçilerimiz büyük bir moral güç kazanmışlardır.”

“Lenin sözlerine devam ederek; “Çarlık Rusyası, yüz yıllar bo-
yunca Türkiye ile savaşmıştır,” dedi, “bu elbette halkın belleğinde 
derin izler bırakmıştır, bu halkın içinde Rusya’nın, Türkiye’nin 
amansız düşmanı olduğuna ilişkin propaganda yapılmıştır. Bütün 
bunlar, Türk köylüsünde, küçük ve orta mal sahiplerinde, tüccar-
larda, aydınlarda ve idareci çevrelerde Ruslara karşı dostça olma-
yan duygular ve güvensizlik uyandırmıştır. Bilirsiniz ki, güvensizlik 
yavaş geçer. Bunun için de sabırlı, dikkatli, ihtiyatlı bir çalışma ge-
rekmektedir. Eski Çarlık Rusyası ile Sovyet Rusya arasındaki ayrı-
mı, sözle değil işle göstermek ve anlatmak gerekmektedir. Bu bizim 
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ödevimizdir. Siz de bir elçi olarak, Sovyet Rusya’nın, Türkiye’nin 
işlerine karışmamak politikasının, halklarımız arasında samimi bir 
dostluğun savunucusu olmak zorundasınız. Türkiye, bir köylü, bir 
küçükburjuva ülkesidir. Sanayisi çok azdır. Olanı da Avrupalı ka-
pitalistlerin elindedir. İşçisi çok azdır. Bunu dikkate almak gerek-
mektedir. Bir kez daha tekrar ediyorum, dikkatli ve sabırlı olunuz! 
Hükümet temsilcileriyle, halkla konuşmalarınızda her zaman na-
zik ve güleryüzlü olunuz! Allah sizi kibirden korusun!”

“Lenin, bu sözleri söyleyince gülümsedi, Allah’ın bu işle elbette 
hiçbir ilgisi olmadığını ekledi ve sözlerine şöyle devam etti; “En 
önemlisi halka saygı göstermektir. Emperyalistlerin yağmacı, isti-
lacı politikalarına karşılık bizim, hiçbir çıkara dayanmayan dost-
luk ve memleketin iç yaşamına karışmama durumumuzu, açıkla-
yınız! İşte sizin ödeviniz!.. Ne gibi yardımlarda bulunacağımızı da 
bildirelim; en kuvvetli bir olasılıkla silah yardımında bulunacağız. 
Gerekirse başka şeyler de veririz.

“Dil öğreniniz. Basit insanlarla, toplumda tanınan insanlarla 
sık görüşünüz, Çarlık rejiminin elçileri gibi kendinizi, çitlerle, kale 
duvarlarıyla emekçi halktan ayırmayınız! Çarlık elçileri, büyük 
vezirleri, memurları rüşvetle satın alıyorlardı. Bu, bizim işimiz de-
ğildir. Biz halkla dostluk kurmalıyız.”

“Lenin bir aralık; “Ailenizle mi gidiyorsunuz?” diye sordu. “Bu 
çok iyi. Çocuklarınıza Türkçe öğretiniz, sizin de öğrenmeniz ge-
rek... Bu çok önemlidir.”

“Lenin veda sırasında elimi sıktı, bana iyi yolculuklar diledi.
“Bu, Lenin’le son karşılaşmamdı. Bir daha onu görmek kısmet 

olmadı.” (Semyon İvanoviç Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye 
Anıları, İş Bankası Yayınları, s. 26-29.)

İşte o zamanki Lenin ülkesinin, Türkiye’ye tavrı budur.[47]

***
Görüldüğü gibi arkadaşlar, sanırız Lenin’in anlatımından sonra, bi-

zim bir şey eklememize gerek kalmadı. Çünkü Lenin, çok net bir şekil-
de koyuyor meseleyi.

Hem Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın, özünü, 
ruhunu, niteliğini ortaya koyuyor, hem de Mustafa Kemal’i.

İşte biz, Mustafa Kemal’i aynen bu şekilde, yani Lenin’in anlattığı 
şekilde benimsiyoruz, savunuyoruz. Ve bu Mustafa Kemal’in devam-

[47] Nurullah Ankut, Kadın, İnsanlığa Geçiş, Sosyalizm, Derleniş Yayınları, s. 35.
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cısıyız, tek meşru mirasçısıyız. Onun gerçekleştirmiş bulunduğu siyasi 
kurtuluşu, mantıki sonucuna ulaştıracağız, sosyal kurtuluşla taçlandıra-
cağız. Onun mücadelesini, savaşını veriyoruz.

Şimdi de gelelim, cahil ve sığ Kemalistlerin itirazlarına.
Onların Bolşevik Devrimi’nin Lideri, Komünist Lenin’in ne işi var 

Mustafa Kemal’in yanında, şeklindeki; bilgiden, bilinçten yoksun saç-
ma itirazlarına...

Onlara da Büyük Ekim Devrimi’ni ve onun lideri Lenin’i, onların 
anlayabileceği şekilde kim anlatabilir, Mustafa Kemal’den daha iyi?

Öyleyse, Mustafa Kemal’i dinleyelim şimdi de:
“Tam ve gerçek bağımsızlığımızı açık ve samimi en önce teslim 

ederek bize barışma elini uzatan Rus Şuralar (Sovyetler) Cumhuri-
yeti ile kardeşçe bağlarımızın sağlamlaştırılması, dış siyasetimizin 
esasıdır.

“Fakat varlığımıza sataşan (tasallut eden) bütün Batı dünyası, 
Amerika da içinde olduğu halde, tabiatıyla büyük bir kuvvet teşkil 
ediyor.”[48]

Ve ayrıca da yine bu konuda aynen şöyle der:
“Mustafa Kemal, V. İ. Lenin’e yazdığı 10 Nisan 1922 tarihli ki-

şisel mektubunda Türk Halkının Sovyet Rusya’ya saygı ve yakınlık 
duygularını belirterek şöyle demekteydi: “ Daha önce olduğu gibi 
Rusya’yla dostluk Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin po-
litikasına temeldir ve süreklidir. İçinde bulunduğumuz zamanda, 
emperyalist ve kapitalist devletlerin başvurmaya başladıkları yeni 
yöntemlere karşı, ülkelerimizin güçlerini her zamankinden daha 
çok birleştirmeleri gerektiği kanısındayım. Rusya’nın bize pek 
çok kez gösterdiği yardım, gözümüzde özel bir önem kazanmak-
tadır.”[49]

Lenin’in önderliğindeki Bolşevik Rusya’yla yani Sovyetler 
Birliği’yle dayanışmamızı ve bize gösterdikleri maddi ve manevi yar-
dımların önemini en net ve özet şekilde, Mustafa Kemal şu cümleleriy-
le ortaya koyar:

“Eğer Rusya’nın yardımı olmasaydı Yeni Türkiye’nin İngi-
liz-Fransız ve Yunan Müdahalecilere karşı zaferi ya bugünküyle 
karşılaştırılamaz ölçüde büyük kurbanlar pahasına elde edilirdi ya 
da hatta büsbütün olanaksız olurdu. Rusya Türkiye’ye hem ma-

[48] Mustafa Kemal, Aktaran: Fethi Naci, Atatürk’ün Temel Görüşleri, s. 46.
[49] A. M. Samsutdinov, Mondros’tan Lozan’a Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi, 
1918-1923, Epsilon Yayınları, s. 266.
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nevi hem maddi bakımdan yardım etti. Ulusumuzun bu yardımı 
unutması bir suç olur.”[50]

İşte mesele, bu kadar açık, kesin ve nettir, arkadaşlar.
Demek ki arkadaşlar; bizim bu pankartımızın doğruluk değeri, tu-

tarlılık ve haklılık değeri yüzde yüzdür. Yani mantık diliyle, “sapına ka-
dar” doğrudur, bu önermemiz. Tartışılmaz kesinlikte tutarlıdır, haklıdır 
da. Kesin bir Tarihi gerçekliği ifade etmektedir çünkü.

Hep tekrarladığımız gibi biz, İşçi Sınıfı Biliminin takipçileri ve sa-
vunucularıyız. Bu bilimin de kurucusu Marks-Engels Ustalar’dır.

20’nci Yüzyıldaki geliştirici ve Emperyalizm ve Proletarya 
Devrimleri Çağı’na uygulayıcıları ise Lenin ve Kıvılcımlı Ustalar’dır. 
Bunlar, her şeyden önce bilim insanlarıdır. İnsanlığı, içinde yaşadığımız 
bu hayvanlık konağından çıkarıp gerçek insancıl bir konağa taşıyacak 
gidişi gösteren bilimin kurucu ve geliştiricileridir, bu Ustalar.

Bu bilime sahip değilsek, ne Tarihi, ne bugünü ne de yarınların nasıl 
olacağını anlayabiliriz, görebiliriz, öngörebiliriz. İşte bu nedenle biz, 
insanlığın bu kurtuluş bilimine biricik sosyal bilim, diyoruz.

Burada, isterseniz bir de Mustafa Kemal’le Lenin’in o, ülkemizin, 
milletimizin kaderini belirleyen büyük dayanışma günlerinin niteliğini, 
özelliklerini, şartlarını ve elde ettiğimiz zafere rağmen neden bugün-
kü felaket günlerine getirilip düşürülüşümüzün sebeplerini, Türkiye 
Devrimi’nin Önderi Kıvılcımlı Usta’dan dinleyelim.

Önder’imiz, aşağıda alıntılayacağımız makalesini 1968 yılında kale-
me alır. Aşağı yukarı yarım yüzyıl önce, bugün karşılaştığımız felaket-
leri nasıl duruca öngördüğünü ve bu açmazdan, kapandan kurtuluşun 
nerede ve nasıl olduğunu anlatan makalesini alıntılayalım, olduğu gibi: 

***

Cumhuriyet Bayramı Nedir?
Bunu, bize en iyi özetleyen kişi, Cumhuriyet’in ölümsüz kurucu-

sudur.
Mustafa Kemal, Türkiye’nin yüzyıllardan beri iki büyük kahredici 

gücü, iki büyük lanetleme gücü ezdiğini haykırdığı gün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gönderine ilk Cumhuriyet bayrağını çekmişti.

Bu iki kahredici, lanetleme, baş belası güç neydi?

[50] Yeni Rusya ve Yeni Türkiye İşbirliğinin İlk Adımları, Rusya Federasyonu’nun Tür-
kiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, s. 3.
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Mustafa Kemal’e göre; birisi Emperyalizm, öteki Saltanat’tı. 
Emperyalizm neydi?
Batıda, serbest rekabetçi tasını tarağını toparlamış ve iç çatışmaları-

nı, dünya ölçüsünde kangrenleştirmiş olan, tekelci kapitalizmdi. 
Saltanat neydi?
Kadim Tefeci-Bezirgân Sermayenin, her türlü gelişimi taşlaştırıp 

dondura koymuş olan derebeylik biçimiydi.
Bu iki güç birbiriyle domuz topu olmuştu. Emperyalizmin yeryü-

zündeki egemenliğini sağlayan yerli avadanlık, geri ve sömürge ül-
kelerde emperyalizmin teslim aldığı irili ufaklı saltanatlardı.

1919 yılı, yalın savaş kılıcıyla, Modern Çağ derebeyliği olan emper-
yalizmin, yüzde yüz emrine geçirilmişti. Onun için, Anadolu içlerinde, 
gâvura karşı kıpırdayan baş kaldırma karşısında, ilkin sözde Müslüman 
olan, Saltanatı buldu. Emperyalizmin Papaz Fru’ları, Saltanat’ın Molla 
Necmettin’lerini parayla tuttular. Ve Anadolu topraklarına sarıklı-cüb-
beli kılıklarla, casus ve baltalayıcı olarak gön derdiler. Ege Cephesinde 
Millî Kurtuluş Cephesinin ilk kurşunu, Yunanlıdan önce, sözde 
Müslüman mütegallibe hacıağalarına karşı sıkılmak zorunda kalındı.

Onun için Türkiye’de Cumhuriyet demek, Türk Milletinin bağrı-
na oturmuş olan emperyalizmle Saltanat’a karşı kurduğu bir savunma 
kalesi demektir. Bu sebepten Türkiye’nin devrimci Anayasasında, her 
madde üçte iki çoğunlukla değiştirilebilirdi. Ama hiçbir çoğunlukla, 
hiçbir zaman ve hiçbir kimsenin değiştiremeyeceği tek madde Türkiye 
Devletinin bir Cumhuriyet olduğu maddesiydi.

Cumhuriyet Çağına dek Türkiye’de kurtuluş yolları çok arandı ve 
denendi. Dizginler Saltanat’ın elinde kaldığı sürece debelene debele-
ne batıldı. Ya Lâle Devri gibi, halkın Saltanat’a karşı düşmanlığıyla 
devrilen, bir sefahat sofrası kuruldu, ya Tanzimat gibi emperyalizme 
şirin görünme muskası takınılarak Abdülhamit istibdadına karıldı. Ya 
da Meşrutiyette olduğu gibi Saltanat’ın da altı üstüne getirilip, sömür-
geleşme uçurumuna yuvarlanıldı. O “kâr’ı kadim” Saltanat kazanı, em-
peryalizmin ateşi üstünde kızdırıldıkça, içindeki Türk Milleti diri diri 
kaynatılmaktan kurtulamazdı.

Cumhuriyet Saltanat kazanını devirip, emperyalizmin ateşini 
Türkiye’de söndürdüğü için, bir Millî Kurtuluş yarattı.

Cumhuriyet emperyalizme, yani Cihan Finans-Kapitalizmine ve 
Saltanat’a, yani Osmanlı Tefeci-Bezirgânlığına karşı savaşarak doğdu.

Türkiye’de Cumhuriyet’in anlamını yücelten ve kutsallaştıran, 
Mustafa Kemal’in hiç hayale kapılmaksızın pek açık belirttiği, o her iki 
irtica cephesinde, her iki gericilik cephesinde başardığı savaştır.

45 yıldır Türkiye’de neler olupbitti?
Her canlı ya da cansız varlık gibi, toplumumuz da zamanla bir sıra 



181

değişikliklere uğradı. Ana çizgisiyle, yani ekonomik temel ve sos yal 
sınıf yapısı bakımından geçirdiğimiz değişikliklerin anlamı ve yönü ne 
oldu?

Soruya duruca karşılık bulmak için, kendi kendimize bir daha sora-
biliriz: Türkiye’de Cumhuriyet, Mustafa Kemal’in ilk olarak gördüğü 
ve gösterdiği hedefe vardı mı? Daha kabaca söyleyelim: Tür kiye’de 
Cumhuriyet, Saltanatı kökünden devirip, emperyalizmi kökünden ka-
zıdı mı?

Bu sorulara yuvarlacık bir EVET yahut HAYIR ile karşılık vermek 
kadar bozuk metafizik veya skolâstik bir düşünce ve davranış olamaz. 
Cumhuriyetimizin gerçekliğinde yatan diyalektik büsbütün beklenme-
dik, şaşırtıcı gelişmeler gösterdi.

1- SALTANAT’ın tepesi Padişahlık ve Hilafetti. Saltanatın tabanı 
derebeyleşmiş Tefeci-Bezirgânlıktı. Cumhuriyet, tepedeki padişahlığı 
ve hilafeti kaldırdı. Tabandaki Kadim Tefeci-Bezirgân Hacıağalık ne 
oldu?

Vaktiyle “irtica” denilen gericilik isyanlara, suikastlara giriştikçe 
ezildi. Kabuğuna çekildikçe rahat bırakıldı, hatta ayrıcalandı. Yalnız ara 
sıra tefeciliğe karşı resmi savaşlar açıldı. Yüzde ondan “aşırı” faizler 
kanunla yasaklandı.

Oysa, politikanın etkileyemediği kanunlar vardı. Türkiye ekono-
misinde Kadim Tefeci-Bezirgân Sermayenin kökünü ancak genlik-
li (prosper: müreffeh) ve hızlı bir modern sanayileşme kazıyabilirdi. 
Geniş üretim alanımız, toprakta küçük ekici, sanayide esnaf eliyle yü-
rütüldükçe kaçınılmaz sonuç belliydi. En ufak teşkilâtına göz yumul-
mayan, her kımıldanışı “ağa ağırlığı ile boğulan, bin bir devlet vergisi 
ve banka mükellefiyetleri altında her gün biraz daha ezilen KÜÇÜK 
ÜRETMENLER Tefeci-Bezirgân torbasında kekliktiler.

O yüzden en iyi niyetli olsun veya olmasın, bütün resmî yasaklar 
ister istemez kitapta kaldı. Hayatta Kadim Tefeci-Bezirgân ilişkileri, 
şehir bankalarından güç alarak bütün hınçları ve uğursuzluklarıyla işle-
diler. Eski “saltanatlarını” (yeni egemenliklerini) yürüttüler ve gitgide 
büyülttüler.

2- EMPERYALİZM’in tepesi -o günler- Yunan Kralı ile Türk 
Padişahının gölgelerine çöreklenmiş: İngiliz, Fransız, Amerikan, 
İtalyan vb… emperyalist silâhlı güçleriydi. Emperyalizmin Türkiye 
içindeki tabanı: yabancı komprador sermaye, yani bankalar ve şirket-
lerle onların acenteleriydi.

Mehmetçik, Yunan Ordusu’nu baskına uğratınca Yunan Kralını, 
maymun ısırdı, Türk Padişahının kavuğu devrildi. Emperyalist silahlı 
güçler paratonersiz kaldılar. Anayurtlarındaki grevlerde, halk hareket-
lerinde Sovyet İhtilâlini bastırmaya vakit bulamayan emperyalizmin 
silâhlı güçlerini de şeytan aldı götürdü. Tabandaki modern yabancı şir-
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ketlerle acenteler ne oldular?
Düyunu Umumîye alacaklıları “Şark İsyanlarını” ve şirketler 

“Gaziye suikastları” kışkırttıkça, yerli-yabancı firmalar devletleştirildi. 
Çoğunluğu Rum, Ermeni, Yahudi olan komprador burjuvazi “Vatandaş 
Türkçe Konuş” kampanyalarıyla sindirildi. Sermayeci tıkırına baktıkça 
okşanmaktan da öteye şımartıldı ve varsa yoksa biricik devlet gözdesi 
yapıldı.

Bunun üzerine pek imrendiğimiz özel sermaye külahları silâhları 
değiştirip yerli millî şirketler kılığında “adanmış toprağına” kavuş-
tu. Uluslararası Finans-Kapital bütünlüğü içinde bir öz ve özel parça 
oldu. Türk’ler “Medenî Kıyafet” takınıp “Avrupalılaştılar”. Batılı ko-
daman turistler ve vaktiyle Türk’e tepeden bakan kompradorlar da 
“Türkleştiler.”

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki “Cemiyeti Akvam” (Uluslar 
Derneği) adını alan kozmopolitlik eğilimi, İkinci Dünya Savaşı’ndaki 
“Birleşmiş Milletler” biçimine doğru gelmişti. NATO, CENTO, 
Pentagon kemerlerini cankurtaran simitleri gibi kuşandık.

Cumhuriyetinin başlıca “hikmeti vücudu”: Birincisi, saltanatı 
(Türkçesi: DOĞU GERİCİLİĞİNİ), İkincisi Emperyalizmi (Türkçesi: 
BATI GERİCİLİĞİNİ) yok etmekti.

1919-29 arası Türkiye’de, Kadim Doğu gericiliğinin kavuğu olan 
saltanat devrildi. O kavuğun örttüğü asıl Doğu gericiliğinin başı: 
Tefeci-Bezirgânlık dımdızlak parladı kaldı. O yüzden eski “irtica”, yeni 
“gericilik”: budanmış ağaç gibi, her zamankinden daha zor kötekli ve 
daha gürbüz olarak, dört bucağımıza dal budak saldı.

1919-29 arası, Türkiye’de modern Batı gericiliğinin şapkası olan 
emperyalizm, silâhlı kuvvet biçimiyle önce kapıdan kovuldu. O şap-
kayı taşıyan eskimiş ve iler tutar yeri kalmamış komprador burjuva-
zi saf dışı edildi. Emperyalizm şapkasını yerli millî şirketler başlarına 
geçirdiler. Kapıdan kovulan yabancı sermaye: “Batıcı Demokrasi” ve 
“dış yardım” adı verilen Truva’nın Atıyla yurdumuza bacadan girdi. Bir 
de baktık, 1923 yılı Finans-Kapital şeytanının alıp götürdüğü yabancı 
silâhlı güçleri, aynı şeytan satamayıp geri getirdi. Ve yüzlerce üs’te yu-
valandırdı.

O nedenlerle, kırk yıllık ara geçmeden: Birinci Kuvayimilliyecilikten 
sonra bir İkinci Kuvayimilliyecilik gerekti.

1919-29 yılları Birinci Millî Demokratik Devrim sosyal bir küme-
ye: “komprador burjuvaziye” karşı gerçekleşti. Ancak, kompradorların 
yerine, Türkiye’de, genlikli ve ilerici bir sanayi burjuvazisi geçemedi. 
“Eşsiz Örneksiz” Devletçiliğimiz sayesinde: tebdil gezen en kodaman 
eski kompradorlar, en kodaman, kadim Tefeci-Bezirgânlar ve en koda-
man büyük toprak emlâk ağaları bankalar kubbesi altında harman edil-
di; hepsinden, son sistem “her mahallede bir milyoner” parolalı yerli 
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millî FİNANS-KAPİTAL OLİGARŞİSİ yaratıldı.
1959-69 yılları İkinci Millî Demokratik Devrim, 27 Mayıs’ın ışığı 

altında çim çiğ aydınlandı. Burada, nükleer başlıklı Amerikan üslerine 
sırtlarını dayamış bulunan Finans-Kapital Oligarşisi, Mustafa Kemal’in 
“EMPERYALİZM” dediği BATI GERİCİLİĞİ’dir. Burada köyleri-
mizi inlete inlete sömürdükçe biti kanlanan tefeci hacıağalık Mustafa 
Kemal’in “Saltanat” dediği DOĞU GERİCİLİĞİ’dir. Her iki gericilik 
de, 48 yıl önce Kuvayimilliyeci atalarımızın savaş açtıkları aynı iki baş-
lı ejderhanın bugünkü gelişimidir. İki kahredici, iki lanet olası büyük 
başbelâmızdır.

Birinci Kuvayimilliyecilik: SİLÂHLI, askercil, sıcak savaştı. Bu sa-
vaşın bütün yokluklarına rağmen cephesi açıkça belirliydi. Stratejisi ve 
taktiği az çok genel kurallara göre basitti. Hedefi ise olağanüstü kolay 
anlaşılırdı.

İkinci Kuvayimilliyecilikte, cephe ne denli baş döndürücü, strateji 
ve taktik ne denli karmakarışık, hedef ne denli güç anlaşılır olursa ol-
sun, Birinci Kuvayimilliyeciliğin devrimci, kutsal Mustafa Kemal ge-
lenekli CUMHURİYET BAYRAĞI başımızdadır.

 
HİKMET KIVILCIMLI

(29 Ekim 1968)
***

Evet, arkadaşlar. Bilindiği gibi, 11 Ekim 1971’de, Kıvılcımlı Usta’yı 
kaybettik. Tabiî Önder’imiz, yalnızca bedence ayrılmış oldu aramız-
dan. Onun ruhu, heyecanı, kararlılığı, sarsılmaz inancı ve düşman kar-
şısında pervasız duruşu, ataklığı ile bizlerde yaşıyor. Yine yan yanayız 
Önder’imizle, savaşıyoruz. Zafere ulaşıncaya kadar da aralıksız savaşa-
cağız. Ve sonunda mutlaka biz kazanacağız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Kasım 2016





Ayrım
On Altı

Yunanistan, Lozan’la bize bırakılmış
18 Adamızı işgal etti.

Buna göz yuman Kaçak Saraylı Reis ve avanesi
hakkında suç duyurusunda bulunduk.

21’inci Yüzyıl Mütareke Basını
eylemimizde haber değeri görmedi!





187

Tamamı da Ege’de sahillerimize 3 milden daha yakın olduğu için 
Türkiye’ye bırakılmıştı, bu adalar. 

2004 yılına kadar da bizimdi. Balıkçılarımız çevresinde av yapıyor-
lar, zaman zaman çıkıp dinleniyorlardı. Değişiklikten hoşlanan bazı in-
sanlarımız da gidip piknik yapıyorlardı o adalarda. 

Birkaç tanesi Büyük Ada’dan bile daha büyüktü bunların.
Kaçak Saraylı’yı ve AKP’giller’i devşirip örgütleyen Amerika, 

İngiltere ve İsrail, 2002’de iktidara taşımıştı bunları. 
Hatırlanacağı gibi, 2004 yılında da Avrupa Birliği’ne Türkiye’yi 

alma görüşmeleri yoğun bir biçimde sürmekteydi. İşte bu süreçte Kaçak 
Saraylı ve ekibi, kendisini siyaseten var eden ABD ve Avrupa Birliği 
Emperyalistlerine şirin görünebilmek için, onlar ne istedilerse vermekteydi. 

Kıbrıs’ı bile satıp Yunanistan’a devredip geçecekti; “Annan Planı” 
denen, ABD ve İngiltere tarafından hazırlanan plan eğer Rum Kesimi 
tarafından da kabul edilmiş olsaydı. Eğer bu olsaydı, Türk Ordusu 
Adadan çıkacak ve bir daha da oraya girmesi çok zor olacaktı. Çünkü 
Ada, artık Avrupa Birliği’ne ait bir toprak parçası olacaktı.

Rumlar da çoğunluklarına dayanarak her türlü kararı alabilecekler, 
onlara yasal kılıf geçirebilecekler, isterlerse de Adayı Yunanistan’a dev-
redip geçebileceklerdi. 

Yine hatırlanacaktır, Kaçak Saraylı, bu ihanet planına bütün gücüyle 
karşı koymaya çalışan Yurtsever Rauf Denktaş’ı bile hiç utanıp sıkıl-
madan kovdu, Türkiye’den. “Git, kendi ülkende yap siyasetini”, diye-
rek... Neyse...

Adalarımızı Yunanistan’a peşkeş çektiler
İşte bu günlerde Kaçak Saraylı ve avanesindeki satış potansiyelinin 

derinliğini hisseden Yunanistan, birer birer Ege’deki Adalarımızı işgal 
etmeye başladı. Önce birer bayrak dikti. Ardından, askerlerini çıkardı. 
Kışlalar yapıp karargâhlar kurdu. Baktı ki Kaçak Saraylı ve avanesin-
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den tık çıkmıyor, o zaman daha da ileri giderek yerleşime açtı, işgal 
ettiği Türk Adalarını, Türk topraklarını.

Balıkçılarımızı bile sokmaz oldu artık oralara. Oysa, kara sınırla-
rımızın 3 mil uzağına kadar olan Ege Denizi Türk Karasuları içinde 
sayılmaktaydı.

Düşünebiliyor musunuz; Türk balıkçılar Ege’de, Türk Karasuları 
içinde dolaşıp avlanamıyorlardı artık. Buna isyan edip karşı koymaya 
çalışan balıkçılarımızı öldürdü, yaraladı, tutsak aldı, Yunanistan.

Kaçak Saraylı ve avanesinden yine tık yoktu.
Üstüne üstlük, şu an Başbakanlık koltuğunda oturan Binali Yıldırım, 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı” sıfatıyla pasaport kont-
rolünden geçirilerek gitti bu adalara. Yani, bizim olan, uluslararası 
hukuk açısından tümüyle bizim olan adalarımıza el koymuş bulunan 
yabancı bir devletin görevlilerince pasaport kontrolünden geçirilmeyi 
kabul edebildi.

Ne beklenir bunlardan...
Bunlar, vatanı koruyacak, milletin ve halkın çıkarlarını savunacak, 

öyle mi?..
Gülerler buna be!
Aklı başında kim inanır...
Türkiye’nin biricik gerçek devrimci partisi olan Partimiz, bu vatan 

topraklarını göz göre göre Yunanistan’a peşkeş çeken, tepesinden tır-
nağına kadar ihanete batmış bu Amerikan işbirlikçileri hakkında suç 
duyurularında bulundu mahkemelere. Hatta Anayasa Mahkemesine 
bile. Ama hukuk bitirilmiş olduğu için Türkiye’de, Laik Cumhuriyet 
Devleti yerle bir edilmiş olduğu için, hiçbir mahkeme bizim suç du-
yurusu dilekçelerimizi işleme koyup soruşturma başlatma yürekliliğini 
gösteremedi.

İşte dün bir kez daha yoldaşlarımız, bardaktan boşanırcasına yağ-
mur ve fırtına altında, Didim’de, Poseidon Heykeli önünde bayrakları-
mızla eylem koydular önce. Konuyu yani ihanetin boyutunu anlattılar 
halkımıza. Sonra da Didim Adliyesine gidip Cumhuriyet Savcılığı ma-
kamında oturan zata suç duyurusu dilekçemizi sundular.

Böyle durumlarda hep olduğu gibi, korkup ürktü Savcı. Telefon gö-
rüşmeleri yaptı, 15 dakika kadar inceledi dilekçemizi. Tabiî sonra da 
mecburen aldı.

Tabiî ki bundan da bir sonuç çıkacağı kanaatinde değiliz. Hiçbir 
savcı ve mahkeme, Türkiye’nin bugün içine düşürülmüş bulunduğu 
karanlık ortamda Kaçak Saraylı ve avanesi hakkında istese bile bir so-
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ruşturma başlatamaz artık. Çünkü bilir başına geleceği. Başlattığı anda, 
“FETÖ’cü” suçlamasıyla şafak karanlığında ev baskınlarında yaka paça 
gözaltına alınacağını. İşkencelerden geçirilip zindanlara tıkılacağını...

Fakat biz, hani denir ya; “Hele bir kayde geçsin”, diye, “Tarihe not 
düşmek”, diye; işte o amaçla böyle suç duyurularında bulunuyoruz.

Yani yarın iktidara bu halk gerçek anlamında gelecek ya; Demokratik 
Halk Devrimi’nin zaferiyle bu zulüm düzenini yıkarak kendi iktidarı-
nı kendisi kuracak ya; işte o zaman bu işbirlikçiler hakkında ne gibi 
bir işlem yapılacağı bugünden belirlenmiş olmaktadır. O günün Halk 
Mahkemeleri, bizim bu suç duyurularımızı hemen gündeme alıp hızla 
sonuçlandıracaktır. Bunlar da ihanetlerinin gerçek karşılığı olan sonla 
karşılaşmış olacaklardır.

İşte onun hazırlığı, bizim bu eylemlerimiz.

Türk aydını Türk değildir
Evet, arkadaşlar. Dünkü eylemimizi, birkaç namuslu yerel-Anadolu 

basını dışında gören olmadı.
Yalnızca Sözcü Gazetesi’nin internet sitesinde eylemden bir gün 

sonra, yani bugün, saat 15.26’da haberimiz yer aldı.
Bakın, Sözcü’nün yazılı basınında yok. Bir gün sonra, ancak inter-

net sitesinde yer veriyor, haberimize.
Onun dışındakiler, hiç görmüyor.
Bu medya, “21’inci Yüzyılın Mütareke Basını”dır, arkadaşlar. 

Bunların vatan diye, millet diye, halk diye bir derdi, bir davası kalma-
mıştır. Bunlar, ABD-AB Emperyalistleri etrafında halka halka dizilmiş-
ler, pervaneler gibi dönmektedirler.

Hani geçenlerde de hatırlattık ya, ünlü şairimiz Attila İlhan’ın bir 
deyişini: “Türk aydını Türk değildir.”

Evet, aynen öyle görünmektedir, ne yazık ki.
Bunların tamamının, hepsinin küpe, makama, üne, poza yönelik ince 

hesapları var. Hepsi o hesapların peşine takılmıştır. Peşinde koştukları-
nın en irisini, en büyüğünü de ABD Emperyalistlerinin verebileceğini 
bildikleri için, ABD etrafında pervane olmaktadır bunlar.

İktidar Medyası, zaten malumdur. Onun görevi, AKP’li Reis’i ve 
onun AKP’gilleri’ni canhıraş bir şekilde savunmaktır. Ve de, kim dil 
uzatırsa bunlara, en azgın biçimde saldırmaktır. Hani “Havuz Medyası” 
yahut “Alo Fatih” deniyor ya; işte öyledir tamamı.

Fakat ABD’nin verdiği muhalefet rolünü oynayan medya da aynı 



190

durumdadır, bize karşı. Tabiî vatana ve halka karşı da.
Bunlardan kimisi “Kaçak Saraylı, Atatürk’e teslim oldu.”, türünden 

iğrenç, aşağılık demagojiler üretmekle meşgul. Kimisi de Amerikancı, 
Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’siyle “Biji Serok Obama”cı PKK’nin 
HDP’si arasında mekik dokumaktadır. Bir ona yanaşmaktadır, bir öbü-
rüne. Utanç verici alçalmalardır bunlar...

Meclisteki Dört Amerikancı Burjuva Partisi mi 
diyeceksiniz?

Bunların görevi zaten Amerika’ya hizmettir, onun verdiği proje-
leri hayata geçirmektir. Böyle olunca da, Ege’de elden çıkan adala-
rımız bunların hiç umurunda olmamaktadır. Adamlar Washington’u, 
Pentagon’u Kâbe edinmişler bir kere... Tamamen oradan gelecek 
seslere, sinyallere, buyruklara ayarlamışlar kendilerini. Başka bir 
şeyi görmezler ve duymazlar.

İşte bu sebepten dedik ya biz bunlara “Amerikancı Dörtlü Çete” 
diye.

Parababaları ise zaten kendi sömürü ve vurgunlarının derdinde. 
Onlar da Batılı tekellere göbeklerinden bağlanmış. Batılı efendi-
lerinin Türkiye’deki şubesi konumundalar. O yüzden, efendilerini 
kızdıracak hiçbir söz ve eylem bunlardan beklenmez. Vatanın yarısı 
elden gitse, kendi hayâsızca kârlarına bir zarar gelmediği sürece hiç 
umursamaz bunlar. 

Evet, arkadaşlar; ne yazık ki Türkiye böylesi karanlık günlerdedir 
artık. 

Ne diyordu, rahmetli yiğit şairimiz Hayaloğlu?
“Bir intihar gibi puşt olmuş bu sevdalar.”
Evet, arkadaşlar, bir intihar gibi puşt olmuş bu siyaset, iş dünyası 

denen Parababaları dünyası, bu medya...
Bir biz kalmışız; yavrusu avcılar elinde, yüreği ağzında bir kuş gibi 

çırpınıp duran. Neylersiniz...
Olsun be, olsun bakalım...
Bandırma Vapuru’yla, İstanbul önüne demir atmış işgal donanma-

sının “Geldikleri gibi gidecekler”, diyerek yüzüne tükürüp geçen ve 
Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in önderliğindeki 19 vatan millet aşığı 
askerimiz gibi biz de bu kutsal davamızı zafere ulaştıracağız er geç.

İkinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı da er veya geç 
zafere taşıyacağız.
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Devrimci Demokratik Halk İktidarı’nı kuracağız. 
Günler ne kadar karanlık, şartlar ne denli olumsuz olursa olsun, her 

şeyin üzerinden atlayıp koşacağız zafere. Umutsuzluğa asla yer yok!
Ha, belirtmiş olalım şunu da, o 18 ada, yeniden vatan topraklarına 

katılacak. Bedeli ne olursa olsun...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Kasım 2016





Ayrım
On yedi

TR 705 Kod Adlı tescilli CIA Ajanının
Fidel’in cenazesinde işi ne ola ki?..
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Çoğu arkadaş biliyordur ama, hafıza tazelemekte fayda var. Belki, 
bazı arkadaşların aklına gelebilir:

İyi de yahu kimmiş bu “TR 705” kod adlı, diye.
İşte, aklında böyle bir soru oluşan arkadaşların hemen cevap 

bulmaları için, bu şahsın kim olduğunu, ABD Dışişlerinin Ankara 
Büyükelçiliğinin ve Adana Konsolosluğunun raporlarından yani CIA 
raporlarından okuyalım, görelim, öğrenelim.

Bu vatandaşa ilişkin, Odatv’nin 23 Ekim 2013 tarihli bir yazısı ya-
yımlandı. Onu bütünüyle aktarıverelim:

“CHP Grup Disiplin Kurulu, bugün saat 11.00’de Uşak Mil-
letvekili Dilek Akagün Yılmaz için toplandı. Kapalı grup toplan-
tısında Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’na “CIA ajanı” 
dediği gerekçesiyle disipline sevkedilen Yılmaz, Grup Disiplin Ku-
rulu’nda sözlü savunmasını yaptı.

“Yılmaz savunma sonrası ANKA’ya yaptığı açıklamada “Belge-
ler ortaya çıktıysa bunları benim sorgulamak hakkım ve görevim. 
Yani bunun açıklamasını yapamıyorsa bu kişi, Sezgin Tanrıkulu, o 
zaman onu insanların sorgulaması lazım. Asıl sorgulanması gere-
ken şahıs o şahıstır” dedi.

“Peki Dilek Akagün Yılmaz’la Sezgin Tanrıkulu arasındaki 
“CIA ajanı” kavgasını hangi belgeler ateşledi.

“Odatv CHP’de fırtına koparan o belgelere ulaştı.
“Söz konusu iddia tüm dünyada fırtına koparan Wikileaks bel-

gelerinden.
“Daha önce hakkında “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor bel-

geleri yayınlanan ve “TR 705” kodu taşıdığı için eleştirilere konu 
olan Tanrıkulu’yla ilgili Wikileaks’te bugüne kadar gündeme gel-
meyen ABD’ye ait resmi belgeler de var.

“ABD’li diplomatlar ile Tanrıkulu’nun görüşmelerinin not edil-
diği ABD Dışişleri Bakanlığı evraklarında dikkat çekici ifadeler, 
Tanrıkulu hakkında “CIA ajanı” iddialarına kaynak oldu.

“CHP kulislerinde dolaşan Tanrıkulu’nun adının geçtiği onlar-
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ca belge içinden göze çarpanlar şöyle:
“BELGE 1: AİHM DAVA GÖTÜREN İLK AVUKAT
“Tarih: 5 Haziran 2006
“Kaynak: ABD Adana Konsolosluğu
 ”Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı. 1958 Diyarba-

kır doğumlu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdiği 
1984 tarihinden bu yana avukatlık yapıyor. Tanrıkulu 1992’de Di-
yarbakır Dicle Üniversitesi’nden kamu hukuku master diploması 
aldı. Kendisi şu an, 1988’de kurulan İnsan Hakları Derneği temsil-
cisidir ve Diyarbakır Barosu’na 2. kez başkan seçilmiştir. 1996 yı-
lında, Diyarbakır Cezaevi’nde dövülerek öldürüldüğü iddia edilen 
10 mahkûmun yakınlarının avukatlığını yapmıştır. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne dava götüren ilk avukattır. 1997’de prestijli 
Robert F. Kennedy İnsan Hakları Ödülü’nü kazanmıştır. Tanrıku-
lu evlidir ve 2 çocuğu vardır. Karısı, Avukat Remziye Tanrıkulu, 
Birleşik Devletler Uluslararası Ziyaretçi Programı’na katılmıştır.”

“http://cablegatesearch.net/cable.php?id=06ADANA131&q=-
sezgin%20tanrikulu

“BELGE 2: EBU GARİB FOTOĞRAFLARINDAN ENDİŞELİ
“Tarih: 2 Mart 2006
“Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
“Önceki Uluslararası Ziyaretçi Katılımcı, Robert Kennedy 

Ödüllü ve Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı SezginTanrı-
kulu, Amerika Birleşik Devetleri’nin bölgedeki genel çabaları için 
müteşekkir olduğunu ama Abu Gharib (Ebu Garib) fotoğraflarının 
tekrar basında yayınlanmasından endişe ettiğini belirtti. Bunun 
Danimarka karikatürlerinden sonra oluşan olumsuz hal ile birlik-
te, Amerika’nın Müslümanların nazarındaki kredibilitesine zarar 
verdiğini, Türk toplumundaki, ABD’nin bölgeye demokrasi getire-
bileceğine duyulan güveni sarstığını söyledi.

“ABD’nin ciddi bir imaj problemi olduğu ve bunun Türkiye ve 
diğer yerlerde insan hakları durumlarını iyileştirme kabiliyetimi-
zi olumsuz etkileyeceği konusunda diğer KONTAKLARIMIZLA 
hemfikir.”

“http: / /cablegatesearch.net /cable .php?id=06ANKA-
RA1042&q=sezgin%20tanrikulu

“BELGE 3: SAVCI SORUŞTURMASINI KONSOLOSLUĞA 
İLETTİLER

“Tarih: 21 Haziran 2007
“Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
“Diyarbakır’da milliyetçi bir grup KDP Başkanı Barzani ve ai-

lesiyle ilgili olarak yargılanmaları istemiyle savcılığa şikâyet dilek-
çesi verdi.

“Dilekçede Barzanileri Irak’ta PKK’ya destek ve güvenlik 
sunmakla suçluyorlar. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili 
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davanın zayıf ve siyasi nedenli olduğuna inanmakla birlikte, savcı 
tarafından soruşturulmak zorunda olduğunu iletiyor. Soruşturma 
tamamlanana kadar gerçek bir dava açılamaz. Bu aynı zamanda 
KDP’nin Türk yasaları önündeki yasal konumunun ne olduğu ko-
nusunda rahatsız edici sorunlar ortaya çıkarabilir.

“Atatürçü Düşüce Derneği yazarlar ve entellektüellere karşı sık 
sık yasal işlem başlatan milliyetçi bir kurum. Diyarbakır Şube Başka-
nı Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve ailesi hakkında 
Diyarbakır Başsavcısı huzurunda şikâyet dilekçesi verdi. Barzani’yi 
PKK teröristlerine yardım ve yataklık yaptığıyla suçlayarak, Bay Bar-
zani’nin Türkiye’deki bütün mal varlıklarına el koyulması talep edili-
yor. Ayrıca ADD Barzani’nin tutuklanması için savcının, Interpol’den 
de yakalama emir çıkarmalarını istemesi talebinde bulundu.

“Diyarbakır İnsan Hakları avukatı Arif Altunkalem ve Sezgin-
Tanrıkulu, Cumhuriyet savcısının soruşturma açmaya hazırlandığına 
inandıklarını 19 Haziran’da Adana Konsolosluğu’na ilettiler. Sonuç 
olarak, Tanrıkulu mahkemelerin Barzani aleyhine karar verebilecek-
lerinden şüphelendiğini ve şikâyetin amacının Irak Kürtleri’ne karşı 
toplumsal tepkiyi körüklemek ve yaklaşan seçimlerde milliyetçi aday-
ların popülerliğini arttırmak amacıyla yapılacağını söyledi.”

“http: / /cablegatesearch.net /cable .php?id=07ANKA-
RA1591&q=sezgin%20tanrikulu

“BELGE 4: TÜM SİYASİ GÖRÜŞLERDEN KÜRTLER AYNI 
ÇATIDA

“Tarih: 5 Temmuz 2006
“Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
“Uzun zamandır konsolosluğumuzun KONTAK kişisi ve Di-

yarbakır Baro Başkanı olan Sezgin Tanrıkulu, yakın zamanda Di-
yarbakır’da yapılan, Kürt meselesi hakkındaki konferansın tüm 
siyasi görüşlerden gelen Kürtlerin ilk defa bir çatı altında görüşle-
rini yapıcı bir biçimde paylaşmalarının ilk örneğini oluşturduğunu 
savundu bize.

“Cizre DTP teşkilatındaki görevliler bize Şemdinli kararının 
devletin olumlu bir hamlesi olarak göründüğünü, suçlama ve hü-
kümlerin kalkacağı konusunda ümitli olduklarını söylediler”

“http://wikileaks.org/cable/2006/07/06ANKARA3899.html
“Odatv.com”[51]

Evet, arkadaşlar. İşte durum helvacı kabağı gibi meydanda. Ama, 
görmek isteyenler için... Yani gerçeği önde tutup, ona ulaşıp, ona göre 
hüküm vermek ve yön belirlemek isteyenler için...

İnsanı isyan ettirecek ihaneti görüyorsunuz, değil mi?

[51] http://odatv.com/iste-chpyi-karistiran-sezgin-tanrikulu-belgeleri--2310131200.html.
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Yeni CHP’de namuslulara yer yok
CHP Yönetimi, CIA ajanını savunmak için, tek namuslu tavır koyan 

CHP Milletvekili Dilek Atagün Yılmaz’ı disipline veriyor. An itibarıy-
la bu namuslu kadın Dilek Atagün Yılmaz’ın milletvekilliği bitirilmiş, 
CHP içinde pasifize edilmiştir. 

Üstelik de, memleketi olan Uşak’ta bütün itirazlarına rağmen 
Fethullahçı adaylar ön sıralara yerleştirilmiş, onlardan biri 1 Kasım’da 
milletvekili seçilmiştir. Milletvekili olmadıkları için diğer ikisinden 
biri, şu an, FETÖ Davasından tutuklu; öğretmen olan diğeri de açığa 
alınmış bulunmaktadır. Yani CHP Yönetimi, önseçim yapmamıştır, ge-
çen 1 Kasım seçimlerinde Uşak’ta. “Merkez Yoklaması”, denen despo-
tik tutumla Sorosçu Kemal, ön sıralara Fetocuları yerleştirmiştir bu ilde.

Aynı milletvekili kadın, İngiltere’nin ve Amerika’nın gözetimindeki 
Oslo sürecini, CHP’nin benimseyip desteklemesine de tepki göstermişti. 

Yani yoldaşlar, CHP’de namuslu olanlara yer yok, denmektedir. 
CHP’de yükselebilmek için Amerikanofil olmak, Sorosçu olmak ya da 
bu kesime yaranabilmek için taklalar atmak gerekmektedir.

Özetçe arkadaşlar, Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin tama-
mında olduğu gibi, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’sinde de tersine bir 
seleksiyon vardır. Namusluları, yurtseverleri eleyen, Amerikancıları, 
CIA’cıları, Sorosçuları yukarılara taşıyan bir seleksiyon...

TR 705’e gelirsek; bu şahsın Diyarbakır’daki köyünden CHP’ye tek 
bir oy bile çıkmamıştır. Zaten son seçimde CHP’nin, koca Diyarbakır’da 
aldığı oy 12.335’tir. 

Bizimse, bütün imkânsızlıklara ve Amerikancıların sağlı sollu med-
yayı ellerine alarak bize karşı uyguladıkları “susuş suikastı”na rağmen, 
bu ilden aldığımız oy 2.293’tür.

İşte bu sebepten, Sorosçu Kemal, bu CIA’dan çifte madalyalı CIA 
ajanını İstanbul’dan aday gösterip milletvekili seçtirmiştir.

Dikkat edelim, aynı toptan kesmedir bunlar. Amerika’ya kulca ve 
kopmaz bir sadakatle hizmeti, biricik siyasi iş olarak benimsemişlerdir.

Mesela aynı Sorosçu Kemal, ömrünü Mustafa Kemal ve Laiklik 
düşmanlığıyla geçirmiş olan Bekâroğlu’nu da parti yönetimine taşı-
mıştır, değil mi?

Yine, Ekmeleddin’i bir tek parti yöneticisine bile haber vermeksi-
zin Cumhurbaşkanı adayı ilan etmiştir, değil mi?

Yine, hiçbir oy getirisi olmayan, kafayı Türk düşmanlığıyla bozmuş 
Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanının savunucusu Selina Doğan’ı 
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da milletvekili seçtirmiştir, değil mi?
Bu Sorosçu Kemal, gâh “Ben Türk’üm. Atalarım Orta Asya’dan 

gelmiş bir Türk boyundandır.”, der; gâh Olağanüstü CHP Kongresinde 
olduğu gibi “Ben Dersimli Kemal. Ben Dersimli Kemal”, diye dilli dü-
dük gibi öter durur.

Yine aynı kongrede; “CHP geçmişiyle yüzleşemez mi? Yüzleşir, 
niye yüzleşemesin?”, diyerek tıpkı Kaçak Saraylı Reis gibi, Mustafa 
Kemal ve İnönü’nün CHP’sine dolaylı yoldan saldırıda bulunur. 

Yine aynı Sorosçu Kemal, “Biz 1930’ların CHP’si değiliz”, diyerek 
Sorosçu Kemal olduğunu ve CHP’ye de o çerçevede ayar verdiğini iti-
raf eder. 

Yani ABD’li efendilerine; “Bak ben senin her istediğini âlâsıyla ye-
rine getiriyorum. Bu nedenle ben sana Kaçak Saraylı Reis’ten daha iyi 
hizmette bulunurum, mesajları verir, gönderir.

Aşağı yukarı hepimizin bildiği gibi, TR 705 kod adlı Sezgin 
Tanrıkulu, CHP’nin şu an en önde görülen, en aktif durumdaki birkaç 
milletvekilinden biridir. CHP’nin hemen her eyleminde görüntüye ve 
mikrofona gelir, bu kişi. Demek ki CIA, eşiyle birlikte devşirip hiz-
metine aldığı bu şahsa, “Aktif ol. Her yerde en önde görün!”, emrini 
vermiştir. Bu da ona uygun davranmaktadır.

Eski Diyarbakır Baro Başkanıdır bu. Selahattin Demirtaş da 
Diyarbakır İHD Eski Başkanıydı, öyle değil mi?

Demek ki bu ilde Baro gibi, İHD gibi kurumların başkanlığına gele-
bilmek için CIA’dan onay almak gerekiyor. 

CIA’yla bağlantısı olmadan, bileğinin hakkına Diyarbakır Baro 
Başkanı seçilen yurtsever, halksever, Türk ve Kürt Halklarının kardeş-
liğine içtenlikle inanan, namuslu hukukçu Tahir Elçi, işte bir yıl önce 
alçakça, namussuzca, puştça bir cinayete kurban gitti. O zaman da söy-
lemiştik: Tetiği kimin çektiği bizim için önemli değildir bu cinayette. 
Ama o şerefsiz katile emri verenin CIA olduğundan eminiz, diye.

Fidel’in cenazesine katılan CIA’cı Tanrıkulu’nun derdi 
kendini “sol” diye yutturmak

Sezgin Tanrıkulu, Fidel’in 4 Aralık’taki cenaze törenine katılacak 
CHP heyetindeki üç kişiden biriymiş, medyadan öğrendiğimize göre. 

İnsanın aklına gayriihtiyari geliyor:
Yahu bu CIA, Bolivya’da 9 Ekim 1967’de Küba Devrimi’nin ikinci 

plandaki önderi Che’yi katlettirdi. Che, daha önce de defaatle söyledi-
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ğimiz gibi, Washington’dan gelen bir emir üzerine infaz edildi.
Aynı CIA, Fidel’e 638 kez suikast girişiminde bulundu.
Aynı CIA, Küba’ya onlarca askeri saldırıda bulundu ve binler-

ce masum Küba insanının hayatını kaybetmesine sebep oldu. ABD 
Emperyalistleri, 1961’den bu yana Küba’ya ekonomik abluka uygula-
maktadırlar. Küba’daki namuslu, insana yaraşır, hiç kimsenin aç, yok-
sul, işsiz, evsiz kalmadığı; eğitimin ve sağlığın parasız olduğu sosyalist 
düzeni yıkıp onun yerine kendi sömürü, vurgun ve talan düzenini ge-
çirebilmek için, her türlü saldırı ve alçaklığı yapmaktan geri durmadı.

Şimdi, bu Amerika’ya, bu emperyalist haydut devlete ve onun önde 
gelen casus örgütü CIA’ya, yukarıda aktarılan Wikileaks belgelerinde 
görüldüğü gibi, kulca, hatta köpekçe bir bağlılıkla hizmet eden bir kişi-
nin Fidel’in cenaze merasimine katılması nasıl bir projenin ürünüdür?

Bizce bu, TR 705 adlı şahsın CHP tabanını oluşturan içtenlikli in-
sanlarımıza ve bizim “Sevrci Soytarı Sahte Sol” olarak adlandırdığı-
mız zavallılara, kendisini ilerici, demokrat, hatta solumsu olarak yuttu-
rabilmesini amaçlamaktadır.

“Bak yahu, bu adam Fidel’in cenaze merasimine bile katıldı. Yani 
bu adam iyidir.”, dedirtebilmek için bu görevler verilmiştir kendisine.

Hep söylüyoruz ya; CIA, bu tür
den devşirdiği ajanlarının sol oynamalarının, hatta zaman zaman 

ABD’ye karşıymış gibi ayaklara yatmalarının, yaptıkları ihanetin ka-
muflajı ve halka yutturulabilmesi için faydalı olduğunu söyler.

İşte böyle bununki de...
İşte böyle bir Türkiye’de yaşıyoruz, arkadaşlar. Namusluluk, dürüst-

lük, mertlik, halksever ve yurtsever olmak, artık istenmeyen değerler 
durumuna getirilmiştir.

Alçaklık, düzenbazlık, puştluk, ikili oynamak, insanları aldatmak; 
yükselen değerler arasındadır gayrı. Neylersiniz...

Fakat, elbet bir sonu olacak bu namussuzlukların, bu şerefsizlikle-
rin, bu kandırmacaların, bu dolapların, bu düzenlerin, bu ikili oynama-
ların. Bir sonu olacak elbet... İlânihaye sürüp gitmeyecek, bu rezilce 
düzen. Sonunda biz gerçek namuslular bunları ağababalarıyla birlikte, 
haydut devlet ABD’yle birlikte yenilgiye, hezimete uğratacağız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
01 Aralık 2016
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On Sekiz

Yanan bu yurtların, kurban edilen çocukların 
katilleri ABD Emperyalistleri ve

başta Kaçak Saraylı Reis’in
AKP’giller’i gelmek üzere

Meclisteki Dört Amerikancı Sermaye Partisidir!
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Gelinen noktada, Laik Eğitim diye bir şey kalmadı artık. Türkiye, 
dört bir yanını pıtrak gibi saran İmam Hatiplerle, 4+4+4’lerle, sayısı on 
binleri bulan Kur’an Kurslarıyla, onlarca, herbiri birer din derebeyliği 
olan tarikat yuvaları, yurtları ve okullarıyla, Ortaçağ’ın karanlıklarına 
doğru yuvarlanıp gitmektedir.

Kadınlarımız Ortaçağ’ın karanlığına sürükleniyor
İstanbul gibi Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte birinin yaşadığı tari-

hi ve sanayi şehrimizde bile artık caddede, sokakta, toplu taşıma araç-
larında görülen kadınlarımızın ortalama yarısı türbanlı, kara çarşaflı ya 
da feracelidir.

Bu, hep iddia edilenin aksine, kadının özgürleştirilmesi değildir. 
Kadının nesneleştirilmesi, Ortaçağ insanına dönüştürülmesi ve de mut-
fakla yatak arasında köleleştirilmesinin bir belirtisidir, göstergesidir. 

O kadınlarımızın o hale getirilmesi, uzun bir sürecin sonucudur. O 
süreçte, günbegün, beyinleri hasara uğratılmış, Ortaçağ’ın dogmalarıy-
la doldurulmuş, çağdan ve dünyadan koparılmış ve artık bir insan değil 
de, cinsel bir nesne olduğuna inandırılmıştır. Bu kadınlarımız, artık ne 
dünyayı kavrayabilirler, ne toplumu kavrayabilirler, ne gerçek bilimle 
ilgi kurabilirler, ne de bilimsel bilgiyle bir alışverişleri olur. Ortaçağ 
dogmaları, hurafeleri, menkıbeleri, dillerinden düşmez artık. Cinler, 
periler, büyüler, nazarlar doldurur dünyalarını. Aslında acınacak hale 
düşürülmüşlerdir de, onlarda bunu görüp kavrayacak mantık kalmamış-
tır artık.

Hatırlanacaktır sanırız; tüm Ortaçağ’da kadına biçilen rol aynen 
buydu. “Kitaplı Dinler” olarak adlandırılan üç büyük dinde de aynen 
budur, kadına verilen rol. 

Kadın, toplumdan, sosyal hayattan, üretimden koparılır, eve hapse-
dilir. Artık, sadece cinsel bir nesne, nesil üretme aracı ve erkeğin her 
türden ihtiyaçlarını yerine getiren bir canlıya dönüştürülür. Bir gönüllü 
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köleye dönüştürülür.
Kadın böyle de erkekler mantık ve kavrayış açısından farklı mı?
Hayır. Birebir aynı. Fakat toplum erkek egemen bir yapıya sahip 

olduğu için, hoşuna gider erkeklerin bu durum.
Çağdan koparılmış olmak bakımındansa zerre farkları yoktur kadın-

larımızdan. 
Böyle insanların oluşturduğu bir toplum, tabiî ki, bilimle, dolayısıy-

la da doğayla ve toplum gerçekleriyle tüm ilişkilerini yitirir. Ne bilim 
öğrenebilir, ne de bilim üretebilir. Çağdaş teknolojik ürünleri ise, cep 
telefonu, bilgisayar ve benzeri gibi, ithal eder Batı’dan.

Peki, hiçbir şey üretmez mi?
Üretir: Yol yapar, inşaat yapar, AVM yapar, köprü yapar ve bunun 

gibi şeyler yapar. Yani bin yıllardan bu yana yapılanları yapar.
Çağdaş dünyadan koparılır tabiî bu toplum. Bu durumdan kurtula-

madığı sürece de yalnızca Batılı büyük emperyalist devletlerin uydusu 
olur, yarısömürgesi olur, piyonu olur.

Ülkemizi CIA Diniyle Ortaçağ Karanlığına götüren
ABD Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileridir

Peki, Türkiye’yi bu duruma kim itti?
Kuşkusuz, 1946 sonrası Uluslararası Emperyalizmin Başhaydut 

Devleti mertebesine terfi etmiş bulunan ABD Emperyalistleri itti.
Bilindiği gibi, “Yeşil Kuşak Projesi” diye adlandırdığı bir projeyle, 

tüm İslam ülkelerini olduğu gibi, Muaviye-Yezid Diniyle ya da CIA-
Pentagon Diniyle dincileştirerek çağdaş bilimle, dolayısıyla da dünyay-
la bağlantısını keserek kuşattı ülkemizi de.

İşte onun sonucu olarak tarikatların önü açıldı. İmam Hatipler gün-
begün, her ilçeye, her kasabaya varıncaya dek yayıldı.

ABD’nin casus örgütü CIA’sının Ortadoğu Masası Şefi Graham 
Fuller, gurur duyuyor yaptıkları bu aşağılık işten dolayı. Şöyle diyor, 
verdiği bir röportajda:

“Peki bu cihatçılar sorununu başımıza ABD açmadı mı? Hatta 
CIA’nın Ortadoğu Masası Şefi olarak sorumlusu bizzat siz değil 
misiniz?

“Efendim, zannederim radikal İslam’ı, siyasal İslam’ı ilk ola-
rak biz yaratmadık. Biz icat etmedik. Ayrıca bütün dünya radikal 
İslam’ı Sovyetlere karşı kullanmak istedi. Sadece ABD değil. Bütün 
Arap dünyası, Avrupalılar, herkes Sovyetler bir hezimete uğrasın 
diye yardım ettiler. Parayla, silahla... Her şekilde...
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“Yeşil Kuşak ilk kimin fikriydi peki? ABD’nin değil mi?
“Soğuk Savaş zamanında Sovyetler’in güneye doğru yayılması-

nı önlemek içindi. Fikir herhalde bizimdi. Ama o zamanlar bütün 
İslam devletleri de komünizme karşı Müslümanlığın çok güçlü bir 
duvar olduğunu anlamışlardı.

“Türkiye’de bu fikrin en ateşli savunucusu olarak siz biliniyor-
sunuz?..

“Benim için şeref sayılabilir ama ben kabul etmiyorum. Tek bir 
kişi olarak bunu sahiplenemem. Suudi Arabistan’ın da büyük kat-
kısı vardı. Herhalde babası ben değildim. Ama babasını kim bilir?

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

“Oldu tabiî, belki bu kavram hakkında en çok konuşan bendim. 
Çok da haklı bir tezdi. Çok çok doğruydu. Komünizme karşı ger-
çek bir duvar oluyordu İslam.

“Bu yüzden siz de bölgede sürekli radikal İslam’ı pompaladı-
nız?..

“Pompalamadık. Bizden evvel Suudi Arabistan yaptı bunu. 
ABD’nin Afganistan üzerindeki rolü daha büyüktü.

“Peki Türkiye’yi niye kattınız bu kuşağın içine? Tam da Türki-
ye’de Laik bir reform oturtulmaya çalışılırken?..

“Çünkü Türkiye’de çok kuvvetli bir sol vardı. Aynı şekil-
de İran’da da... Hem 1950, 1960’larda hem 70’lerde... Ko-
münizm hareketi çok kuvvetliydi. Ve Türkiye’de İslam ko-
münizme karşı çok efektif değildi. İslam zayıf ama solculuk 
güçlüydü.”[52]

Evet, arkadaşlar. Hain ajan açıkça ortaya koyuyor, yaptığı na-
mussuzlukları. Türkiye’de sol gelişmesin, onun önünü keselim diye; 
Muaviye-Yezid Diniyle tüm insanlarının beynini uyuşturup hasara uğ-
rattık, diyor.

Böylece hem Laikliği bitirdik, hem de bu kelle kesen, kadınları cari-
yeleştiren, Ortaçağcı, cihatçı caniler topluluğunu yetiştirdik, diyor.

İşte bu sebepten, tüm İslam ülkeleri bugün ölüm tarlalarına dön-
müştür. Her gün bin Müslüman, Müslümanlar tarafından katledilmek-
tedir. Ve insanlar, yaratılmış olan bu cehennemden kaçıp kurtulmak için 
evlerini bucaklarını, yurtlarını yuvalarını terkedip, o güne dek “kâfir” 
dedikleri Batı’nın Hıristiyan ülkelerine kendilerini atıp canlarını kurtar-
mak için yollara düşmektedirler, deryalarda boğulmaktadırlar.

[52] http://www.kurtulusyolu.org/isid-canavarini-da-ortadogudaki-cehennemi-de-tayyip-
gilleri-de-9-yasindaki-cocuklarimizin-basina-dolanan-turbani-da-yaratan-ab-d-emper-
yalistleridir-onlarin-yesil-kusak-projesi/.
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Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı ve biz
Ortaçağcılık tehlikesine karşı

halkımızı ve sol ortamı hep uyardık
İşte sadece biz, gelmekte olan bu cehennemi tâ 1960’lı yıllarda gö-

rüp, ona karşı insanlarımızı, özellikle de sol, sosyalist kimlikli aydın-
larımızı uyarmak istedik. Önder’imiz Kıvılcımlı, şöyle anlattı bunları, 
sınıf yapılarıyla birlikte:

“Türkiye’de “kozmopolit” olma bakımından Finans-Kapitale 
tıpatıp uygun ve çarkla dişli gibi içiçe gelen tek bilinçli ve kasıt-
lı sosyal sınıf Tefeci-Bezirgân Sınıfıdır. Çünkü bu sınıf oldu ola-
sıya modern  “MİLLET” karakterini bilmemiş ve tanımamıştır. 
İlk Mekke ve Medine kentlerinden beri Antika Toplumun kutsal 
“ÜMMET” düzeyini yaşamaktadır. Ümmetçiliği aşamadığı için, 
kendiliğinden “VATANSIZ” ve “MİLLETSİZ” olan Tefeci-Bezir-
gân Sınıfı, ister istemez 1300 yıllık Hilafet ve Saltanat düşkünlüğü-
ne bağlıdır.  Saltanatı kendi toprağının devletçiliğinde bulamadığı 
gün, Finans-Kapitalin uluslararası yapısına giren yerli şubesini ba-
şına taç etmekte sakınca bulmaz. O zaman gözünü kırpmaksızın 
bütün kasaba eşraf ve agavatını Türkiye 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, kitap-
larda okumuş, millete “turist bakışlı” kimseleri şaşırtmaktadır. Bu 
kimseler formüllerini biraz gözü kapalı ezberledikleri bir “MO-
DERN KAPİTALİST SINIF” önünde bulunuyormuş izlenimine al-
danırlar. Bir avuç Finans-Kapitalist ile ülke düzeyine yaygın fakat 
yeri geçmiş çağlarda duran Tefeci-Bezirgân Sınıfının kaynaşması 
bu izlenimi “Hafız-ı Kapital” olanları kolayca aldatabilir. Aldanıl-
mamalıdır.”[53]

Önder’imizin bu makalesinin yayınlanma tarihi 8 Haziran 1969’dur. 
Demek ki arkadaşlar, biz o yıllardan bu yana, durup dinlenme-

den, günbegün büyüyen ve yaklaşan bu felaketi olanca gerçekli-
ğiyle görmüşüz, göstermişiz; ona karşı mücadele etmek istemişiz. 
Fakat ne yazık ki, bir başımıza kaldığımız için, gücümüz yetmemiş, 
Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu bu kara günlerin gelişini en-
gellemeye.

Kendisini Marksist-Leninist, Komünist, Maoist olarak adlandıran 
onlarca sol grubun bir tekine olsun, yaklaşan bu felaketi kavratama-

[53] Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve Politika, Derleniş Yayınları, 4’üncü Baskı, 
1993, s. 19-20.
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dığımız gibi, Laikliği savunmanın önemini de kavratamadık. Ortak 
hazırlanan bildirilerde bile, bize karşı ittifak kurup Laikliği savunan 
ibareler taşıyan önerimizin oralarda yer almasını engellediler. Hepsi de 
CIA çizgisinde gelişen Ortaçağcılığın sol cenahtan destekleyicileri ol-
dular. Beyazıt Meydanı’nda, Boğaziçi Üniversitesinde ve diğer üniver-
sitelerde, “Türbana özgürlük eylemleri” yaptılar, Tayyip Erdoğan’la, 
Abdurrahman Dilipak’la ve tüm tarikat ve cemaatlerin meczuplaştırdığı 
insanlarla yan yana, omuz omuza.

Daha önce de söylediğimiz gibi, bizi “Şeriat ve Sevr Paranoyasına 
kapılmış olmakla” suçladılar. Yazılı metinlerinde kayıtlıdır bu ibareler.

Hep söylüyoruz ya; devrimci teorinin görevi, pratiğe ışık düşürüp 
yol göstericilik etmektir. Dolayısıyla da önceden görmektir. Yani olay-
ları, tüm süreçleri içinde, kökenleri ve neden- sonuç ilişkileriyle birlikte 
görüp kavrayabilirseniz; hangi yönde gelişeceğini de önceden belirle-
yebilirsiniz.

İşte bu teori, yani gerçek devrimci teori, yalnızca biz Gerçek 
Devrimcilerde olduğu için, her meselemizi olduğu gibi, günbegün bü-
yüyen ve yaklaşan bu felaketi de gördük, gösterdik ve ona karşı müca-
dele ettik, bir başımıza kalmış olmamıza rağmen.

Tekrar belirtelim ki, biz o mücadeleyi yürütürken bu Sahte Sol, bize 
aynen şöyle karşılık veriyordu:

“Laiklikten bize ne. Bu, Kemalistlerin işi.”
Evet, arkadaşlar; onların çizgisi buydu işte, yıllar boyu. Akılları sıra, 

bize eleştiri yöneltmeye de çalışıyorlardı, Laikliği savunduğumuz için. 
“ABD-AB Emperyalizmi, Ortaçağcı İrtica ve Türkiye” adlı bir 

konfernas verdik, Ankara’da, 2008 yılında. Bu konferansımızda Sahte 
Sol’a hak ettiği karşılığı verip mahkûm ettik onları.

Arkadaşlarımız konferans metnini, aynı adla kitaba da dönüştürdü-
ler sonra.

Meclis’teki Dört Amerikancı Parti de ABD’nin
aynı amaç için kullandığı farklı enstrümanlarıdır

Solun durumu bu da, Meclisteki Dört Amerikancı Burjuva Partisinin 
durumu başka türlü mü?

Hayır. Onlar da başta Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i gelmek 
üzere, Muaviye-Yezid Dininin sömürüsünü yaparak, onu siyasi ranta 
dönüştürme yani insanlarımızı “Allah’la Aldatma” yarışını ediyorlardı 
birbirleriyle. 
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Tabiî, AKP’giller zaten Antika; vurguncu, asalak, insan düşmanı 
Tefeci-Bezirgân Sermayenin siyasi plandaki temsilcisiydiler. Ve bu ser-
maye sınıfının dünya görüşü olan “Ümmetçilik”i savunmaktaydılar. Ki 
hâlâ da öyledirler. Bu sebeple de, ulusa ve ulusal değerlere düşmandır-
lar, dolayısıyla da vatansız ve milletsizdirler.

İşte 1950’den itibaren Yeşil Kuşak Projesi’nin ürünü olan, meczup-
laştırılmış milyonlarca insanın oyunu devşirebilmek için, Meclisteki di-
ğer Amerikancı burjuva partileri de yarışa kalkmışlardı, AKP’giller’le. 
Yani, CHP de, MHP de, HDP de...

Bunların bir tekinin olsun tarikatlara, cemaatlere yönelik olumsuz 
bir tek laf ettiğini duyan, bilen olmuş mudur?

Hayır. Daha önceki yazılarımızda da belirttik defalarca; bunlar, 
Said-i Nursi’ye, Fethullah’a ve diğer tarikat şeyhlerine övgüler düz-
müşlerdir yıllar boyu.

Bugün bile Fethullah hariç diğer bütün tarikatlara yakın durmakta, 
övgüde bulunmaktadırlar.

Hatırlanacaktır; Yeni CHP’nin Sorosçu Kemali ne demişti, bir kaset 
operasyonuyla CHP’nin başına tünetildikten sonra?

“Biz belli bir inanç grubunun bir araya gelip cemaat kurmasına 
karşı değiliz. Siyasete girmemek koşuluyla.”[54]

Gördünüz mü, arkadaşlar?
Tarikatlar, cemaatler olmalıymış ama siyasete girmememeliymiş. 
Mantıktaki zavallılığı ve cehaleti görebiliyor musunuz?
Neye benzer, Sorosçu Kemal’in bu dediği?
Büyük şair ve düşünür Hayyam’ın deyişiyle:

Kadehi ters tut
Ama dökme

Daha üç ay kadar önceydi Sorosçu Kemal’in avanesinden çarşafçı 
namıyla maruf Gürsel Tekin de şöyle demişti?

“Bunun dışında herhangi bir cemaatle, sorunum da yok. Cema-
atler aynı zamanda bir sosyal olgudur, bu başka bir şey.”[55]

Yani adamlar, hâlâ herbiri bir Ortaçağ örgütlenmesi ya da bir din 

[54] http://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-cemaatlere-karsi-degiliz,gh2lRvdiG0iZ-
vEMkcx5NKg.
[55] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/597594/Gursel_Tekin__Kendimi_Tak-
sim_Meydani_nda_asarim.html.
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derebeyliği olan ve insanları Allah’la aldatmaktan başka hiçbir işlevleri 
olmayan tarikatlarla bir sorunumuz yok, diyorlar.

Hâlâ adamlar siyasi rant peşinde.
“Cemaatler bir sosyal olgudur”, diyor, Çarşaf Açılımcısı Hazret...
İyi de o sosyal olguyu bir kanser tümörü gibi Türkiye’nin dört bir 

tarafına yayan kim?
Onu anlayacak ne kafa var, ne de anlasa bile ifade edebilecek bir 

namus...
CIA tarafından, Kontrgerilla’nın paramiliter bir özel örgütü olarak 

1965 yılında kurulmuş olan MHP, zaten evvel ezel din sömürüsüne 
bayılır. Hatırlardadır onların “Hacı Başbuğ” dönemindeki, dillerinden 
düşürmedikleri, caddelere, sokaklara, dağlara taşlara yağlı boyayla yaz-
dıkları şu slogan:

“Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız.”
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi olan PKK ve HDP de yıllardan 

bu yana, daha açığı 1991’den bu yana yoğun biçimde din sömürüsü 
yapmaktadır.

Abdullah Öcalan, defalarca Hüseyin Velioğlu liderliğindeki 
Hizbullah’a ve Fethullah’a övgüde bulunup ittifak çağrıları yapmıştır.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve diğerleri de aynı yolun yolcu-
sudur. Bunlar da Şeyh Sait, Said-i Nursi ve Fethullah Gülen’e defalarca 
övgü düzmüştür.

“Kutlu Doğum Haftaları” kutlamaktadır, bilindiği gibi PKK ve 
HDP’liler.

Ayrıca da, Öcalan’ın önerisiyle, “İslam Kongresi” toplamışlardır 
Diyarbakır’da, iki sene kadar önce:

“PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önerisiyle aylardır hazırlıkları 
yapılan “Demokratik İslam Kongresi” Diyarbakır’da Kur’an oku-
narak başladı.

“İki gün sürecek kongrenin ilk gününe 300’ü aşkın delege ka-
tıldı.”[56]

2015 Seçimleri öncesinde de HDP yöneticileri, Kürt illerindeki 
şeyhlerin, mollaların ellerini öpmüşlerdir, ayaklarına giderek.

Özetçe arkadaşlar; Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çete’nin tama-
mı yani AKP de, CHP de, MHP de, HDP de: 

1- Antiemperyalist değildir. Dolayısıyla da ABD işbirlikçisi ve hiz-

[56] http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/05/140510_kongre_diyarbakir.
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metkârıdır.
2- Antifeodal değildir. Yani Laikliği savunmaz, vazgeçilmez bir 

ilke olarak. Böyle olunca da, birer din derebeyliği olan tarikatlara ve 
cemaatlere karşı olamazlar. Tersine, onlara şirin görünerek, övgü düze-
rek siyasi rant elde etmeye çalışırlar.

3- Antişovenist de değildirler. AKP’giller “Ümmetçi”dir. CHP 
Sahte Atatürkçüdür. MHP Türk ırkçısıdır, HDP Kürt ırkçısı...

Yani bunlar Amerika nasıl oynayın derse, öyle oynarlar. Hepsi de 
birer piyondur. Senaryosunu CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un 
yazdığı, yönetmenliğini de CIA’nın yaptığı ihanet oyununun değişik 
aktörleridir bunlar.

Elbirliğiyle Türkiye’yi Yeni Sevr bataklığına taşımaktadırlar. Yani 
BOP’u hayata geçirme uğraşı içindedirler.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı, arkadaşlar; tarikat yurtlarında 
yanıp kavrulan, can veren yavrularımızın ortaklaşa katilleridir bunlar. 
Cürum ortaklarıdır. Bu katliamların müşterek failleridir. Neylersiniz...

Yalnızca biziz, Hikmet Kıvılcımlı’nın, Mustafa Suphi’lerin, 
Denizler’in ve Mahirler’in meşru mirasçısı ve devamcısı olan. Yalnızca 
biziz, halklarımıza gerçek kurtuluşun yolunu gösteren ve o yolda mü-
cadele eden. Yalnızca biziz, herbiri birer din derebeyliği olan ve Gerçek 
İslam’da asla yeri bulunmayan bu Ortaçağ kurumlarının tamamına kar-
şı olan. Ve bunların herbirini birer “yılan yuvası” olarak gören.

Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’nda Allah’la kul arasına hiç kim-
se giremez. Aracıya vb.ne kesinlikle yer yoktur.

Dolayısıyla da, bu tarikatların tamamı İslam dışıdır, sahtekârlıktır, 
kandırmacadır, halk düşmanıdır, vatan millet düşmanıdır. 

Ve yalnızca biziz, arkadaşlar, bir siyasi hareket olarak, bir devrimci 
hareket olarak ahlâkı, namusu, onuru, her şeyin üstünde tutan. Bu de-
ğerleri yaşamdan bile önemli sayan...

Daha önce de söylediğimiz gibi, biz aynı zamanda Ahlâk 
Savaşçılarıyız da...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
02 Aralık 2016



Ayrım
On Dokuz

CIA’nın İblisçe Planı:
Solu “Solla” vurma
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Türkiye’de çok güçlü bir devrimci potansiyel var aslında. Halkımız, 
devrimcidir. Kendi haline bırakılırsa meseleleri hızla kavrar. Ve dostu 
düşmanından ayırır.

Bazıları halkımızı on yıllar boyu aşağıladılar, “Gerizekalıdır, tutucu-
dur” vb. zırva düşüncelerle. Oysa, tam tersidir halkımız.

 İşgal yıllarında Halkımız ve İlk Meclis’in üçte biri 
Sovyet Devrimi’ni anlamış ve ona sempati duymuştur

Bakın, Osmanlı’nın yıkılış günlerinde bile yani 1918-1923 ara-
sını kapsayan yıllarda bile, halkımız Rusya’da patlayan Büyük Ekim 
Devrimi’ni görmüş, kavramış, benimsemiş ve savunur duruma gelmiş-
ti. İşçi Sınıfımız, birkaç aylık bir devrimci çalışma sonucunda bazı iş-
yerlerinde benimsemişti Bolşevikliği. 

Anadolu’da halkımız kendiliğinden bir davranışla Şuralar yani 
Sovyetler kurmaya başlamıştı.

Mustafa Kemal’i Anadolu’ya gönderen Sultan Vahdettin ve Damat 
Ferit, iki görev vermişti ona:

Birincisi, Karadeniz bölgesinde işgal kuvvetlerine ve onların hima-
yesinde katliamlar yapan Pontus çetelerine karşı halkımız silaha sarıl-
mış ve yoğun bir silahlı mücadeleye girişmişti. Bu mücadelede en önde 
gelen lider de Giresunlu yiğit Topal Osman Ağa idi. 

Osman Ağa, korku nedir bilmezdi. İyi planlama yapar, hızla sonuca 
giderdi. Pontus Çetelerinin ana karargâhını gözü kara bir atılganlıkla 
basar, hiç beklemedikleri bir baskın karşısında şoke olan çete yönetici-
lerini anında imha ederdi. 

İşte bu silahlı mücadeleler, halkta, emperyalist işgalcilere ve onların 
maşalarına karşı bir isyan meşalesi etkisi yapıyordu. Ve günbegün de 
yaygınlaşmaktaydı bu karşı koyuşlar. 

İşte Çökkün Osmanlı’nın teslimiyetçi, hain Sultanı Vahdettin ve 



214

onunla aynı kategorideki Damat Ferit, bu halk isyanlarını bastırmasını 
istemişti Mustafa Kemal’den ve onun teftiş ettiği ordulardan. 

Verilen birinci görev buydu.
İkincisiyse, halkın kendiliğinden oluşturmakta olduğu Şuraları orta-

dan kaldırmasıydı. 
Hatırlayacağımız gibi, Mustafa Kemal, verilen bu hainane görevleri 

yapmak bir yana; onların tam tersini yaptı. Halkı emperyalistlere karşı 
örgütlemeye girişti.

Bunun üzerine, bilindiği gibi, İngiliz Emperyalistleri hemen dav-
ranışa geçip Mustafa Kemal’in geri çağırılmasını emrettiler Saraya. 
Mustafa Kemal bu emre uymadı. Israrlar üzerine de, çok sevdiği asker-
lik mesleğinden ve taşıdığı rütbeden, unvandan vazgeçerek, istifasını 
gönderdi, Vahdettin’e ve Damat Ferit’e.  Bundan böyle nilletin bir ferdi 
olarak, milletimin hizmetinde savaşacağım, dedi. 

Ankara’daki Meclise baktığımız zaman da, milletvekillerinin üçte 
birinin Bolşevik, dolayısıyla da komünist olduğunu görürüz. Yani bu 
kadar kısa bir süre içinde gerçeğin, doğrunun, dostun ve düşmanın ne 
olduğunu görüvermişti bu milletvekilleri.

“(...) Ermenistan’ın Bolşevikliği de sağlanmış olduğu için Le-
nin, Mustafa Kemal’e dostça ve tutarca bir telgraf çekti. Menşevik 
Gürcistan elindeki Ardahan, Artvin, Ahıska ve Batum’u almıştık. 
Sovyetlerle anlaşma sonunda Batum ve Ahıska Gürcülere bırakıl-
mıştır. Bu zaferle Ankara’nın itibarı kadar Rus sevgisi de artmıştı. 
Bir hayli milletvekili rejimin hâlâ komünistlikte ayarlanmamasın-
dan şikâyetçi idiler. “Ne bekliyoruz? Niçin komünizmle halka yeni 
bir ruh aşılamıyoruz? Hangi mal, hangi servet kaldı ki korkalım?” 
diyorlardı.

“Belediye bahçesinde masa masa açıkça propaganda yapılmak-
ta idi. Kalpak üstünde kırmızı renk ve boyunlarda kırmızı kravat 
moda olmuştu.

“— Sen de mi komünistsin?
“— Rusya’dan başka nerde umut var. Sevres Antlaşmasını oku-

dum. Bizi çorak steplere atmışlar. Burada bile serbest değiliz. Yok-
luğumuz fermanı çıkmıştır. 20.000.000 Yunanistan kurulma yolun-
da. Bu hâlde iken başımdaki çuhanın rengini neden sorarsın?

“Meclis içinde ve dışında Tokat Milletvekili Nazım, Bursa Mil-
letvekili Şeyh Servet ve Afyon Milletvekili Şükrü alabildiklerine ça-
lışmakta idiler. Meclisteki teşkilâtlanma Sovyet elçisinin eseri idi. 
Büyükelçi Medivani Ankara’ya kadınlı erkekli iki yüz kişi ve telsiz 
cihazları gelmişti. Daha önce Kars’ta bir iki gün yerine bir ay kalıp 
propagandaya koyulmuştu. Ankara’da Kurşunlu Cami yanında biri 
geniş birkaç ev tutmuştu. At sırtında kırlarda gezintiye çıkar, şehrin 
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içinden kalabalıkla ve gürültü ile geçerdi. Direktifçi bir hâli vardı. 
El altından Meclisteki partizanlarını çoğaltmış, kırmızı çuhalı kal-
pak sayısı artmıştı. Yeşil Ordu ve Ethem’i iyice avcu içine aldığı an-
laşılmakta, Arif Oruç’un “Yeni Dünya”sı Ankara’da satılmakta idi. 
Meclistekiler artık işi açığa vurmuşlardı. Bir gün Tokat Milletvekili 
Nazım Hacıbayram yakınlarında yeni açtıkları kulübe birçok kim-
seleri çağırdı. Kapıda karşılayıcı Şeyh Servet’ti. “Mecliste bir grup 
yapalım. Memleketin buna ihtiyacı var. Komünistlik İslâm esaslarına 
uygundur. Ebubekir komünisttir. Müslüman olduktan sonra bütün 
varını yoksullara dağıttı idi,” diyordu. Anadolu’da teşkilâtlarını yap-
mak için Rusya’dan dört yüz bin altın almak için Mustafa Suphi ile 
haberleştiler. Moskova ise bu işleri Radek’in kontrolü altında ancak 
Mustafa Suphi’ye emanet edebilecekti. Mustafa Suphi arkadaşları ile 
Trabzon’a geldi. İç duruma o kadar güveniyordu ki Ankara’ya:

“— Üçüncü Enternasyonalin Türkiye ile işbirliği yapması için 
çalışacağız. Fakat bu sırada sosyal devrim esaslarını hazırlamak 
üzere propaganda yapacağız. Eğer menfi davranırsanız yardımdan 
mahrum olursunuz, diyordu. Çerkez Ethem onlarla idi: “Yurdun 
Kafkastır, uludur oymağın” diye başlıyan bir marşı bile vardı. İş 
çığrından çıkmak üzere idi. Mustafa Suphi ve on yedi arkadaşı 
Yahya Kaptan’la adamları tarafından bir takaya bindirilerek deni-
ze atılmışlardır. Meclis komünistleri vatana hiyanet suçu ile İstiklâl 
Mahkemesi’ne verilmişlerdir. Mecliste partizanları üçte bire çık-
mışken dokunulmazlığının kaldırılması görüşmesinde yapayalnız 
kalmışlardı.”[57]

Görüldüğü gibi, arkadaşlar, Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızı yöneten Anadolu Burjuvazisi, sınıf karakteri gereği, bura-
da devrime ihanet eder. Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıyla it-
tifaka girerek Meclisteki bilinçli ve namuslu milletvekillerini tasfiye 
eder. Mustafa Suphi ve Onbeşler’i de Karadeniz’in azgın dalgaları ara-
sında boğar. 

Aslında Türkiye’nin ve Laik Cumhuriyet’in kaderi o gün belirlenir. 
Bu ihanetle alınan yara, onarılamaz, tersine içten içe işleyerek tüm or-
ganizmayı çürütür.

İşte bugün yaşadığımız kara günlerin en önemli sebebi, bizce, bu 
ihanette yatar.

 27 Mayıs’ın kazanımları halkımızı devrimcileştirdi
27 Mayıs 1960 Politik Devrimi sonrasında devrimin getirmiş ol-

[57] Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s. 259-261.
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duğu, kısmi de olsa, özgürlük ve demokrasi ortamında, başta Aydın 
Gençliğimiz ve Kamu Emekçilerimiz gelmek üzere, Türkiye Halkı hız-
la devrimcileşmeye başlar.

31.391.421 kişiden oluşan nüfusa sahip Türkiye’de, 1965 seçimle-
rinde, gerçek anlamda bir İşçi Sınıfı Partisi olmayan TİP bile ciddi bir 
çalışma yapmadan 276.101 oy almıştır. Ve 450 kişilik Mecliste 14 mil-
letvekiliyle temsil edilmiştir.

Fakat, bu sefer ABD yörüngesine girmiş Türkiye’de hemen tüm 
kurumları ele geçirerek yerleşmiş bulunan, CIA yönetimindeki 
Kontrgerilla, harekete geçmekte gecikmedi. Bir yandan satın alıp sol or-
tama yerleştirdiği ajan provokatörleriyle, bir yandan Burjuva Sosyalisti 
TİP’in önünü açıp Gerçek Devrimcilerin önüne oluşturduğu setle, bir 
yandan da Gençliği Latin Amerika modeli, yani Carlos Marguella’nın 
teorileştirdiği “Şehir ve Kır Gerillacılığı”na özendirerek gerçek dev-
rimci hattan-Leninci Devrim Öğretisinin öngördüğü hattan koparıp al-
masıyla çığ gibi gelişmekte olan devrimci hareketi yolundan çıkarttı, 
felakete sürükledi ve 12 Mart Faşist Darbesiyle de ezdi. 

Genç arkadaşlarımıza cazip, çekici ve de çok romantik gelmişti, 
Carlos Marguella’nın gerillacılık öğretisi. 

O günlerde, gençlere doğru devrimci hattı göstermek için, ilerle-
miş yaşına ve ağır kanser kanamalarına rağmen, Önder’imiz Hikmet 
Kıvılcımlı, olağanüstü bir çaba gösterdi ve mücadele verdi. Fakat, he-
yecanlı genç arkadaşlarımız bir defa büyülenmişlerdi, Latin Amerika 
Gerillacılığına. Söz anlayacak, laf dinleyecek durumda değillerdi. 

Tabiî, bu arkadaşlarımızı gerillacılığa özendirenlerin başında da 
CIA yönetimindeki Kontrgerilla geliyordu.

Eğer o yıllarda Önder’imizin uyarıları dikkate alınıp Marksist-
Leninist prensipler çerçevesinde oluşturulacak bir gerçek devrimci 
Proletarya Partisinin önderliğinde Leninci Devrim Öğretisine uygun bir 
yol izlenebilseydi, zafere ulaşılabilirdi. Yani devrim gerçekleşebilirdi. 
Ama heba edildi, yazık ki...

1970 sonrası yine çığ gibi gelişmeye başladı sosyalist hareket. Fakat, 
aynı hatalar tekrarlandı ve bu devrimci gidiş de 12 Eylül 1980 Faşist 
Darbesiyle durduruldu. Devrimci güçler ezildi. Zindanlara doldurulup 
işkencelerden geçirildi. İnfazlara ve idamlara uğratıldı. 

1980 sonrası, 1960’lı ve 1970’li yıllara oranla biraz yavaş da olsa 
yine gelişmeye başlamıştı sosyalist hareket. 

Tabiî, CIA ve Kontrgerilla hep görev başındaydı ve devrimi engelle-
mek için her türlü aşağılık yöntemi uygulamaktaydı.
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Küçükburjuva Sol, dümeni ABD’ye kırdı
Bu olumsuzlukların üzerine, 1991’de Sosyalist Kamp’ın ve 

Sovyetler’in çökmesi eklenince, bir anlamda, ölümcül bir darbe yemiş 
oldu, sosyalist hareket.

Küçükburjuva devrimcilerimiz ve sol gruplarımız, inançlarını yitir-
diler. Özgüvenlerini yitirdiler, umutsuzluğa kapıldılar. 

Sosyalist Kamp’ın çökme sebebini kavrayamadıkları için, çöküşün 
sebebini Marksist-Leninist Teoride aramaya başladılar. Oysa çöküş bi-
ricik gerçek devrimci teoriden uzaklaşılması ve kopulması yüzünden 
yaşanmıştı. Lenin’in net, açık, kesin önerileri ve uyarıları dikkate alın-
madığı için karşılaşılmıştı bu hezimetle. Hâlbuki Lenin açıkça söyle-
mişti: Bunlar bunlar yapılmazsa, sosyalist iktidarımızı koruyamayız, 
diye. 

İşte bu noktada, o güne kadar Küçükburjuva bir Ulusal Kurtuluş 
Hareketi niteliğine sahip olan PKK, yine sınıf karakteri gereği büyük 
bir dönüş yaparak burjuva bir yapıya büründü. Ve dümeni hızla kırarak 
ABD’ye yöneldi. 

Abdullah Öcalan Bekaa’da ziyarete gelen CIA ajanlarıyla görüşerek 
kesinlikle Marksist-Leninist olmadığını, sadece Avrupa Sosyalizmi tipi 
bir sosyalizme inandıklarını dile getiriyordu. Avrupa Sosyalizmi ma-
lum; Tony Blair’in İşçi Partisi’nin ve şu anki Fransız Devlet Başkanı 
François Hollande’ın, İspanyol Felipe Gonzalez’in örneklik ettikleri 
sahte sosyalizmdir. Adının dışında sosyalizmle zerre kadar ilgisi olma-
yan bir burjuva ideolojisidir.

Hatırlanacağı gibi, tüm bu örnekler, ABD Emperyalistleriyle, onun 
NATO’suyla çok sıkı ilişkiler içinde olmuşlardır ve olmaktadırlar. 

İşte bu üç olumsuzluk, yani:
1- CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın sol ortama yerleştirdiği ajan 

provokatörler ve onlar aracılığıyla sol grupları kendi yörüngesine çek-
me çalışması,

2- Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’ın çökmesinin yarattığı sar-
sıntı. Küçükburjuva gruplarımızdaki devrimci teoriye ve devrimin ge-
leceğine yönelik inanç ve güven kaybı. İnançsızlığa düşmeleri,

3- ABD ve AB Emperyalistlerinin desteğini arkasına alan Amerikancı 
Burjuva Kürt Hareketi PKK’nin hızla gelişerek önemli bir kitlesel güce 
ulaşması ve bu gücün yarattığı çekim kuvveti, sol ortamı zehirledi. 
Bozdu, soysuzlaştırdı, çürüttü. 

Bizim dışımızdaki tüm sol grup ve grupçuklar, iç içe halkalar oluştu-
rarak PKK etrafında dönmeye başladılar. Uydulaştılar yani. 
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Tabiî PKK de her geçen gün daha açık ve kesin biçimde ABD hâ-
kimiyetine geçti. Pervasızca, ABD Emperyalistlerini ve onların saldır-
ganlıklarını, işgallerini, katliamlarını savunur duruma geldi.

Sadece savunur olmakla da kalmadı, ABD’nin Ortadoğu’daki en 
önde gelen “kara gücü” oldu, yerel ortağı oldu.

İkinci bir İsrail oldu, bir anlamda. 
Artık ABD’ye ve İsrail’e açıktan övgüler düzüyordu. Ondan kendi-

lerine rol vermelerini istiyordu. Silahlı gerillalarını ABD’li komutan-
ların emrine verip ABD’nin çıkarları için savaştırılmalarını istiyordu. 
Yani, kraldan daha kralcıydı ABD’yi savunmada ve ona hizmette bu-
lunmada. 

İşte daha bir iki hafta önce, HDP milletvekili Ziya Pir, İstanbul’da 
yapılan NATO Toplantısında, NATO’nun Parlamanterler Asamblesi 
Alt Komitesi Başkan Yardımcılığına seçildi, tüm üyelerin oy birliğiy-
le aday göstermesi ve oybirliğiyle seçimi sonucunda. Bununla övündü 
HDP’liler.

İşte dün medyaya düşen bir haber:
“Cemil Bayık, Trump’ı tebrik etti: ABD’nin Kürtleri de göz 

önünde bulunduracağını umuyoruz
“Cemil Bayık, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump’ı 

tebrik ederek Trump’ın kendi halkının ve insanlığın çıkarına poli-
tikalar geliştireceğini umduklarını, ABD politikalarının Kürdistan 
da dahil olmak üzere tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

“Cemil Bayık Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesini de 
değerlendirdiği açıklamada “ABD’nin Ortadoğu politikalarında 
Kürtleri de gözönünde bulundurmasını umuyoruz. ABD’nin Kürt-
lere karşı adaletsizliği, vahşeti ve soykırımcı politikaları ve Kürt-
lerin bu saldırganlığa karşı mücadelesini göreceğine inanıyorum” 
dedi.

“Cemil Bayık, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump’ı 
tebrik ederek Trump’ın kendi halkının ve insanlığın çıkarına poli-
tikalar geliştireceğini umduklarını, ABD politikalarının Kürdistan 
da dahil olmak üzere tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

“Sterk TV’ye konuşan Bayık “Ortadoğuda sürmekte olan 
büyük bir savaş var, değişimler ortaya çıkabilir ve yeni dengeler 
kurulabilir. ABD, Rusya ve diğer güçler bu savaşın içinde. Biz de 
Ortadoğu’nun bir parçasıyız ve Kürdistan Ortadoğu’nun belkemi-
ğidir. Ortadoğu’daki tüm politikalar Kürtler ve PKK üzerine de 
etkiye sahip. PKK’nin politikalarının da tüm Kürdistan ve bölgeye 
etkileri söz konusu” dedi.

“Bayık “ABD’nin Ortadoğu politikalarında Kürtleri de gözö-
nünde bulundurmasını umuyoruz. ABD’nin Kürtlere karşı ada-
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letsizliği, vahşeti ve soykırımcı politikaları ve Kürtlerin bu saldır-
ganlığa karşı mücadelesini göreceğine inanıyorum” dedi. Bayık 
sözlerine Türkiye’de yaşayan Kürtlerin Türkiye ile bağlarına ko-
parma çağrısı yaparak devam etti. “Halkımız bilmeki ki özgürlük 
aşamasına ulaştık, savaşın bu kadar şiddetli bir hal almasının ne-
deni bu aşamaya ulaşmış olmamızdır. Halkımız Türk devletinde 
daha çok yaşamamalıdır ve bu sistemle tüm bağlarını koparma-
lıdır. Eğer bunu yaparlarsa, bu sistem çöker ve Türkiye toplumu 
barışa çok daha erken kavuşur.”[58]

Çok açık biçimde görüldüğü gibi, artık en pervasız şekilde ABD’yi 
övgülere boğuyor PKK. Ve onunla omuz omuza Ortadoğu’da iş yapa-
lım, diyor. 

Tabiî yeni bir şey söylemiş olmuyor. 1991’den bu yana bu dedikle-
rini yapıyorlar zaten. 

Şimdi bu çizgideki bir PKK’nin, ABD’nin Ortadoğu’daki petrol 
bekçisi olması konusunda zerrece bir farkı var mıdır Siyonist İsrail’den?

Yoktur.
Zaten PKK, İsrail’in de yandaşı ve dostudur, bilindiği gibi.  
Yani, daha önce de söylediğimiz gibi, ABD kime dostsa PKK de ona 

dosttur; ABD kime düşmansa PKK ona düşmandır. 
Peki bunca açık ve kesin biçimde söylenmiş olanlar, alınan tutum, 

bizim “Sevrci Soytarı Sahte Sol” olarak adlandırdığımız, bizim dışı-
mızdaki sol grupları zerrece olsun etkiler ve onlarda bir duraksamaya 
yol açar mı dersiniz?

Hayır.
Onlar da artık şirazeden çıkmıştır. Kopmaz bir biçimde PKK yörün-

gesinde uydulaşmıştır. Onların bir tekinin olsun tepesinden olumlu bir 
tutum beklenemez artık, devrimcilik açısından. Bir defa utanç verici bir 
alçalmayı kendilerine yedirebilmişler ve yıllardan bu yana o konumla-
rını sürdürebilmişlerdir. Böyle olunca, onlarda artık devrimci onur da, 
ahlâk da, kişilik de kalmamıştır.

Halkın hiçbir talebini, özlemini ve derdini dikkate almayan bu Sahte 
Solun, ihanetiyle vermiş olduğu zarar, sadece kendisinin solluktan 
çıkmış olması değildir. Bunlar aynı zamanda, bu durumda olmaları-
na rağmen, sol ortamı işgal etmekte ve kendilerini de hâlâ sol olarak 
adlandırmaktadırlar. Böyle olunca da cahil ve bilinçsiz halk kitleleri, 
bunları sol sanmakta ve kaçınılmaz olarak da soldan uzak durmakta, 

[58] http://www.abcgazetesi.com/cemil-bayik-trumpi-tebrik-etti-abdnin-kurtleri-de-goz-o-
nunde-bulunduracagini-umuyoruz-36039h.htm)
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hatta nefret etmektedir. Eğer sol buysa, lanet olsun böyle sola, demek-
tedir, haklı olarak. Bunlar, CIA’nın ve onun bölgedeki en önde gelen 
taşeron aktörü PKK’nin yönlendirmesiyle, Birinci Kuvayimilliye’den 
de, Mustafa Kemal Geleneğinden de, Laik Cumhuriyet’ten de uzak 
durmakla kalmayıp sövgülerle saldırmaktadırlar. Bunların tamamı, 
Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanının heveskâr savunucularıdırlar 
da. Yani bunlar, “Atalarımız katildi, soykırımcıydı.”, diyerek ABD ve 
AB Emperyalistlerinin ağzıyla konuşmaktadırlar artık. 

Sahte Sol’un biz Gerçek Devrimcilere-HKP’ye düşmanlığı
Bunların düşmanlıkları sadece Birinci Kuvayimilliye’ye ve Laik 

Cumhuriyet’e değildir. Bunlar, bir başımıza kalmış biz Gerçek 
Devrimcilere de olanca azgınlıklarıyla saldırmakta ve düşmanlık güt-
mektedirler. 

Ellerindeki tüm araç gereç ve olanak bulanaklarla bize “faşist, ırkçı, 
şoven, Kemalist, Kürt düşmanı, Ermeni düşmanı” diye karalar çalmak-
ta birbirleriyle yarış halindedirler. Ellerinden gelse ve güçleri yetse, bizi 
imhaya girişeceklerdir. Fakat buna hiçbir zaman, asla muktedir olama-
yacaklardır. Tam tersine; Tarih onların yok oluşa, bizleriyse zafere gö-
türecektir. 

O Sahte Sol’un zavallı önderleri, devrime ve halka zarardan baş-
ka hiçbir anlam taşımayan saçmalamalarıyla bir baltaya sap olamadan 
ömürlerini geçireceklerdir.

Böylece arkadaşlar, CIA, Gerçek Sola karşı Sahte Solu saldırıya ge-
çirmiş bulunmaktadır. Yani Gerçek Solu, Sahte Solla vurmaktadır.

Tabiî, CIA sadece sol ortamın içine yerleştirmekle yetinmez, ajan 
provokatörlerini. Medyayı da, iş dünyası denen Parababaları dünyasını 
da, siyaseti de, sanatı ve kültürü de aynı şekilde ele geçirip yönlendirir. 

Şu anda sosyalist solun en geniş kitle tabanına sahip olan partisi 
olmamıza rağmen bizim adımız geçmez bu 21’inci Yüzyıl Mütareke 
Basını’nda. Sadece CIA’nın dostu olan ve onun yönetiminde çalışan 
Sahte Sol gösterilir oralarda. Onların temsilcileri yer alır, ekranlarda, 
gazete sayfalarında. 

Biz, “susuş suikastı”yle öldürülüp yok edilmek isteniriz. 
İşte bu sebepten de, kavgamız, savaşımız, halkımıza duyurulmamış 

olur. Halk bizi tanımamış olur. 
Bu bakımdan hızla yol alamıyoruz halk kitleleri içinde. Hak ettiği-

miz yaygınlığa ve etkiye ulaşamıyoruz.
Ne yapalım...
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Mademki şartlar bu, bütün bu ahval ve şerait içinde dahi, ruhi ve 
fiziki bütün gücümüzle savaşmaktır görevimiz. Zaten başka türlü bir 
yaşama biçimi asla bize uymaz. Bizim için katlanılabilir bir durum ol-
maz. Durup dinlenmeksizin savaşacağız. 

Tarihin akışı bizden yana. Zor olacak ama en sonunda kazanan yine 
biz olacağız. Halklar kazanacak, insanlık kazanacak.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
05 Aralık 2016





Ayrım
Yirmi

CIA Sosyalizmi nasıl yapılır?
Tek cümleyle:

CIA’nın tezlerini sosyalistlik maskesi altında 
savunarak... Yani ABD Emperyalistlerinin
emperyalist çıkarlarını içeren projelerinin, 

planlarının teoride ve pratikte-sözle ve eylemle, 
üstelik de sol maske altına gizlenerek

savunusunu yapmakla...
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CIA Sosyalizmi, tabiî ki Gerçek Sosyalizmin yani İşçi Sınıfı 
Sosyalizminin-Bilimsel Sosyalizmin tam karşıtıdır, düşmanıdır. 

Demek ki burada da bir diyalektik zıtlık var. Uzlaşmaz bir karşıtlık 
var. 

Peki, Türkiye’de bugün CIA Sosyalizmi yapan var mıdır?
Vardır. Hem de pek çok... Mebzul miktarda...
Bizim dışımızdaki yani İşçi Sınıfı Sosyalizminin tek savunucusu 

olan HKP dışındaki tüm partiler, gruplar, grupçuklar ve adı başka örgüt-
ler yani platformlar vs.ler; bütünüyle CIA Sosyalizmi yapmaktadırlar. 

Halkımızın, ülkemizin, vatan ve milletimizin çıkarlarıyla, dertleriy-
le zerre miktarda olsun ilgileri yoktur bunların

Kim midir bunlar?
Bu soruyu şöyle yanıtlayalım:
ABD Emperyalist haydutlarının bölgemize ilişkin projeleri nedir, 

arkadaşlar?
BOP’tur, değil mi?
E, bunu hepimiz biliyoruz. En resmi ve yetkili temsilcileri, kurum-

ları, yayın organları açıklayıp savundu mu bu projeyi?
Savundu. 
Peki bu emperyalist haydut, 1991’den bu yana bu projeyi hayata 

geçirmek için Ortadoğu’yu, ülkemiz de dahil olmak üzere, ölüm tarla-
larına çevirdi mi?

Çevirdi.
Irak’ı, Suriye’yi üç parçaya böldü mü?
Böldü.
Libya’yı, yığınla aşiret devletçiğine çevirdi mi?
Çevirdi.
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Ve bu süreçte on milyon civarında masum Müslüman halkın kanını 
içti mi?

İçti. 
Ve tüm bu canavarca işlerini yaparken ona yandaşlık edenlerin, taşe-

ronluk edenlerin başında kim gelmektedir?
Amerikancı Kürt Hareketi PKK, PYD, HDP... Irak’taki Barzanistan 

aşiret devletçiği...
Bunun dışında kimler gelmektedir?
Meclisteki HDP de dahil olmak üzere Dört Amerikancı Burjuva 

Partisi. Yani AKP, CHP, MHP, HDP...
Başka?
Yüzyıldan bu yana Ortadoğu Halklarına ihaneti sürdüren Suudi 

Arabistan Krallığı. Kuveyt, Katar...
Bunların dışında, ABD haydutunun “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürü-

nü olan, insanlıktan çıkarılmış Ortaçağcı cihatçılar: El Kaide, El Nusra, 
IŞİD, ÖSO, Demokratik Suriye Güçleri vb...

Siyonist İsrail...
ABD Emperyalist haydutunun bölgemizdeki hain işbirlikçileri, ye-

rel güçleri bunlardır.
Defalarca söylediğimiz gibi, 1991 sonrası PKK 180 derecelik bir 

dönüşle Amerika’ya yanaşmış ve tepeden tırnağa onun hizmetine gir-
miştir, onun yörüngesine yerleşmiştir. 

PKK, ABD Emperyalist haydutunun uydusudur. Ve sürekli onun 
yörüngesinde dönmektedir. 1991’den bu yana tüm yapıp ettikleri o yö-
rünge içindedir. 

Bizim dışımızdaki diğer sol parti, grup, grupçuk ve adı farklı plat-
formların tamamı da PKK’nin uydusu olmuştur artık. Ve PKK çev-
resinde dönmektedir sürekli. Dolayısıyla da bu grup ve grupçuklar 
bir yandan PKK çevresinde dönüp dururken, diğer yandan da ABD 
Emperyalistleri çevresinde turlamaktadır.

Yani bunlar, Güneşin etrafında dönen Dünyamızın etrafında dö-
nen Ay misalidir.

Dolayısıyla da, bu adı “Sosyalist”, “Marksist-Leninist”, 
“Komünist” ya da adı başka karga cephelerinin, karga platformları-
nın tamamı, CIA’nın projelerinin taşeronluğunu yapmaktadır. ABD 
Emperyalistlerinin hizmetkârlığını yapmaktadır. Bunların solculukla 
molculukla milim miktarda olsun ilgileri kalmadığı gibi, Gerçek Solun 
da en ağulu düşmanlarıdır bunlar.

İşte biz bunlara “CIA Sosyalistleri”, diyoruz. Yapıp ettiklerine de 
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“CIA Sosyalizmi”, diyoruz. 
Bunların yazılarında, bildirgelerinde, sloganlarında, konuşmaların-

da ABD Emperyalizmi terimi geçmez. Avrupa Birliği Emperyalizmi te-
rimi geçmez. NATO ve Amerika karşıtı herhangi bir ibare bulamazsınız 
bunlarda. Çünkü hepsi, Amerika’nın gönüllü hizmetkârları durumun-
dadır artık.

Ha, bazen bilinçsiz genç insanlarımızı kandırıp saflarına çekebilmek 
için, soyut “emperyalizm” sözcüğü geçebilir. O da enderdir. Tabiî böyle 
kimi işaret ettiği belirlenmeyen sözleri AKP’giller bile ediyor zaman 
zaman. 

Fakat biz, kimin dost kimin düşman; kimin gerçek halksever, yurt-
sever ve devrimci; kimin sahtekâr, düzenbaz, CIA Solu olduğunu belirt-
mek için ya da bunların ortaya çıkıp teşhir olmalarını sağlamak için, şu 
özdeyişi ortaya koyduk:

“Katil ABD Ortadoğu’dan Defol, diyemeyen her siyasi ve her 
aydın ya gafildir ya hain!”

Ancak bu sloganı içtenlikle, inanarak haykırabilenler Gerçek 
Devrimcidir. Gayrısı gafil ya da hainler güruhudur.

CIA Sosyalizminin Tarihi
Bu terimi, Önder’imiz Hikmet Kıvılcımlı kullanmıştır, 1971 başın-

da. İsterseniz Kıvılcımlı Usta’nın bu meseleyi ele alışını, açışını göre-
lim bir:

***

CIA Sosyalizmi Nasıl Yapılır?
9 Mart 1971

İşçi arkadaşlar, belki güleceklerdir.  “Başka işiniz mi kalmadı?” 
diye.  “Bırakın sarhoşları yıkılsınlar” diyecekler. Aydın yaygaralarına 
arasıra yer verdikçe çalışan yığınlarımızdan özür dileriz. 

Bu satırları sakın bol parayla lüks baskı yapan iki buçuk aydın çöme-
zi  “düzeltmek” umuduna kapılarak yazdığımız sanılmasın. Demagoji 
hiçbir zaman  “düzeltilemez”. Aydın gençlik ortamında sağlı sollu sa-
pıtmaların bir  “Ev sahibini şaşırtmak isteyen hırsız” tipini kimi temiz 
gence belirtmek istedik. Yanlış hesap Bağdat’tan dönecektir.

“Sıffiyn” savaşında, namuslu ve yiğit Müslüman saflarını bozmak 
için Tefeci-Bezirgân Muaviye askerlerinin mızrakları ucuna Kur’an’ı 
takarak, herkesten koyu  “Müslüman” olduklarını göstermek istedik-
leri gibi,  “sosyalizm” demagogları da Marks’ın Kapital’ini ve başka  
“kutsal kitapları” kalkan gibi kullanacaklardır.  “Toplum Polisi”nin 
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kalkanları ne ise, onlarınki de odur. Nitekim Toplum Polisi ne denli  
“Toplumcu” ise, demagoglar da o tür  “Sosyalist”tirler. Bu sık sık unut-
turulmaya çalışılan doğruyu açıklıyoruz.

 “Demagog”un (kuru lâfla kara kalabalığı ayartanların) kendi ya-
lanına inanmış olup olmaması hiç önemli değildir.  “Demagogun en 
tehlikelisi, söylediğine inanmış olanıdır”, der Lenin. Demagogların  
“samimî”leri değilse bile, sahteleri, yanlış kapı çaldıklarını öğrenecek-
lerdir. Şimdilik, hep onlarla uğraşacak olmadığımız için, kulaklarını 
kimi saf gençlere gösterip bükmekle yetiniyoruz.

Finans-Kapitalin bilinçli-bilinçsiz oyuncakları “yeni” bir  “Aydınlık” 
getirdiklerini sanırlar. Oysa gölgedeki kurşunî efendileri yüzyıllardır, 
bile bile lâdes oynarlar. Bugün adına  “CIA Sosyalizmi” dediğimiz 
oyun ne ilktir, ne sondur. Oyunun aktörleri gizli ajan siciline yazılmış 
mıdırlar? Kıçlarında polis tabancaları var mıdır?.. Orası ikinci kertedir. 
Aktörlerin objektif olarak yaptıkları derlenilebilecek her noktaya yalan 
dolan bombaları atmaksa, rolleri CIA sosyalizmi içindedir. Bizim için 
olayda hiçbir yenilik yok.

Eski adıyla  “Burjuva Sosyalizmi” her zaman, her yerde bukale-
mun gibidir. Konduğu dalın rengini almakta eşsizdir. Bunlardan bir kaç 
eşantiyonu analım.

1- Japonya’da “MARKSİST” Polis
Yeryüzünde Birinci Emperyalist Evren Savaşı’ndan sonra: 

Japon Emperyalizminin gizli polisi, kendi ajanlarını yetiştirdiği 
bir  “Marksist” okul açtı. Ve orada, gizli Finans-Kapital ajanlarına  
“Bilimsel Sosyalizm”in inceliklerini öğretti. Japon “Marksist” ajanla-
rının başlıca görevleri, elden geldiğince İşçi Sınıfı Partisi kuruluşunu 
baltalamak; bunu yapamazlarsa, İşçi Sınıfı Partisi içine sızarak, orada  
“keskin sosyalizm” yırtınmalarıyla provokasyonlar ve mız çıkarmaktı.

İt ürüdü, Kervan yürüdü. Japon İşçi Sınıfı Partisi, ajan köpekleri 
zararsızlaştırdı.

2- Çarlığın “PROLETER DEVRİMCİ” Ajanları
Gerçek Sosyalizmin İşçi Sınıfı Partisini baltalayan Gizli Polis  

“Komünizmi”, keskin  “Marksist” Provokatörler Sosyalizmi yalnız 1. 
Emperyalist Evren Savaşı’ndan sonra Uzakdoğu’da görülmedi. Ondan 
çok önce, Kapitalizmin yerleştiği her yerde İşçi Sınıfı kımıldandıkça, 
en kurnazca  “Suret-i Haktan gelen” (doğruymuş gibi görünen) aşırı  
“Proleterci” (İşçi yanlı), değme  “Sol” (Goşist) veya keskin “Silahlı 
Sosyalist” provokasyonları binbir çeşitlilik sundu.

Sosyal yapısı Türkiye’ninkine çok benzeyen eski Çarlık 
Rusyası’nda, gerçek İşçi Sınıfı Partisini doğmadan boğmak, yahut do-
ğunca soysuzlaştırmak için kaç türlü provokatörlükler (kışkırtıcı gizli 
polis ajanlıkları) icat edildiği, artık Türkiye’de dahi okunabilen klâsik 
edebiyat sırasına girdi.
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Bunların en sistemli teorik olanı, Çar Jandarmasının Albay 
Zubatof’unca uygulanan  “Proleter Devrimciliği”dir. Frenkçede 
Uvriyerizm (Koyu Amelecilik) denen bu ideolojiye göre, işçiler eylem-
ci aydın gençlere kanmamalıdırlar. İşçi Sınıfı Partisi yerine sırf işçiler-
den kurulmuş örgütlerde kendi çıkarlarını aramalıdırlar.

3- 1905 “Devrimci”si: POP GAPON
O provokasyonların en korkunç ve dillere destan Anıt örneği (şâhe-

seri), kişi olarak: Pop Gapon’dur. Pop Gapon bizim kılkuyruklar gibi 
yazı çizi kılıbıklıklarıyla havanda su dövmemiş ve yalnız bayağı  “endi-
katörlük” (İşçi ve Köylü hareketlerini ve liderlerini belli etmeden polise 
ele vermek) rolü ile yetinmemiştir.

Pop Gapon, bugün artık herkesin tanıdığı içyüzüne rağmen, o zaman 
herkesçe Rusya’daki 1905 İhtilâline öncü olan ilk İşçi Ayaklanışının 
kendiliğindenci  “Lideri” sayılmıştı. Pop Gapon, işçileri ellerinde di-
lekçe, ilâhiler okuyarak: “Çar Baba”larına dertlerini dökmeye götür-
müş, ünlü Kızıl Meydan’a gelen temiz işçi ve halk yığınlarını Kanlı 
Pazar’da kılıç ve kurşun yağmuru ile yere serdirmişti. Bu hareketin ar-
dından, aynı Pop Gapon, Avrupa’ya geçip, Rus Sosyal Demokrat İşçi 
Partisi’nın tek ayık lideri Lenin’i de gizli gizli ziyaret etmişti.

Pop Gapon’un bir Okrana Ajanı (Gizli Çar Polisinin Papaz (ilmiy-
ye) mesleğinden adamı) olduğunu bugün bilmeyen kalmış mıdır?

Pop Gapon, gerçek Sosyalizmin 1903 Kongresi’nden beri ordu-
laşmış İşçi Sınıfı Partisini baltalamak için İşçi Sınıfını kurşunlatarak 
yıldırmak görevini üzerine almıştı. Farkına varmadan, yaptığı provo-
kasyonla ülkeyi Çar zulmüne karşı bir uçtan öbür uca silâhlı isyana 
giriştiren tepkiyi aceleleştirdi.

İt ürüdü, Kervan yürüdü. İşçi Sınıfı Partisi, ajan köpekleri Rusya’da 
da zararsızlaştırdı.

4- Türkiye’nin “POP”ları
İşçi Sınıfı Partisine karşı Türkiye burjuvazisi Çar Üstâdından ve 

uluslararası Finans-Kapital Efendilerinden hiç aşağı kalmamak için sü-
rekli idmanlar yapmıştır.

Türkiye’nin Modern Tarihini azıcık yaşayanlar ve bilenler, Mütareke 
yıllarında yabancı emperyalist ajanlarının ve yerli burjuvazinin hangi 
“İştirâkiyyun” (Komünizm) ajanlarını nasıl piyasaya sürdüklerini ha-
tırlarlar. Bunların başlıca görevleri: Türkiye’de gerçekten bir İşçi Sınıfı 
Partisinin doğuşunu önlemek, baltalamaktı. Bunu yapamayınca; ya 
herkesten daha önce davranmış görünerek bir “Sosyalist Parti”, hattâ 
“Komünist Parti” kurmaya girişmek yolunu tuttular; yahut İşçi Sınıfı 
Partisi içine sızarak, orada keskin  “Sosyalizm” hatta  “Komünizm” for-
mülleriyle, el çabukluğu marifet, hokkabazlık yolundan provokasyonlar 
ve mız çıkarmak görevini en  “Bilimsel”, yahut en inadına  “Devrimci” 
perdesi altında yerine getirmeye koyuldular.
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Türkiye’nin karanlık ve nankör Sınıflar Savaşında ne aşamalar ge-
çirilmedi? Yaşayanlar bir gün ayrıntılarıyla açıklayacaklardır. İşçi Sınıfı 
için ve çeşitli işyerlerinde uzun yıllar gizli polisin kurduğu  “Komünist 
Hücreleri” işletildi. Bu polis komünistleri, uluslararası emperyalist ca-
suslarla ve ajanlarla da el ele vererek, foyaları ortaya çıkıncaya dek:  
“Üçüncü Enternasyonal” adına, foyaları sırıtınca: “Üçbuçukuncu 
Enternasyonal” adına tahrikât [ajitasyon], propaganda, teşkilât yaptılar.

Öylesi günler oldu ki, pek aşırı Polis Marksist- Komünistlerinin İşçi 
Sınıfı ve halk yığını içine yaydıkları ateşli “Komünist Beyannameleri”nin 
ve “Komünist Dergileri”nin hesabı, gerçek İşçi Sınıfı Devrimcilerinden 
soruldu. Elebaşıları azılı “polis komünistlerinden” olan boylu boyunca 
sözde: “Komünist Teşkilatlarının gürültülü sözde: Komünist tevkifatla-
rı” yapıldı. Sonra, bu yaman “Komünist Tevkifatları”nın aslan ajanları, 
masum işçilerle birlikte, Polis Birinci Şubesinde epey “müthiş” sorgu 
sualden geçirilip, bir karanlık saatte, Polis Müdürlüğünün arka kapısın-
dan:  “Defolun!” diye sokağa (İşçi Sınıfı içine) fırlatıldılar.

İt ürüdü, Kervan yürüdü.
Türkiye İşçi Sınıfının Partisi, hep  “ileriye kaçan” ajan köpekleri, 

sık sık zararsızlaştırdı.
5- Provokasyon Amacı: İşçi Sınıfını Partisiz Bırakmak
Bu kısa açıklama bize neyi belli ediyor?
Şunu:
Kışkırtıcı ajan köpeklerin İşçi Sınıfına saldırışları her zaman, sını-

fın en bilinçli, en fedakâr, en yiğit öncülerinin örgütlendiği İşçi Sınıfı 
Partisine karşı olur. Ağzıyla kuş tutsa, partisiz bir sınıf her zaman tor-
bada kekliktir. Yapılan saldırı parti ortada görünmüyorsa; İşçi Sınıfı 
Partisinin olamayacağı, hiç değilse  “henüz zamanı gelmediği” yâvesini 
işler. Parti, bu havlayışları kısa kesmek için yeni aşamasına davrandı 
mı,  “herkesten önce” bir provokasyon örgütü öne sürmeye girişir.

Sosyalizm düşmanları için başka her şey mubahtır: “Solculuk” da, 
“Sosyalistlik” de, “Komünistlik” de en aşırıca ajitasyon ve propagan-
da edilebilir. Yeter ki İşçi Sınıfı Partisi bozulsun. Çelik, çekirdeksiz  
“Sosyalizm”ler, nasıl olsa örgütlü gericilik tarafından bozguna uğratılır. 
Burjuvazi bilinçli ve örgütlüdür ya...

6- Minarenin Kılıfı ve Sıçan Aklı
Kendilerini ilkin 50 yıl önce çıkmış ilk Aydınlık dergisinin oldubit-

tiyle “mirasçısı” pozunda gösterebileceklerini uman “ne idikleri belir-
siz” kişiler, düşüncemizi ve yazımızı almak için bize çok alçak gönül-
lüce başvurdulardı. Kendilerine: Yayının ancak örgüt için bir duvarcı 
sicimi olabileceğini anlattık. O şartla yazı verdik.

Onlar çok geçmeden açıkgözlüğe başladılar: Yazdıklarımızda yeni 
bir öneri görünce, çıkacak dergide o öneri yerine, aynı düşünceyi sulan-
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dırarak, ilkin “kendi buluşları” imiş gibi öne sürdüler. Bir iki sayı sonra, 
yayınlanan yazılarımızın aslı okurlara, o keskin sosyalistlerin  “buluş-
larını” taklit eden bir geç kalmış düşünce imiş gibi sunuldu. “Proleter 
Sosyalizmi” ile “Burjuva Sosyalizmi” deyimlerimizin başına getirilen-
ler gibi... Kalpazanlık mıydı bu, yoksa toyca kurnazlık mı?

Biz, tükenmez iyi dileğimizle, o turfanda “sosyalist” beyciklerin, 
Tefeci Bezirgân artığı küçük burjuvalıklarına verdik. Düzelirler umudu 
ile görmezlikten geldik. Oysa onlar atı alınca Üsküdar’ı geçecek harâ-
milikteymişler. Sosyalist Ortamda “Bilimsel” logorre’lerini (söz ishal-
lerini) akıllarınca geçer akça kılar kılmaz asıl içyüzlerini açığa vurdu-
lar. Türkiye’de: “İşçi Sınıfı Partisi’nin objektif ve sübjektif şartlarının 
yetersiz olduğu” iddiasına sıçradılar.

O zaman aldı bizi bir düşünce. “Karaman’ın koyunu, sonradan çıkmış-
tı oyunu!” Tıpkı Polis ajanlarının İşçi Sınıfı Partisini baltalama taktikle-
rine pek benziyordu bu  “Şartların yetersizliği Teorisi”. Ne yapıyorsunuz 
deyince, yetersizlik yazısını kendi dergilerindeki “Özgürlüğe” atfettiler. 
Ama yalanlamadılar da. Minareyi çalanlar, kılıfını hazırlamışlar demekti. 
Sıçan tırtıkçılığı ile vakit kazanacaklardı. Hele boylarını göstersinlerdi.

7- Suçüstü Yakalanış
Sonradan Ak-Aydınlıkçı olacaklar, meşru savunma durumuna itil-

miş arkadaşlarının eylemlerini “Anarşistlik” ilân etmekte, bezirgân 
Parti liderleriyle aynı zamanda ve aynı kaba yellendiler. O yüzden 
Eylemciler ile “sosyalizmin bilimi”ni yazar geçinenler arasında çıngar 
koptu. Ak-Aydınlıkçı’lar kendilerini “Proleteleter Devrimci” ilân eder 
etmez, ansızın herkesten daha “Keskin Sosyalist” görünmenin yolu-
nu “Mao-Mao”culukta buldular. Ve dün  “eleştirdikleri” eylemcilerin  
“Silahlı Halk Savaşı” parolasını şiddetle (ama kaloriferli apartmanla-
rında) döktürdüler: Onlar mı eylem düşmanı?

Az önceki  “Bilimsel” perhizlerini, şimdi Mao-Mao’culuk tur-
şusu ile keskince bozmuşlardı.  “Tarihsel Maddecilik Yayınları”nın 
üç son kitabı çıkınca, Tatar ağaları geç kaldıklarını anladılar. Bu yol 
“İşçi Sınıfı Partisi”ni herkesten önce kendilerinin girişiminde kurmak 
sevdasıyla  “Sosyalist Kurultay” çağrısına ılgar ettiler. Ve bir yol daha 
metotlarına sâdık kaldılar. Kaç yıl önce “Sosyalist” gazetesinde çık-
mış  “Sosyalistler Konferansı” çağrısını ağızlarında, hiç anmaksızın, 
soysuzlaştırma çabasına daldılar.

Yaşları benzemesin, Dünya’da ve Türkiye’de İşçi Sınıfı Partisi’ni 
önce baltalama, sonra ele geçirme yolundaki casus taktiği ve provokas-
yonu ile iyice paralele düştüklerini ve  “Cesaret arz ederken, sirkatlerini 
söylediklerini” anlamadılar. Suçüstü yakalandılar.

***
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PDA-İP az geldi, PKK ve pervaneleri de
CIA Sosyalistliğine soyundu

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, 1971 başında CIA Sosyalizmini, 
Doğu Perinçek ve avanesi yani PDA çevresi yapmaktaydı. 

Bunlar bir yandan Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’a, tabiî 
Küba’ya da, galiz hakaretlerle saldırmaktaydılar. “Sosyal Emper-
yalistler”, “Yeni Çarlar”, “Hitler’in çizmelerini giymiş haydutlar”, 
“Sosyal Emperyalizmin lojyonerleri” gibi namussuzca ibarelerle kara-
lamaya çalışmaktaydılar Sovyetler Birliği, Küba ve Sosyalist Kamp’ı. 

Böylece de bu alçaklar, dünyayı kana ve ateşe boğan ABD ve AB 
Emperyalist haydutlarının yani gerçek emperyalist çakalların suçlarını 
en azından yarı yarıya indirmiş bulunmaktaydılar.

Bu emperyalist devletlerin suçlarının yarısını Sovyetler Birliği ve 
Sosyalist ülkelerin üzerine yıkmaktaydılar. Bu şekilde de ABD ve AB 
Emperyalist çakallarına büyük bir hizmette bulunmuş olmaktaydılar. 
Bununla da yetinmemekte, ABD ve AB haydut emperyalist devletlerini 
ve onların askeri örgütü NATO’yu “Barış Cephesi içinde yer almak-
tadır.”, diyerek savunmaktaydılar. Hatta bu tayfa, ABD’nin kitle imha 
silahı, insanlık düşmanı nötron bombasını bile açıktan savunma duru-
muna girmişti. 

Bu PDA çakalları, ülke içinde de Gerçek Devrimcilere saldırmak-
taydılar, aynı şekilde. 

Yani ülkede Gerçek Devrimcilerin yolunu tıkama, böylece de dev-
rimci hareketi bloke etme derdindeydiler. ABD’ye bu şekilde en büyük 
hizmeti yapmış olmaktaydılar.

Bu ABD işbirlikçisi hain hareket, bugün de varlığını sürdürmekte-
dir. Ve CIA Sosyalizmine devam etmektedir.

Ne yazık ki bugün ülkemizde var olan CIA Sosyalizmi çizgisindeki 
hareketler, PDA’dan çok daha büyük bir sayıya ve kitle gücüne sahip-
tirler. Yani PDA’nın yanına bugün, bizim dışımızdaki tüm sol gruplar 
da kaymış bulunmaktadırlar. Çünkü bunlar da artık CIA Sosyalizmi de-
diğimiz hattın izleyicisidirler.

Olay şöyle gelişti:
1991 sonrası bu kervana, yani CIA Sosyalizmi hattına peyderpey 

katılmaya başladı, küçükburjuva sol grup ve grupçuklar. PKK’nin de 
kitlesel silahlı bir güce ulaşıp bunlar üzerinde hâkimiyet kurması, bun-
ların CIA Sosyalizmi çizgisine kayıp PKK ve dolayısıyla da ABD yö-
rüngesine girmesinde çok önemli etken oldu.
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bugün bunların tamamı artık CIA 
Sosyalizmi yapmaktadır.

Önceki yazılarımızda da defaatle belirttiğimiz gibi, bu CIA çizgisin-
deki adı “Sosyalist” olan grupların çoğalmasını, büyümesini, etkinleş-
mesini ve sol ortamı bütünüyle kaplamasını CIA’nın Ortadoğu Masası 
Şefleri de açıktan dile getirmiştir. Hatırlayalım isterseniz. CIA’nın eski 
Ortadoğu Masası ve Ankara İstasyon Şefi Graham Fuller, çok açık 
biçimde şöyle demiştir:

“Benim kişisel hissiyatım ise Türkiye’de daha çok sol hareket 
görmek isterdim. Çünkü bence en büyük ihtiyaç bu.”[59]

Bunu, Ortadoğu’nun ve ülkemizin CIA Şefi söylüyor, arkadaşlar. 
Uzun uzun düşünmemiz gerekir, meseleyi tam net olarak kavrayabil-
mek için. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. CIA’nın hayati bir ihti-
yacının dile getirilişi. 

Ne zaman söylemiş, arkadaşlar, şerefsiz ajan bu sözü?
 2012’de.
Sanırız, bugünün Türkiye sol ortamına bakınca bu özleminin yete-

rince karşılandığını görmektedir, CIA Şefi. Çünkü, hep söylediğimiz 
gibi, bizim dışımızda sol diye bir şey kalmadı, gerçek anlamda. Hepsi 
Graham Fuller’in istediği kapsam içindeki sola dönüştü. Yani BOP’un 
ya da diğer ifadesiyle “Yeni Sevr”in gönüllü hizmetkârları ve uygulayı-
cıları durumuna dönüştü, bu sözde sol.

İşte bu solun gerçek niteliğini, özünü, ruhunu ortaya koymaktadır, 
“CIA Solu”, “CIA Sosyalistleri”, “CIA Sosyalizmi” terimleri.

CIA,
Gerçek Devrimcilere düşman,

CIA Sosyalistlerine dosttur
Oysa aynı CIA ve aynı CIA Şefi, Gerçek Sosyalizmin en ağulu düş-

manlarının başında gelmektedir. Çünkü ABD Emperyalist haydutları, 
“Yeşil Kuşak Projesi” adlı projelerini İslam ülkelerinden solun kökü-
nü kazımak ve onun yerine Muaviye-Yezid Dininin Ortaçağcı cihatçı-
larını geçirmek için ortaya attılar ve uygulattılar, yerel işbirlikçi hükü-
metlerine.

Çünkü Gerçek Sol, her şeyden önce, Marksizmin ve onun 20’nci 
Yüzyıldaki biricik doğru yorumcusu ve meşru mirasçısı olan Leninizmin 

[59] http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiyeye-daha-cok-sol-lazim-1084059/.
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savunucusudur. Leninizm, Emperyalizm ve Proletarya Devrimleri 
Çağının Marksizmidir. 

Ne der Lenin, çağımızın karakteristiği hakkında?
“Dünyanın nüfusça yüzde 15’ini oluşturan emperyalist devletler, 

geri kalan yüzde 85’lik mazlum ülkeleri hegemonyaları altına almış-
lardır, sömürgeleri, yarısömürgeleri ve bağımlı ülkeleri haline getirmiş-
lerdir. Bu ülkelerin ekonomisini de, siyasetini de, kültürünü de, sana-
tını da, eğitimini de; özetçe her şeyini ele geçirip yönetimleri altına 
almışlardır. Ve bu ülkeleri hayâsızca sömürmekte, talan etmektedirler. 
Bu ülkelerin bütün doğal kaynakları, halklarının alınterleri ve pazarları 
bu çok küçük bir azınlıktan ibaret olan emperyalist haydut devletlerin 
eline geçmiş durumdadır. İşte İşçi Sınıfı öncülüğündeki devrimci hare-
ket, bu emperyalist haydutları ve onların yerel işbirlikçilerini yenerek 
devrimi zafere ulaştırmakla yükümlüdür. Böylelikle de hem bu emper-
yalist haydutlar mazlum ülkelerden kovulacak, hem bunların yerel hain 
işbirlikçileri alaşağı edilecek, Proletarya öncülüğündeki halk iktidarı da 
kurulmuş olacaktır. Oradan da kesintisiz biçimde Sosyalist Devrime ve 
Sosyalist İktidara sıçranacaktır.”

Özetçe budur, Leninizmin 20’nci Yüzyıl tahlili. Tabiî aynı tahlil gü-
nümüzde de geçerliliğini bütünüyle sürdürmektedir.

Bu sebeple de, devrimciliğin, sosyalistliğin a’sı, dünyayı kana ve 
ateşe bulayan bu emperyalist haydutlara karşı olmaktır. Yani antiem-
peryalist olmaktır. Tabiî onların yerel işbirlikçilerine de karşı oluna-
caktır.

İşte bu yüzden ABD Emperyalistleri ve onların casus örgütü CIA, 
biz Gerçek Devrimcilere en azgın biçimde düşmandır ve bizi katlet-
mek, yok etmek için her fırsatı kullanmaktan, her alçaklığı yapmaktan 
geri durmamaktadır.

Hatırlayacaksınız arkadaşlar; aynı Graham Fuller, biz Gerçek 
Devrimcilere, Gerçek Sosyalistlere ya da Gerçek Marksist-Leninistlere 
düşmanlığını da, verdiği bir röportajda şöyle diyerek, yine net biçimde 
itiraf etmişti:

“Peki bu cihatçılar sorununu başımıza ABD açmadı mı? Hatta 
CIA’nın Ortadoğu Masası Şefi olarak sorumlusu bizzat siz değil 
misiniz?

“Efendim, zannederim radikal İslam’ı, siyasal İslam’ı ilk ola-
rak biz yaratmadık. Biz icat etmedik. Ayrıca bütün dünya radikal 
İslam’ı Sovyetlere karşı kullanmak istedi. Sadece ABD değil. Bütün 
Arap dünyası, Avrupalılar, herkes Sovyetler bir hezimete uğrasın 
diye yardım ettiler. Parayla, silahla… Her şekilde…
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“Yeşil Kuşak ilk kimin fikriydi peki? ABD’nin değil mi?
“Soğuk Savaş zamanında Sovyetler’in güneye doğru yayılması-

nı önlemek içindi. Fikir herhalde bizimdi. Ama o zamanlar bütün 
İslam devletleri de komünizme karşı Müslümanlığın çok güçlü bir 
duvar olduğunu anlamışlardı.

“Türkiye’de bu fikrin en ateşli savunucusu olarak siz biliniyor-
sunuz?..

“Benim için şeref sayılabilir ama ben kabul etmiyorum. Tek bir 
kişi olarak bunu sahiplenemem. Suudi Arabistan’ın da büyük kat-
kısı vardı. Herhalde babası ben değildim. Ama babasını kim bilir?

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

“Oldu tabiî, belki bu kavram hakkında en çok konuşan bendim. 
Çok da haklı bir tezdi. Çok çok doğruydu. Komünizme karşı ger-
çek bir duvar oluyordu İslam.

“Bu yüzden siz de bölgede sürekli radikal İslam’ı pompaladı-
nız?..

“Pompalamadık. Bizden evvel Suudi Arabistan yaptı bunu. 
ABD’nin Afganistan üzerindeki rolü daha büyüktü.

“Peki Türkiye’yi niye kattınız bu kuşağın içine? Tam da Türki-
ye’de Laik bir reform oturtulmaya çalışılırken?..

“Çünkü Türkiye’de çok kuvvetli bir sol vardı. Aynı şekilde 
İran’da da… Hem 1950, 1960’larda hem 70’lerde… Komünizm 
hareketi çok kuvvetliydi. Ve Türkiye’de İslam komünizme karşı 
çok efektif değildi. İslam zayıf ama solculuk güçlüydü.”[60]

İşte böyle, arkadaşlar. Gerçek bu. 
CIA, hem Muaviye-Yezid İslamı’nı yani Ortaçağcı cihatçıları kul-

landı, solu yenmek ve ortadan kaldırmak için; hem de içine ajanlar yer-
leştirerek kerte kerte bozup, çürütüp, rayından çıkartıp, soysuzlaştırıp 
kendi safına çektiği Sahte Solu. Yani CIA Solunu kullandı ve hâlâ da 
devam etmektedir kullanmaya.

Gerçek Solun kökünü kazıyabilmek için Türkiye’de on yıl arayla iki 
faşist darbe yaptırttı. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Faşist Darbelerini 
yaptırttı.

Denizler’i astırdı, Ulucanlar Cezaevi’nde, 1972’nin 6 Mayısı’nda.
Mahirler’i, Cihanlar’ı katlettirdi, 1972’nin 30 Martı’nda.
Bu faşist darbelere zemin hazırlayabilmek için, beş bin civarında 

masum insanımızı katlettirdi, Kontrgerillası’na. Yüzbinlerce insanımızı 

[60]  http://www.kurtulusyolu.org/isid-canavarini-da-ortadogudaki-cehennemi-de-tayyip-
gilleri-de-9-yasindaki-cocuklarimizin-basina-dolanan-turbani-da-yaratan-ab-d-emper-
yalistleridir-onlarin-yesil-kusak-projesi/.
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zindanlara doldurup işkencelerden geçirdi.
Yine onlarcasını astırdı, yüzlercesini katlettirdi, işkenceci cellâtlara. 
Gerçek Sosyalist Kültürün sol kuşaklarla birlikte kökünü kazımaya 

girişti. Düşünceyi ve örgütlenmeyi yasakladı. Tabiî halkın örgütlenme-
sini. 

İşte böylesine düşmandır CIA, Gerçek Sola, sosyalistlere, komünist-
lere.

Gerçek Devrimciler,
Birinci Kuvayimilliye’yi ve Laikliği

kararlılıkla savunur
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Gerçek Komünistler yurtseverdirler, 

halkseverdirler, vatanseverdirler. ABD Emperyalist haydutlarına sonu-
na kadar karşıdırlar.

Gerçek Devrimciler, Birinci Kuvayimilliye’yi, Antiemperyalist 
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı, onun önderi Mustafa Kemal’i ve 
Laik Cumhuriyet’i kararlılıkla savunurlar.

Bizim binlerce sayfayı bulan literatürümüz, bu gerçeğin en kesin ve 
açık kanıtıdır.

Hiç unutmayalım; Denizler ve Mahirler de kararlılıkla savundular 
bu devrimci anlayışı ve ilkeleri. Örnekleyelim, isterseniz:

“Küçüklüğümden beri evde devamlı Kurtuluş Savaşı anılarıyla 
büyüdüm. Ve o zamandan beri yabancılardan nefret ettim. “Baba, 
biz Türkiye’nin İkinci Kurtuluş Savaşçılarıyız. Elbette ki hapislere 
atılacağız, kurşunlanacağız da. Tıpkı Birinci Kurtuluş Savaşında 
olduğu gibi. Ama bu toprakları yabancılara bırakmayacağız. Ve 
bir gün mutlaka yeneceğiz onları.”[61]

“(…) 1950 tarihinde Amerikan Emperyalizmi iktidara geldi. 
Demokrat Parti İktidarı 27 Mayıs 1960’ta tarihe gömüldü. “(…) 
gerçekler örtülmek isteniyor. Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çı-
kanlar varsa onlar da bizleriz. Onun “İstiklali tam” prensibini ve 
onun “İstiklali tam Türkiye” idealini yalnızca biz devam ettiriyo-
ruz.

“(…) Ve meydanlarda bunlara karşı bizler dövüşmek mecbu-
riyetinde kaldık, bizler kurşunlandık. Ve sonunda idam isteğiy-
le buraya getirildik, dediğim gibi Türkiye’yi bu hale getiren eski 
yöneticilerin bütün suçları bize yüklenmek istenmektedir. Bütün 

[61] Deniz’in babasına yazdığı mektuptan, Nurullah Ankut, Latin Amerika’dan Türki-
ye’ye Devrimci Kavga, Derleniş Yayınları, 2. Baskı, s. 71-72.
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eski idarecilerin suçu bize yükletilmek istenmektedir. Türkiye’nin 
bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedik ve hayatımızı bu yola 
koyduk varlığımızı Türkiye Halkına armağan ettik. Bunun aksini 
iddia edenler vatan hainidir.” “(…) bizim düşmanımız Amerikan 
Emperyalizmi ve yerli işbirlikçileridir.” (Deniz Gezmiş, THKO Sa-
vunması’ndan, agy, s. 73)

“Kemalizm, küçükburjuva devrimciliğinin işgal altındaki bir 
ülkede -Türkiye’de- emperyalizme karşı bir isyan bayrağıdır. “Ke-
malizm, emperyalizmin boyunduruğu altındaki bir ülkede, Doğu 
Halklarının milli kurtuluş bayraklarını yükselten, emperyalizmi 
yenerek Milli Kurtuluş savaşlarını açan bir küçükburjuva milli-
yetçiliğidir. Türkiye’deki küçükburjuvazinin en radikal çizgisi 
olan Kemalizmi karakterize eden yalnızca “Milli Kurtuluşçuluk” 
ve “Laiklik” öğeleridir”. (...) Eşyanın doğası gereği Kemalizmin 
belirli bir iktisat politikası yoktur ve olmamıştır. Küçükburjuvazi-
nin emekle sermaye arasında bocalayan genel niteliği, Kemalizmin 
iktisat politikasında yansımaktadır. İçinde bulunulan evrenin ko-
şullarına göre yön değiştiren, bazen özel teşebbüsçü yanı, bazen de 
devletçi yanı ağır basan bir iktisat politikası vardır, Kemalizmin.” 
(Mahir Çayan, Bütün Yazılar’ından, agy, s. 83)

“Evet, bütün Türkiyeli aydınlar, bu iki alternatiften birisini seç-
mek zorundadırlar.

“Birinci alternatifte, rahat bir yaşantı, bu düzenin nimetleri 
vardır.

“İkincisinde ise, çeşitli zorluklar, kan, işkence ve ölüm vardır.
“Biz, yurtsever kişiler olarak, ikinci yolu seçtik.
“Seçtiğimiz yol, Gazi Mustafa Kemal’in açtığı yoldur. 
“O’nun başlattığı Anadolu ihtilalinin yoludur.
“Parolamız, “Ya İstiklal Ya ölüm!” 
“Hedefimiz, “İstiklal-i Tam Türkiye”dir.”[62]

Unutmayalım; Denizler ve Mahirler 27 Mayıs Politik Devrimi’ni de 
kesince ve açıkça savunurlar, aynen bizim gibi. Ve de Ermeni Soykırımı 
Emperyalist Yalanına karşıdırlar, aynen bizim gibi. 

Özetçe; Denizler ve Mahirler, işte budur, arkadaşlar. Onların da biri-
cik gerçek, meşru mirasçısı ve savunucusu biziz.

Yukarıda uzunca anlattığımız CIA Solu, hiç utanıp arlanmadan, 
Denizler’i ve Mahirler’i de sahiplenir görünür. 

Bre düzenbazlar ve alçaklar!
Sizin zerre kadar olsun ilginiz var mı, Denizler’le, Mahirler’le?..
Sizler, Denizler’in ve Mahirler’in izlediği devrimci yolun tam ter-

[62] Mahir Çayan, THKPC Savunması’ndan, agy, s. 90-91.
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sini izliyorsunuz. Sizler CIA’nın yolundasınız. Ama işte bu namus ve 
ahlâk yoksunları da, AKP’giller’in cahil dindar insanlarımızı Allah’la 
aldatması gibi, bilinçsiz gençlerimizi aldatmaya yeltenirler.

Hatta bu utanmaz düzenbazlar, Kıvılcımlı’yı bile sahiplenmeye kal-
karlar.

İnsanda siyasi namustan ve insancıl ahlâktan eser kalmayınca ne 
olacak, arkadaşlar...

İşte bunlar gibi insan sefaletleri ortaya çıkar. Neylersiniz...
Hep söylediğimiz gibi arkadaşlar, bütün bu alçaklıkların, namussuz-

lukların bir sonu olacak elbet. Sürgit bunlar meydanları dolduramaya-
caklar. Ve bilinçsiz gençlerimizi kandırmayı sürdüremeyecekler.

Bütün olumsuzluklara rağmen, sonunda ulaşacağız, Gençliğimize 
de, halk yığınlarının her kesimine de. Uyandıracağız ve örgütleyece-
ğiz halkımızı. Gerçek Proletarya Partisi’nin saflarında ordulaştıracağız. 
Ve Demokratik Halk Devrimi Savaşı’mızı, Devrimci Demokratik Halk 
İktidarı’yla taçlandıracağız. Süreç zor, acılı ve uzun olacak biraz da. 
Ama mutlaka varılacak bu hedefe.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

07 Aralık 2016



Ayrım
Yirmi Bir

Saygıdeğer Halkımız;
Yıllar yılıdır söylüyoruz, feryat ederek:

ABD Emperyalist haydutları
Yugoslavya’yı, Irak’ı, Libya’yı, Suriye’yi 
parçaladılar, sıra Türkiye’ye geldi, diye
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Saygıdeğer Halkımız;
Yine tekrar tekrar söylüyoruz, yıllardan beri; Meclisteki Amerikancı 

Dört Burjuva Partisi de, yani AKP de, CHP de, MHP de, HDP de; 
PKK de, PYD de, YPG de, El Kaide de, IŞİD de, ÖSO da, ABD 
Emperyalistlerinin bölgemizdeki ve ülkemizdeki piyonlarıdır, kuklala-
rıdır, değişik aktörleridir, diye. ABD Emperyalistlerinin kanlı oyunları-
nın değişik oyuncularıdır, diye.

Bunların tamamı, özünde, “Yeni Sevr”in yani “BOP”un aktörleri-
dir, diye.

Bunlar bazen “çözüm”, “barış” süreçlerine girerler, kendi ara-
larında. Oslo’da, Dolmabahçe’de finallerini oynarlar o süreçlerinin. 
“Yüzde doksan oranında anlaşırlar”, Kaçak Saraylı’nın AKP’gilleri’yle 
PKK’nin, HDP’nin sözcüleri. 

BOP yolu bir süre öyle yürünür. Ama hep böyle gidilemez tabiî. Bir 
süre de çatışmalı, şiddetli, kanlı boğazlaşmalar biçiminde yürütülmesi 
gerekir, o ihanet oyununun. 

İşte 20 Temmuz 2015’ten bu yana da bu halk düşmanı kanlı oyunun 
böylesi bir bölümü sahneye konmuştur ülkemizde. 

Tabiî, oyunu projelendiren de, senaryolaştıran da, yöneten de 
ABD’dir, Pentagon’dur, Washington’dur, onun casus örgütü CIA’dır. 

Oyuncuların tamamı bütünüyle CIA tarafından oynatılmaktadır, yö-
netilmektedir.

ABD yapımı Beşiktaş Katliamı, Türk ve Kürt Halklarını 
parçalamayı amaçlayan bir eylemdir

İşte bu yürek parçalayıcı, alçakça, halk düşmanı, kanlı oyunun son 
sahnesi, geçen Cumartesi gecesi Beşiktaş Dolmabahçe’de, Maçka’da 
oynandı.

Polis ve sivillerden oluşan 44 insan hayatını kaybetti. Bedenleri par-
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çalanarak...
Polisler, maçın güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiş kişilerdi. 

Sivillerse tesadüfen oradan geçen insanlarımızdan oluşuyordu. Şu an 
itibariyle 155 insanımız da yaralandı bu katliam saldırısında. 

Peki, 2015 Temmuzu’ndan bu yana ülkemizde patlatılan bu onlarca 
bombanın, yüzlerce insanımızın hayatını yitirmesinin halklarımız üze-
rinde yaratacağı, oluşturacağı tepki ne olacaktır?

Aynen şu:
Halklar, yani Türk ve Kürt Halkı, giderek ayrıştırılacak, birbirinden 

uzaklaştırılacaktır.  
Hep söylediğimiz gibi, iki halkı bin yıldan bu yana bir arada tutan 

kardeşlik bağları bu katliamlarla demet demet kesilip koparılacak ve 
sonunda halklar birbirine düşmanlaştırılacaktır. 

Kürt Halkı, “Artık Türklerle bir arada yaşamanın mümkünatı yok.”, 
diyecektir. Daha doğrusu dedirtilecektir.

Türk Halkı da, “Yahu bu Kürtler ayrılmak istiyorlarsa ayrılıp gitsin-
ler. Zaten ne faydaları var, zarardan başka... Gitsinler de biz de kurtula-
lım.”, diyecektir, dedirtilecektir, demeye zorlanmaktadır.

Yani arkadaşlar; ülkemiz, halklarımız BOP cehennemine doğru 
adım adım sürüklenmektedir, götürülmektedir. 

İşte, bu canavarca katliamlarla, halk düşmanlıklarıyla, kıyımlarla 
varılmak istenen amaç budur. Yani, BOP’tur varılmak istenen yer. Bu, 
hiçbir tereddüte yer bırakmayacak denli açık ve kesindir. 

Bu insanlık dışı tragedyanın yazıcısı da, yöneticisi de-oynatıcısı da 
ABD Emperyalist haydutlarıdır. 

Yerli aktörleri de; işte yukarıda saydığımız ABD işbirlikçisi, hizmet-
kârı, hain, halk düşmanı piyonlardır.

Bu gerçeği kesince görmeden hiçbir şeyi görmüş olamazsınız olay-
lara ilişkin. Sadece olayların kabuğunu görürsünüz. Ama özünü, muh-
tevasını asla göremezsiniz. O zaman da anlayamazsınız hiçbir şey.  

Ne bugün ülkemizin içinde bulunduğu durumu anlayabilirsiniz, ne 
de nereye götürülmek istendiğini anlayabilirsiniz...

Defalarca yazdık ve söyledik; Türkiye’yi Türkiye yönetmiyor. ABD 
yönetiyor. Meclisteki Dört Amerikancı Partiyi de ABD yönetiyor, 
PKK’yi de, PYD’yi de, YPG’yi de, El Kaide’yi de, Al Nusra’yı da, 
ÖSO’yu da. 

1990’dan bu yana Ortadoğu’da dökülen kanların, hayatını kaybeden 
10 milyon civarındaki masum Müslüman Halkın ve ölüm tarlalarına 
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döndürülen İslam Coğrafyasının en önde gelen suçlusu, Kanlı Zalim 
ABD’dir, onun stratejik müttefiki AB’dir ve bölgedeki hain yerli işbir-
likçilerdir. 

İşte biz, bu gerçeği matematiksel bir kesinlikle görüp bildiğimiz 
için, hep şu sloganı haykırıyoruz, hançeremizi yırtarcasına:

“Katil ABD, Ortadoğu’dan Defol!”
Ve arkasından da diyoruz ki;

“Bugün siyaset yapıp da ‘Katil Amerika, Ortadoğu’dan Defol’ 
diyemeyen her kişi ya gafildir, ya hain.”

Saygıdeğer Halkımız;
Senin bugün içinde bulunduğun kara günleri, tüm derinliğiyle ve 

gerçekliğiyle sadece biz Gerçek Devrimciler görüp kavrayabiliyoruz.
Düşürüldüğün bu kapandan kurtuluşunun yolunu, metodunu da sa-

dece biz biliyoruz. İşte bu sebepten, senden hep bir tek şey istedik:
Bizi anlamanı.
Dedik ki TRT’de yaptığımız Seçim Konuşmalarında; 
Bizi anlamazsan bu hain Amerikan işbirlikçilerinin binbir yalanıyla 

nasıl baş edebilirsin?

Sağlı sollu Amerikancılar halkımızın düşmanıdır
Evet, Saygıdeğer Halkımız;
Bizi anlamazsan asla baş edemezsin bu hainlerin yalanlarıyla. Başa 

çıkamazsın bunların hileleriyle, dümenleriyle, dolaplarıyla. Hep kandı-
rırlar seni. Sürek avına alınmış zavallı ceylanlar gibisin. Bu hain işbir-
likçiler, zalim avcının nişangâhı önüne alıp götürürler seni. 

Senin gerçek dostun, sadece biziz. Başka dostun yok... Yol gösteri-
cin yok. Dertlerine deva bulucu yok. 

Daha önce de söyledik; Türkiye’de 1920’den bu yana biricik 
Gerçek Devrimci Parti ve Hareket sadece biziz. Önder’imiz Hikmet 
Kıvılcımlı’dır. Bizler 1971 11 Ekimi’nde ondan devraldığımız bayra-
ğın altında savaşmaktayız, aynı kutsal davamız için. Halkın Kurtuluş 
Davasıdır bu. 

Bizden başka Gerçek Sol, Sosyalist, Komünist ya da adı başka halk-
çı hareket ve parti yok.

Bak Meclisteki Amerikancı Parababaları Partilerine. 44 canın ca-
navarca katledilmiş, onların en önde geleni Kaçak Saraylı Reis’in 
AKP’gilleri, Başkanlık derdindeler. Başkanlık Anayasası yapma der-
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dindeler. Zaten insanlarımızı “Allah’la Aldatan” bu hain güruhun ten-
cere kapak gibi bir diğer bileşeni olan, Kontrgerilla’nın Özel Partisi 
MHP de aynı hainane Başkanlık Anayasasının derdinde. 

Sorosçu-TESEV’ci Kemal’in Yeni CHP’si, içi boş, içtenliksiz lakır-
dılar etmekle meşgul. Yani geyik çevirmekte.

Amerikancı Kürt Hareketi’nin legal plandaki partisi HDP sözcüle-
riyse, ellerini ovuşturmaktadırlar mutlulukla. Anlaşma masasından kal-
karsanız işte biz de böyle yaparız, havasındalar. Yani Amerikancı Kürt 
Devletinin kurulması derdindeler bir an önce. 

Kendilerini “Sol” ya da “Sosyalist” veya “Komünist” yaftasıyla pa-
zarlamaya çalışan Sevr’ci Sahte Sol da, Yani CIA Solu da, bu katliam 
sonrasında PKK’yle, onun TAK’ıyla aynı çizgide yer aldı, dikkat eder-
seniz. 

Görelim isterseniz, bu gerçeği de. Bu, Sahte Solu ya da CIA Solu’nu 
daha iyi tanımana yardımcı olur senin.

TAK, Cumartesi gecesi Dolmabahçe ve Beşiktaş-Maçka’da yaptık-
ları katliamın sorumlusunu aynen şu şekilde belirtir, yaptığı katliamı 
üstlendiği açıklamasında. 

“Çünkü bu kaostan sadece AKP faşizmi sorumludur.”[63]

PKK’nin en yakınındaki yörüngede yer alan uyduları, yani ESP, 
EMEP, SODAP, Kaypakkayacı Hareketler vb.leri zaten PKK’den ayrı 
ya da farklı bir şey söyleyemezler asla. O bakımdan onların açıklama-
larına girmeye bile yani onlardan burada söz etmeye bile gerek yok, 
diyoruz.

PKK’nin biraz daha uzağında yer alan çemberde bulunan uydularına 
bakalım isterseniz. Onların ne dediklerine.

Bu yörüngede yer alan ve kendilerini utanmazca bir hokkabazlıkla 
“Birleşik Haziran Hareketi” diye adlandıran, ÖDP’nin, HTKP’nin ve 
bazı küçükburjuva kişi ve çevrelerden oluşmuş grupçuğun açıklaması-
nın özünü oluşturan cümleyi görelim isterseniz:

“Ülkemizi kan gölüne çeviren bu kaosun, kaybettiğimiz her bir 
canın sorumlusu toplumu terörize eden AKP Saray Rejimi’dir.”[64]

Benzerliğe dikkat ediyor musunuz, arkadaşlar?
Hani denir ya; kelimesi kelimesine aynıdır, diye. İşte öyle.
Şimdi de Yeni Sahte TKP’nin döküntülerinden en iri parçayı oluştu-

[63] http://odatv.com/istanbuldaki-teror-saldirilarini-tak-ustlendi-1112161200.html.
[64] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/643609/Birlesik_Haziran_Hareketi_nden_
Besiktas_aciklamasi__Her_bir_canin_sorumlusu_AKP_Saray_rejimidir.html.
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ran KP’nin açıklamasına bakalım:
“Dün gece Beşiktaş’ta yapılan bombalı saldırılarda çok sayıda 

ölüm ve yaralanma olduğu anlaşılmaktadır. Aradan geçen saatlerde 
30’a yaklaşan ölü sayısının bundan sonra da artması mümkündür.

“Öldürülenlerin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı, yaralıla-
ra acil şifalar diliyoruz.

“Saldırının gerçekleşme biçimi ve yapanların kimliği ya da 
kimlikleri hakkında kamuoyuyla paylaşılmış pek az bilgi var. Yet-
kililerin ve soruşturmayı yürütenlerin gerçek tabloya ilişkin derin-
lemesine bir bilgiye ulaşıp ulaşmadıkları, hatta ulaşıp ulaşmaya-
cakları da bilinmiyor.

“Saldırının, karanlık bir siyasal sistematiğin parçası olduğu ise 
açıktır. Bu, halkın ve yurttaşların siyasetin dışına itildiği; siyasetin 
ilke ve değerleri belirsiz güçlerin bilek güreşine ve karşılıklı “me-
sajlaşmalarına” indirgendiği bir sistematiktir. 

“Yapanların da, yaşamı hedef alınanların da kim olduğu, çıkar-
tılacak sonucu şu ya da bu yönde değiştirmeyecektir.

“Komünist Parti, ülkemizde ve dünyada toplumların içinden 
çıkmaya çalıştığı karanlığı derinleştiren, insanlarımızı yürütülen 
kirli siyasette daha da fazla etkisizleştiren saldırılar zincirinin bu 
son halkasını, onlarca insanın canını alan bu karanlık saldırıyı la-
netlemektedir.

“Komünist Parti
“Merkez Komite”[65]

Katliamların gerçek sorumlusu olan
ABD Emperyalistlerini yok saymak

ABD hizmetkârlığıdır
PKK’nin yörüngesinde yer almakla birlikte, bunu gönüllülüğünden 

ziyade korkaklığından yapan Sahte KP’nin açıklamasının tamamını 
gördünüz, yukarıda. Metnin içeriğine, tümüyle içinde bulunduğu korku 
egemenliğindeki ruh hali yansımıştır. Ve boş laf çevirmiştir, Sahte KP. 
Başka türlü dersek; hiçbir şey söylememek için konuşmuş olmuştur. 

Burjuva siyasetinde bu işin üstadı, CHP Eski Genel Başkanı Deniz 
Baykal’dı, hatırlanacağı gibi. Hatta, bazı zeki ve usta tiyatro sanatçıları-
mız, anlamsız lagalugalar yapar, sonra da; “Baykal gibi konuştum, değil 
mi?”, diyerek tiye alırlardı, bu ahlâksız ve zavallı burjuva siyasetçisini. 

Küçükburjuva sahte sol ortamında da bu işin en iyi yapanı Yeni 
Sahte KP’nin şefleridir. 

[65] https://www.kp.org.tr/tr/basin-aciklamalari/karanlik-saldirilari-lanetliyoruz
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Saygıdeğer Halkımız;
İşte apaçık bir şekilde görüldüğü gibi, ABD’nin bu işbirlikçilerinin 

tamamının yöneticisi ABD’dir. Onun casus örgütleridir. Bunlardan sana 
zerrece olsun fayda gelmez. Bunların bir kısmı bilerek ve isteyerek, bir 
kısmı da gafilliğinden ve korkaklığından ABD hizmetkârlığına devam 
edip gidecektir. Ömürleri de böyle gelip geçecektir. 

Bırakalım Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’yi, “ABD’nin Sol 
Tabelalı Şark Ekspresi”nde yer alan bizim “Sahte Sol” ya da “CIA 
Solu” olarak adlandırdığımız grupların, bu kanlı, vahşi katliama ilişkin 
açıklamalarında bile, ne ABD Emperyalist haydutlarının adı geçmekte-
dir, ne AB Emperyalistlerinin, ne onların BOP’unun, Yeni Sevri’nin... 
Ne de bu katliamların planlayıcısının, yöneticisinin ve bunlarla varıl-
mak istenen hedefin, yani amaçlananın...

Bunlar, bilerek ya da bilmeyerek gerçekleri halkımızdan gizlemek-
tedirler, onların üzerini örtmektedirler. Böylece de, ABD Emperyalist 
haydutlarını ve onların planlarını, projelerini ve Türkiye’deki işbirlikçi 
hainlerinin kimler olduğunu halkımızın gözünden kaçırmış olmakta-
dırlar. Dolayısıyla da, halkı aldatmakta, halka ihanet etmekte ve ABD 
Emperyalist haydutlarına hizmet etmektedirler. 

Saygıdeğer Halkımız;
Yukarıda da dedik ya; senin gerçek dostun sadece biziz, diye. 
Bu ihanet günlerinden de beraber çıkacağız. Bütün bu hainliklerin, 

katliamların, caniliklerin, alçaklıkların, canavarlıkların sonu gelecek bir 
gün. En sonunda biz kazanacağız, halklar kazanacak. ABD Emperyalist 
haydutları ve onların yerli kuklaları hezimete uğrayacaklar, kaybede-
cekler...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Aralık 2016



Ayrım
Yirmi İki

Saygıdeğer Halkımız;
Yıllardan beri haykırıyoruz:

Bu savaş ne Türklerin savaşıdır, ne Kürtlerin...
Bu savaş Amerika’nın savaşıdır,

BOP Savaşıdır, diye
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İşte geçen hafta Amerikancı Kürt Hareketi PKK’nin bir kolu olan 
TAK’ın Beşiktaş’ta patlattığı iki bomba sonucu 44 masum insanımız 
yok olup gitti. Onlarcası yaralandı, sakatlandı.

Yaşanan her katliam
Türk ve Kürt Halkları arasına ayrılık tohumları ekiyor

Aradan birkaç gün geçmeden, dün de Kayseri’de haftasonu iznine 
çıkan, yoksul halk çocuklarından oluşan yirmili yaşlardaki 14 masum 
evladımız yine aynı yöntemle katledildi. 

Bu katliamlarda, tetikçi Amerikancı Kürt Hareketi PKK’dir, onun 
acıma duygusunu yitirmiş, Türk düşmanlığını siyasetinin merkezine 
koymuş, İmralı’daki ve Kandil’deki şefleridir.

Bu katliamlar neyi amaçlamaktadır?
Halkların ayrışmasını. Türk ve Kürt Halkının bin yıldan bu yana 

sürdüregeldiği kardeşçe birlikteliğin sonlandırılmasını. Onun yerine 
kanlı bir boğazlaşma sonucu oluşacak olan onulmaz bir düşmanlığın, 
kin ve nefret duygusunun konulmasını.

Her katliamda iki halkı birbirine bağlayan bağların bir demeti daha, 
yiten masum canlarla birlikte koparılıp, yok edilip götürülmektedir. 
Yani bu katliamlar, hızlı bir ayrışma sürecinin, parçalanma sürecinin 
vazgeçilmez canilikleridir.

Tabiî, Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nin 2009’dan 2015 
Temmuzu’na kadar sürdürmekte olduğu “Açılım”, “Barış” süreci ve 
onun sonunda oluşan kanlı biçimler almış bir hale dönüşen savaşı da 
aynı amaca hizmet etmektedir. O da, Kürt Halkına; “Yahu bundan 
böyle Türklerle bir arada yaşanmaz. En iyisi ayrılıp kendi devletimizi 
kurmaktır. Bu işte bize yardımcı olan Amerika ve Avrupa da en büyük 
dostlarımızdır. Onlara sıkı sarılmalıyız.”, dedirtmeyi amaçlamaktadır.

PKK’nin TAK’ının canavarca katliamları ise Türk Halkına; “Bu 
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Kürtler ayrılmak istiyorlarsa varsın ayrılsınlar. Zaten birlikte olduk 
da ne faydasını gördük bunun? Kandan, ölümden başka ne getirdi bu 
birliktelik? Ayrılıp gitsin bunlar da bu kan artık dursun.”, dedirtmeyi 
amaçlamaktadır.

Dünkü son katliamda, Kayseri gibi Orta Anadolu’nun bir şehri-
nin seçilmiş olması, onlarca çok bilinçlice yapılmış bir tercihtir. ABD 
Emperyalistlerinin BOP’u açısından çok uygun bir seçimdir. Burada 
yapılan bu masum gençlerin katledilişi, Kayseri’deki Türk Halkını, 
Kürt mahallelerine ve işyerlerine saldırtmayı ve halkları birbirine kır-
dırtmayı amaçlamıştır açıkça. Buna kışkırtılmak istenmiştir Türkler.

Fakat Kontrgerilla’nın haince ve alçakça ve de sinsice provokas-
yonları sonucunda, kısmen de olsa, olabilir böylesi felaketler ancak. 
Tabiî MHP’nin de CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın 1965’te kurulan 
özel bir örgütü olduğunu göz önünde bulundurursak, bu provokasyon 
ve katliam örgütünün bu yöndeki kışkırtmaları da aynı anlamı taşır.

Kıvılcımlı Usta der ki; “Dünyanın en toleranslı halkıdır, halkı-
mız.” Ayrıca da bin yıldan bu yana kardeşçe birlikte yaşamışız iki halk. 
Anadolu’yu birlikte vatan yapmışız. Malazgirt’te Bizans Ordusu’na 
karşı yan yana savaşarak Anadolu’nun kapılarını aralamışız. Ve kay-
naşmışız birbirimizle. O yüzden, iki halkı ayrıştırmak, parçalamak ve 
de birbirine düşmanlaştırmak kolay başarılabilecek bir iş değildir. 

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK, kuruluşundan bu yana halk-
ların kardeşliği üzerine değil, düşmanlığı üzerine oturttuğu bir siyaset 
yürütmüştür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, siyasetinin en karakteristik 
temeli, Türk düşmanlığı olmuştur hep. Bu sebeple, PKK kadrolarında ve 
onun ideolojice etkilediği kesimde, Türk düşmanlığı oluşmuş, yerleşmiş 
ve kökleşmiştir. Fakat Kürt Halkı için durum böyle değildir.

Geçen yıl alçakça ve namussuzca katledilen Diyarbakır Barosu 
Başkanı Tahir Elçi’nin de netçe belirttiği gibi, “Kürtlerin yüzde sekse-
ni ayrılmadan değil, birlikte yaşamaktan yanadır Türklerle.” İşte bu tes-
piti savunmak sebep olmuştur, onun katline. Dikkat edersek, kimvurdu-
ya getirilmiştir, bu namuslu hukukçu. Cinayet apaçık biçimde işlenmiş 
olmasına rağmen katilin kimliği büyük bir maharetle gizlenebilmiştir. 

İşte bu katliamlar, karşılıklı yaşanan bu ölümler, yitirilen bu canlar, 
hep ABD Emperyalistlerince amaçlanan ayrışmanın daha kısa sürede 
gerçekleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Düşmanlaşmanın, halk 
kitlelerine yayılmasını ve büyümesini hedeflemektedir.
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PKK Kürt Meselesi’ni ABD’ye “emanet” etti
Daha önce de tekrar tekrar belirttiğimiz gibi, Türkiye’nin günde-

mindeki en önemli siyasi sorun olan Kürt Meselesi, bugün Amerika’nın 
eline geçmiştir artık. Her iki tarafı da, yani Kaçak Saraylı Reis’in 
AKP’gilleri’ni de, PKK’yi de Amerika ve onun ajan örgütü CIA yönet-
mektedir.

Amerika, Kürt Meselesi’ni nasıl çözeceğini açık ve kesin biçimde, 
hiç gizleme, saklama gereği duymadan ortaya koymuştur, bildiğimiz 
gibi.

Nedir bu çözüm şekli?
BOP Haritasında apaçık biçimde görülmektedir bu. O haritayı hem 

kendi ordu gazetesinde yayımlamış, hem de NATO Kolejinde ders ola-
rak okutmuştur, işlemiştir. ABD Emperyalizminin en önde gelen söz-
cülerinden ve bir dönemin Dışişleri Bakanı Condolleeza Rice da yine 
kesin biçimde savunmuştur o haritayı, hatırlanacağı gibi.

İşte biz, on yıllardan bu yana bu gerçeği ortaya koymaya çabalıyo-
ruz. Anlatmaya, kavratmaya uğraşıyoruz. ABD Emperyalist haydutları 
Türkiye’yi en az üç parçaya bölmeye karar verdiler ve onu uygulamaya 
uğraşmaktadırlar, diyoruz.

Geçen günlerde, ABD Emperyalizminin en önde gelen ideolog hay-
dutlarından, kanlı zalimlerinden, bir dönem Pentagon’un ve George 
Bush’un da danışmanlığını yapmış akıldanelerinden olan Michael 
Rubin’in bir yazısı yayımlandı. Aynen şöyle demektedir, emperyalist 
ajan haydut, satırlarında:

“(...) Türkiye psikolojik anlamda bir bölünme sürecinden geçi-
yor. Hatta Erdoğan’ın kendisi dahi bir aşamada bu bölünmenin ka-
çınılmaz olduğunu anladı ve hatta ekonomi politikalarından Kürt 
bölgelerini silmesinden bu durumu anlayabiliriz.

“Psikolojik bölünme etnik bir temizliği tersine çevirmeyi imkân-
sız hale getirmektedir. Neredeyse imkânsız hale gelmesi bir yana, 
Kürtler de silahlı ve savaş deneyimine sahipler. Türkler gerçeklerle 
yüzleşmeliler: Türkiye parçalara ayrılmış durumdadır. Sınırları 
yakında değişecek; tek mesele bölünme iki ayrı devlet şeklinde mi 
olacak yoksa Türkiye’ye dahil bir federasyon mu henüz belli değil. 
Erdoğan kendisini büyük bir lider ve yeni Atatürk olarak görüyor 
olabilir. Fakat Atatürk modern Türkiye’yi inşa ederken, Erdoğan 
onu yıkmaktan başka bir şey yapmadı. Erdoğan tarihe bir kahra-
man olarak geçmeyecek, kibiri uğruna Türkiye’yi yıkan yozlaşmış 
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bir kötü adam olarak geçecek.”[66]

Çok net biçimde görüldüğü gibi, yoldaşlar, bu aşağılık emperyalist 
ajan da gerçeği işte böylece açık biçimde ortaya koymaktan çekinmiyor 
artık. Açık oynanıyor oyun.

Tabiî, burada şerefsiz ajanın gizlediği, Kaçak Saraylı Reis’i kendi-
lerinin kullanmakta olduğu gerçeği. Sanki Kaçak Saraylı’yı bağımsız 
düşünüp davranabiliyormuş gibi gösteriyor ajan. Gerçi, onu biz yön-
lendiriyoruz, o da, PKK de, Ortadoğu’daki diğer güçler de bizim pi-
yonlarımızdır, diyecek hali yok. Elbette, meselenin o yönünü titizlikle 
gizleyecekler. 

Bir de ajan, sözde Mustafa Kemal’e sahip çıkmış oluyor. E, öyle di-
yecek tabiî. Sureti haktan görünebilmek için, Mustafa Kemal’i savunur 
görünecek.

 Mustafa Kemal ve Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza 
düşman ABD Emperyalistleri

Yeni Sevr’in peşinde
Hatırlanacağı gibi, bunlar bazen böyle savunur görünürler Mustafa 

Kemal’i, bazen de artık “Kemalizm aşılmıştır. Ondan vazgeçmek gere-
kir”, diyerek saldırırlar Mustafa Kemal’e. 

Hatırlayacaksınız arkadaşlar, CIA’nın eski Ortadoğu Masası Şefi 
Graham Fuller da 2000 yılında şöyle saldırıyordu, Mustafa Kemal’e, 
bir makalesinde:

“Bugün Türk devletinin bir sorunu varsa, bu da aslında Kema-
lizmin değişmez bir değerler paketi olarak var olmayı sürdürmesi-
dir. Hangi türden olursa olsun hiç bir metin, hep ortaya çıktığı şart-
lar altındaki terimlerle yorumlanamaz. Atatürk’ün içinde parlak 
ve yaratıcı bir şekilde operasyonunu yaptığı dünya bugün değişip 
gitmiştir. Böylece Kemalizmin en temel noktalarının, tümüyle sili-
nip atılmasa bile, dünya ve Türkiye değişirken, yeniden yorumlan-
masına ihtiyaç vardır. 

“Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ve Müslüman dünyasında en 
başarılı ülkelerden birisi olmasına rağmen, hala Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik kriterlerini yerine getirmekte ciddi problemlerle karşı 
karşıyadır. Bu problemlerin özünde kemikleşmiş Kemalizm yat-
maktadır. Kemalizmin 6 ilkesi arasında yer alan devletçilik, bugün 
geniş anlamıyla ülkenin gelişiminin önündeki en büyük engeli teş-
kil etmektedir.

[66] http://odatv.com/turkiyenin-sinirlari-yakinda-degisecek-1012161200.html.
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“Devletin merkeziyetçiliği 19. ve 20. yüzyılın büyük bölümünde 
ulusu oluşturmanın temel unsuruydu, ancak bugün dünya çapında 
farklı algılanmaktadır. Bu değişim, hem liberal düşüncenin süre-
giden evrimini, hem de 20. yüzyılda gerek faşist, gerekse komünist 
devletlerdeki gücün büyük çapta merkezileşmesinden çıkarılan 
derslere dayanmaktadır.”[67]

Bu emperyalist ajanların Mustafa Kemal’e düşmanlıkları son dere-
ce doğal. Çünkü Mustafa Kemal, onları dünyada ilk hezimete uğratan 
ordunun örgütleyicisi ve başkomutanıdır. Mustafa Kemal ve Birinci 
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız, dünyanın tüm mazlum 
uluslarına ilham vermiş, örnek oluşturmuştur. Onlar da emperyalizme 
karşı mücadelelerinde hep Mustafa Kemal’i örnek almışlardır.

Hatırlanacaktır; Mao da, Fidel de hep övgüyle söz eder Mustafa 
Kemal’den.

ABD ve AB Emperyalist çakalları, işte şimdi Mustafa Kemal’in 
Türkiyesi’ni yıkıp “Yeni Sevr”i yani “BOP”u hayata geçirme çaba-
sı içindedirler. Onların bu aşağılık savaşlarında yerel işbirlikçileri ise, 
saydığımız gibi, şu hainler olmuştur:

Meclisteki Dört Amerikancı Burjuva Partisi; PKK, PYD, YPG, 
IŞİD, El Nusra, ÖSO vb...

Michael Rubin adlı ajan da işte yönettikleri sürecin başarıyla yürü-
tüldüğünü ve sonunda Türkiye’nin parçalanıp sınırlarının değiştirile-
ceğini net biçimde ortaya koymakta, sevinçle ellerini ovuşturmaktadır. 

Ne yazık ki durum bu, saygıdeğer halkımız.
Bu can alıcı, yürek kanatıcı gerçeği ise, sadece bütün açıklığıyla biz 

görüp, biz ortaya koymaktayız, biz anlatmaktayız. Ve ona karşı da can-
siperane biz mücadele etmekte, savaşmaktayız.

Bu raundu, öyle görünüyor ki, bu alçak emperyalistler ve yerli işbir-
likçi hainleri kazanacaktır. Ama sonunda mutlaka kazanan biz olacağız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Aralık 2016

[67] Graham Fuller, National Interest Dergisi, 2000, http://arsiv.ntv.com.tr/news/32808.
asp.





Ayrım
Yirmi Üç

Saygıdeğer Halkımız;
Şunlardaki vicdanın seviyesini

görebiliyor musunuz?
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Biliyoruz ya, geçen hafta İstanbul Beşiktaş’ta patlatılan iki bomba, 
44 masum insanımızı parçalara ayırarak yok edip gitti. 

İki gün önce de Kayseri’de patlatılan bir bomba, 14 askeri yani 20’li 
yaşlardaki gencecik halk çocuğunu yok edip gitti.

Her iki katliamın da patronu ABD’ydi, uygulayıcı piyonu Amerikancı 
Burjuva Kürt Hareketi PKK’nin eylemcileriydi.

Beşiktaş’ta 44 kişinin hayatını yitirmesinin ve 155 kişinin de ya-
ralanmasının hemen ertesinde, 25 yıldır Ankara’yı yöneten Belediye 
Başkanı Melih Gökçek, insanın kanını donduran bir açıklama yaptı, 
hem de sevinç içinde. Sanırız, hepimizin dikkatini çekmiştir, bu insanı 
insanlığından utandıran söylem. Hatırlayalım, isterseniz, sinirlerimizi 
bir kez daha bozup altüst etme pahasına da olsa:

“Melih Gökçek: Erdoğan’ı, beni, bakanları Allah koruyor
“İstanbul Beşiktaş’taki bombalı saldırının ardından bir TV 

programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek “Erdoğan’ı, beni, bakanları Allah koruyor” dedi.

“Gökçek, “Cenabı Allah Tayyip Erdoğan’ı koruyor. İnşallah 
koruyacak. Bakın darbe akşamı Recep Tayyip Erdoğan’ı 15 dakika 
ile yakalayamıyorlar. Başbakanımızı 5 dakika ile yakalayamıyor-
lar. Ben kendi nefsimden biliyorum. Beni yarım saatte yakalaya-
mıyorlar. Bir tane bakan yakalanmadı. Şimdi bu bizim meziyeti-
mizden, bizim gücümüzden mi oluyor. Hayır bir himayeden oluyor. 
Bir korumadan oluyor. Bu da Cenab-ı Allah’ın korumasından.” 
dedi”[68]

İnançtaki, mantıktaki, vicdandaki sapkınlığı görüyor musunuz, ar-
kadaşlar?

Gökçek’in anlayışına göre, bütün İslam şehitleri Allah korumadığı 
için şehit olmuş oluyor.

[68] (http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video_haber/643633/Melih_Gokcek__Erdo-
gan_i__beni__bakanlari_Allah_koruyor.html)
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Bedir’in, Uhud’un şehitleri, Hz. Muhammed’in amcası ve ilk 
Müslüman savaşçıların en cengâverlerinden biri olan Hz. Hamza, 
Allah’ın korumasından yoksun olduğu için katlediliyor, şehit ediliyor. 
Ebu Sufyan’ın eşi Hint tarafından karnı bıçakla yarılıyor, ciğeri çıkarı-
lıp ısırılıyor.

Yakın tarihe gelelim:
Çanakkale’de şehit olan yüz bini aşkın vatan evladı, Allah’ın ko-

rumasını onların üzerlerinden çekmiş olmasından dolayı öldürülmüş 
oluyor. 

Bugünlere gelince, işte İstanbul Beşiktaş’taki hunharca katliamda 
44 masum vatan evladı ve Kayseri’deki katliamda 14 vatan evladı hep 
Allah’ın koruma kalkanından yoksun bırakıldıkları için katledilmiş, şe-
hit olmuş oluyor.

Gökçek’e göre Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nin kelek kesen-
leri dışında kalan, Türkiye’yi baz alırsak, 80 milyon insanımız Allah 
nazarında korunmayı hak etmiyor. “Bana ne onlardan”, denmiş oluyor, 
Allah tarafından. “Ölürlerse ölürler, kalırlarsa kalırlar. Hiç de umrumda 
olmaz.”, demiş oluyor Allah, Gökçek Efendiye göre.

Saygıdeğer Halkımız;
İşte bunların vicdan durumları bu. Daha açığı, vicdan hiç teşekkül 

etmemiş bunlarda. Bunları yetiştirenler kötülük etmişler bunlara.
3-12 yaş arası, yani insani değerlerin, ahlâki değerlerin yüklendiği 

kritik süreci boşa geçirmişler. Hiçbir insani değer yüklenmemiş, o yıllar 
içinde bunlara. Onun yerine, 6 bin yıldan bu yana sürüp gelen Sınıflı 
Toplumun insanı çamurlara bulayan, insanlıktan çıkaran, acımasızlaştı-
ran, zalimleştiren, hırsızlaştıran özellikleri yüklenmiş. Olan zekâlarını 
bunlara kullanıyorlar. İnsanları Allah’la aldatmak ve küp doldurmak; 
kamu malı aşırmak; hiç ara vermemecesine, durup dinlenmeden yapa-
geldikleri budur sadece. Tabiî bir de, efendileri olan, yapımcıları olan 
ABD Emperyalist haydutlarına taşeronluk etmek, hizmetkârlık etmek. 
Dolayısıyla da halkımıza, vatanımıza ve milletimize kesintisiz biçimde 
ihanet etmek.

Türkiye, her geçen gün adım adım
“Yeni Sevr” bataklığına çekiliyor

Soralım Gökçek Efendiye:
Madem siz Allah’ın koruyucu kalkanı ardındasınız, o zaman hiçbir 

kötülük ulaşamaz size. Hiç kimse zarar veremez.
Öyle mi?
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Âlâ...
Peki, binlerce kişilik koruma ordularınız neyin nesi?
Zırhlı arabalarınız neyin nesi?
Geçeceğiniz yollardan, gideceğiniz güzergâhlardan trafiğin men 

edilmesi neyin nesi?
Madem inancın öyle, neden bu koruma ordularının, zırhlı 

Mercedes’lerin arkasına sığınıyorsun?
Söylediğine kendin de zerrece olsa inanmıyorsun da ondan...
Sadece kandırmaca yapıyorsun. Hep yapıp ettiğiniz gibi, cahil, yok-

sul, zavallı insanlarımızı yine Allah’la aldatmaya çabalıyorsun. Fakat 
bu kez, o denli mantığını kaybediyorsun ki, 25 yıldan bu yana oy vere-
rek sizi oralara getiren insanları ahmak yerine koyuyorsun, aptal yerine 
koyuyorsun. Amiyane deyimle “hıyar” yerine koyuyorsun.

O denli pervasızlaştınız, fütursuzlaştınız ki, artık sizi izlemek, dinle-
mek bile insanın tahammül sınırlarını zorluyor.

Gökçek, 15 Temmuz akşamına ilişkin de gerçekle ilgisi olmayan 
demagojiler yapıyor, yukarıda aktarılan konuşmasında.

Ne diyordu?
“Bakın darbe akşamı Recep Tayyip Erdoğan’ı 15 dakika ile ya-

kalayamıyorlar. Başbakanımızı 5 dakika ile yakalayamıyorlar. Ben 
kendi nefsimden biliyorum. Beni yarım saatte yakalayamıyorlar.”

Bunların hiçbirinin gerçekle ilgisi yok.
Daha önceki yazılarımızda kanıtlarıyla ortaya koyduk. 15 Temmuz 

günü, Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli, bırakalım Feto’nun 
askerlerini, polislerini; bırakalım medyayı, tüm Marmaris esnafı ve ne-
redeyse halkı biliyor. 

Feto’nun adamlarının Tayyip’i öldürmek gibi bir planları asla yok. 
Başbakan Milyar Ali’yi ve Bakanları öncelikle yakalamak gibi bir plan-
ları da yok.

Onlara ne diyor, harekâtı yöneten CIA şefleri?
Önce Ordu’yu ele geçirin tümüyle, sonra da Tayyip’i tutuklayıp 

mahkemenizin karşısına çıkarırsınız.
Başbakan Milyar Ali dahil, Bakanların da zaten tahminen tamamı 

sizin safınıza geçecektir. Bugün Tayyip’e biat ettikleri gibi anında size 
biat edeceklerdir. Etmeyen çıkarsa da onu da Tayyip’in yanına koyar, 
yargılarsınız birlikte.

İşte böylesine bir yanıltmacayla Feto’nun askerlerini yendirttiler, 
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hezimete uğrattılar.
Kim yaptı bunu?
ABD Emperyalistleri ve onun casus örgütü CIA.
Onları, bu, bebelerin bile kanmayacağı harekât planına inandırdılar. 

Onunla kesinkes başarılı olacaklarına ikna ettiler.
Böylece de, Türk Ordusu’nun geriye kalan bölümünün Tayyip ve 

AKP’giller tarafından darmadağın edilip ortadan kaldırılacağını ön-
gördüler, amaçları da buydu zaten. Kaçak Saraylı Reis de 15 Temmuz 
sonrası aynen bunu yaptı. Ve o günden bu yana, yapımcısı ve efendisi 
ABD’ye daha büyük bir sadakatle hizmetine devam etmektedir.

Tabiî bu arada da Türkiye, her geçen gün adım adım “Yeni Sevr” 
bataklığına yani “BOP” cehennemine çekilip götürülmektedir.

Zaten önce de defalarca söyledik ya; ABD, Kaçak Saraylı Reis’i 
keşfedip AKP’giller’i onun liderliğinde partileştirmekle onlara çok 
önemli bir görev vermek istedi.

Neydi bu görev?
BOP’ta taşeronluk etmek... 
İsrail’in düşmanlarının ortadan kaldırılmasında görev yapmak. Ve 

İslam’ın ruhunun tümden boşaltılarak bir CIA-Pentagon İslamı’na dö-
nüştürülmesinde, dinci maskesi altında rol üstlenmek.

İşte 14 yıldan bu yana ABD Emperyalistlerinin kendilerine verdiği 
bu üçlü görevi yapmaktadır, Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i.

2 gün önce, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Kayseri’de, 20-22 yaş 
arasındaki 14 ana kuzusu katledildi.

Dünse Kaçak Saraylı Reis, Trabzon’da stad açılışı yaptı. Hem de 
Katar Emiri’yle yan yana, kol kola...

Mütebessim bir yüz ifadesiyle, kükredi yine kürsüden. Attı, tuttu...
Görelim isterseniz o fotoğrafı (Bakınız, sayfa 259)
İşte, insanın içini kaldırıp midesini bulandıran görüntüleri gördü-

nüz, arkadaşlar.
Ülkede canice iki saldırı sonrası bedenleri parça parça edilerek 58 

gepegenç insanımız hayatını kaybetmiş; bunlar gülücüklerle, alkışlarla 
stat açılışı yapıyorlar. Kaçak Saraylı, hayatta en iyi yaptığı şeylerden 
biri olan, mikrofonlara höykürmesini yapıyor. Arkasındaki hülooğğ’cu-
ları ağızları kulaklarında alkışlıyorlar bunu.

Ne diyor Kaçak Saraylı yukarıda sözünü ettiğimiz konuşmasında?
Aynen şunları:
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“Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte oldukları, sevincimizi 
paylaştıkları için değerli kardeşim Şeyh Temim’e ve bakanlar he-
yetine şükranlarımı sunuyorum. Zira biz bugün Trabzon’da aynı 
zamanda Türkiye-Katar arasında yüksek düzeyli bir istişari ko-
mite toplantısını yaptık. Bugüne kadar ne yaptık, bundan sonra 
ne yapacağız, aramızda bunları konuştuk. Ve 15 anlaşmayı bugün 
burada imzaladık. Birinci toplantıyı Katar’da yapmıştık, 17 imza 
atmıştık, bugün de burada 15 imza attık. (...)

“İnşallah bunlardan, temenni ederim ki, Trabzon da nasibini 
alacaktır. Hele hele bugün helikopterle Trabzon’un üstünde dola-
şırken, Trabzon’un dağlarını dolaşırken, o kar dolu dağların zen-
ginliklerini dolaşırken, kendisi de hayran kaldı. ‘Niye siz buralarda 
kayak tesisleri yapmıyorsunuz’, diye bunu da sordu. Temenni ede-
rim ki onlara da kavuşuruz. Onların da altyapısını ayrıca yapma-
mız lazım tabiî. Onun için oteller yapmaya da hazır olduklarının 
müjdesini ayrıca verdiler.”[69]

Gördünüz değil mi arkadaşlar?
Adamın zerrece umurunda değil, katledilen vatan evlatları. Adamın 

derdi, “Çar-u penç”. Adam küp doldurma derdinde. Otel yapacak, alış-
veriş merkezi yapacak, dinlenme tesisi yapacak, kayak tesisi yapacak.

Bunu da kendisi yapmayacak ha...
Halkımızın; “götürü usulü”, dediği yöntemle Katar Emiri yapacak; 

yapılan vurgunu da AKP’giller’le paylaşacak. Zaten 14 yıldan bu yana 
yapageldikleri hep aynı şey değil mi?

[69] https://www.youtube.com/watch?v=vnEvEZbJ2Ns.
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Alışveriş merkezi, inşaat, köprü, yol... Şehirleri, kasabaları, mey-
danları, tarihi mekânları, dağı taşı, yeşil alanları; taşa, betona, merme-
re kesti bunlar. Ülkede yeşilin kökünü, ağacın kökünü kurutmaya ant 
içmişler. Nerede bir yeşil var, nerede bir boş arazi var, gözü dönmüş 
biçimde saldırıyorlar. Ve paraya dönüştürüyorlar, vurguna dönüştürü-
yorlar, ranta dönüştürüyorlar.

Hep söylüyoruz ya, arkadaşlar:
Bunların ne halk umurunda, ne vatanın parçalanması, milletin yok 

edilmesi umurunda, ne ölenler umurunda, ne kalanlar...
Bunların dünyası ayrı. Ar dünyası değil onlarınki, kâr dünyası.
Hatırımızdadır, muhakkak ki. 15 Temmuz gecesi de Atatürk 

Havaalanı’nda ne demişti Kaçak Saraylı Tayyip?
“Bu bize Allah’ın bir lütfudur.”
Yani o gece hayatını kaybeden 400’ü aşkın insanımız, onun 

Tayyibistan Faşist Din Devleti kurma yolunu açtığı için “Allah’ın bir 
lütfu” oluyor. Yani memnun durumdan, bayram ediyor adam.

İşte bunlar böyle... 
Şunu da hatırlatmış olalım, saygıdeğer arkadaşlar:
Bunların oğulları, bırakalım savaş bölgesinde bulunmayı, normal 

askerlik bile yapmamıştır. Hep hilelidir, dümenlidir, onların bu askerlik 
işi de. Yani tüm işleri gibidir.

Kimisi çürüğe çıkarılır, kimisi paralıya, kimisi Burdur’da kısa döne-
me, yani 1 aylık askerliğe.

Hepsini saymak gerekmez. Ayrıca da uzun iş olur o. 
Kaçak Saraylı Reis’in büyük oğlu Burak, “çürüğe çıkarılmıştır”, 

askerlikten. Küçük oğlu meşhur “Sıfırlayamadım Babacım”cı Bilal de 
yurtdışında çalışanlar kontenjanından Burdur’da 21 günlük askerliğe...

Bilal’in bu sözde askerliğini de Havuz Medyasının, Amerikancı 
Parababaları Medyasının utanmaz yazarçizerleri “çakı gibi asker” iba-
resiyle fotoğraflayıp sayfalarına taşımışlardır. Reklam etmişlerdir ora-
larda.

Bizimse, dört oğlumuzdan üçü savaş bölgesinde, biri Bitlis 
Güroymak’ta, biri Tunceli kırsalında, biri de Ağrı Doğubeyazıt’ta, tüm 
halk çocukları gibi, normal süresince yapmıştır askerliklerini. Biri de 
yine normal süresince Ankara’da yapmıştır.

Kendimizden söz etmeyi pek sevmeyiz ama, bağışlanmak dileğiyle 
bu notu da düşelim dedik.
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Saygıdeğer Halkımız;
Peşlerinden gittiğin, 14 yıldan bu yana iktidar koltuklarına oturttu-

ğun şu insanlara bak...
Bunların yapıp ettiklerine bak. Ülkeye verdikleri zarara bak. 

Uçurumun kenarına getirilmişiz, vatanın elden gitmek üzere. Ne ordun 
kalmış, ne yargın, ne eğitimin...

Ortaçağ’ın karanlıklarına yuvarlanmışsın. Zavallı bir Ortaçağ ülke-
sine dönüştürülmüşsün.

Laik Cumhuriyet’ini yıkmış, ABD Emperyalistleri ve onların yerli 
taşeronları. Her gün tuğla tuğla Faşist Tayyibistan Din Devleti kurulu-
yor. Senin hiç umurunda değil...

Yoksa umurunda da çaresizliğinden mi sessizliğin?
Korkutuldun, sindirildin mi?
Tutunacak dal mı bulamıyorsun?
Tüm güvendiklerin, inandıkların sana sırtlarını döndüler, sattılar mı 

seni?
Öyle oldu, değil mi?
Fakat bak, biz buradayız işte. Hiç kimse bizi korkutup, sindirip, 

yıldıramaz. Vatan aşkını söylemekten hiçkimse geri bıraktıramaz bizi. 
Bizim şiarımız, “Onur yaşamdan önemlidir.”, şeklindedir.

Senin gerçek ve biricik dostun biziz.
Bu karanlıklardan birlikte çıkacağız. Ve bu hainlerden birlikte hesap 

soracağız. Bunu mutlaka yapacağız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

19 Aralık 2016





Ayrım
Yirmi Dört

Aslında Büyükelçi’yi kim öldürdü?
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İslam Dünyasına bu Muaviye-Yezid dincisi, bu CIA-Pentagon din-
cisi, insanlık düşmanı canileri “Mücahitler” diye kim projelendirip, 
yaratıp soktuysa; mazlum milyonlarca Müslüman insanın başına kim 
bela ettiyse, asli katil işte odur.

Sorumuzun yanıtı apaçık meydandadır, sanırız. 
Bildiğimiz gibi ve bizim de onlarca kez tekrarladığımız gibi, tüm 

bu insan kanıyla beslenen CIA-Pentagon dincisi cihatçılar ve Kaçak 
Saraylı Reis’in AKP’giller’i gibi aynı CIA Dininin siyasal hareketle-
ri, hep ABD’nin 1950 sonrası İslam ülkelerini Sosyalizme karşı bir set 
inşa ederek kendi safında tutabilmek için oluşturduğu “Yeşil Kuşak 
Projesi”nin ürünleridirler.

Değişik ürünlerdir bunlar. Kimisi El Kaide gibi, IŞİD gibi, El 
Nusra-Fetih Cephesi gibi, Tahrir-üş Şam gibi, ÖSO gibi kelle keser, 
kadınları köleleştirip cariyeleştirir; emperyalistlerin denetiminde meşru 
ülke yönetimlerine karşı savaştırılır. “BOP”un eli kanlı hizmetkârlarıdır 
bunlar. 

Kimisi de, Kaçak Saraylı’nın AKP’gilleri gibi, Laik Cumhuriyetleri 
yıkar, onların yerine faşist din devleti kurar ve bu kelle kesen cihatçılara 
ev sahipliği eder, yandaşlık eder, müttefiklik eder.

Kimisi de, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı gibi, din derebeylikleri 
kurup o derebeyliklerle Laik Cumhuriyet’e karşı savaşır.

Hep söyleyegeldik yıllardan beri: İslam Dünyası kan revan, diye. 
Her gün bin Müslüman, yine Müslümanlar tarafından katledilmek-
tedir, diye. Bütün bu meczuplaştırılmış, sapıklaştırılmış, insanlıktan 
çıkartılmış katiller sürüsü de “Cihat” yaptıklarına inandırılmışlardır. 
Kendilerince, Allah’ın dinini dünyaya yaymak için savaş vermektedir-
ler. Anlayışları bu. Oysa gerçekte yaptıkları ABD’nin piyonluğudur, 
taşeronluğudur, uşaklığıdır. Tabiî aynı zamanda da halk düşmanlığıdır, 
insanlık düşmanlığıdır.
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Bu katil polis niteliğinde
daha on binlerce polis vardır

Dün akşamüzeri Rus Büyükelçisini arkasından ateş ederek vurup 
yere düşüren de; meczuplaştırılmış, düşünmekten, sağlıklı muhake-
me yapabilmekten, dünyayı ve toplumumuzu görüp kavrayabilmekten 
kesinkes alıkonmuş zavallı bir CIA-Pentagon dincisiydi. 22 yaşında-
ki, AKP’giller tarafından üç sene önce polisliğe alınan, Aydın-Sökeli 
Mevlüt Mert Altıntaş’tı.

Yandaş medyanın “yol düşkünü” yazarlarından Abdülkadir 
Selvi’nin, cinayetin hemen ardından yaptığı açıklamada da ortaya kon-
duğu gibi, El Kaide’nin Suriye’deki kolu olan Nusra Cephesi’ne bağ-
lıymış. Ya da ona ait hissediyormuş kendisini bu katil.

Şimdi bu Arap orijinli CIA dincisi örgüte nasıl bağlı olur, bir TC 
polisi?

Şöyle:
Bildiğimiz gibi, “Yeşil Kuşak Projesi”nin uygulandığı ülkelerin en 

önde gelenlerinden biridir Türkiye. Daha önce de söz ettiğimiz gibi, 
bu projenin mimarı, CIA’nın Ortadoğu Masası ve Ankara İstasyon Şefi 
olan Graham Fuller’dir. 

Yani adam, Ankara’da karargâh kurarak ekibiyle birlikte yönet-
miştir, bu projenin uygulanışını. Bu proje gereği de 1950 sonrasında 
Türkiye’deki onlarca tarikatın önü açılmıştır. Devlet imkânları bunların 
hizmetine sunulmuştur.

1950 sonrası iktidara gelen bütün Parababaları partileri ve onların 
kurduğu hükümetler, her biri de birer Ortaçağ’ın din derebeyliği olan 
bu tarikatlarla iç içe olmuştur, ortak çalışmıştır. Böylece de 1923’ün 
Laik Cumhuriyeti’nin köklerini yani sınıf temellerini kazımamakla bir-
likte, üstyapıdaki varlıklarını yasaklarla baskıladığı bu derebeylikler, 
artık Laik Cumhuriyet’e olan olanca kinleri ve azgınlıklarıyla saldırıya 
geçmişler ve her geçen gün çığ gibi büyümeye başlamışlardır.

İşte Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı da, diğer tüm tarikat ve ce-
maatler de, 65 yıldan bu yana dışarıdan Amerika’nın, Avrupa Birliği 
Emperyalistlerinin, Suudi Krallığı’nın, Katar Emirliği’nin ve tüm Arap 
kral ve emirliklerinin maddi ve manevi destekleri; içeriden de, görü-
nüşte milli, eylemlerinde ise tamamen gayrimilli, yani ABD işbirlikçisi 
ve hizmetkârı hainlerden oluşan hükümetler tarafından desteklenmişler, 
korunmuşlar, kollanmışlardır.

Bu desteği, Kaçak Saraylı Reis, nasıl veciz bir şekilde ortaya koy-
muştu?
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“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de 
vermedik?..”

Evet, arkadaşlar. Ne istedilerse verdiler, o ihanet hükümetleri, o iş-
birlikçi Parababaları hükümetleri. Kimisi siyasetçilik oynadı, kimisi ta-
rikatçılık, cemaatçilik, şeyhlik, müritlik...

İşte Aydın-Sökeli katil polis de bu tarikatların kucağına düşerek zi-
hin hasarına uğratıldı, vicdan hasarına uğratıldı, CIA Diniyle dinlendi-
rildi ve insanlıktan çıkarıldı.

Böylesi zihin hasarına uğratılmış onlarca milyon insan var 
Türkiye’de. Bu tarikatların ya doğrudan, ya dolaylı olarak ocağına, tu-
zağına düşmüş, zavallı insanlar var...

Alın size Tayyip’in hülooğğ’cularını. Onlar da işte aynı kategoriye 
girer. Onlar da zihin hasarlı. Ve onlar da CIA-Pentagon Dininin inanı-
cısı.

İşte böyle, her türlü CIA cihatçısı örgütün kolayca bulup kısa sürede 
örgütleyeceği on milyonlar var Türkiye’de. 

2011 Martı’nda, Katil ABD, BOP’un Suriye ayağını uygulamaya 
koydu, bilindiği gibi. O güne dek “Kardeşim Beşşar Esad”, hatta 
“Biz Beşşar Esad’la kardeşten daha yakınız.”, diyen Kaçak Saraylı 
Tayyip, efendisi ABD’den aldığı bir emir üzerine anında tornistan yap-
tı. Birden ağız, üslup, söylem ve tavır değiştirerek bir anda Suriye meş-
ru hükümetinin ve Beşşar Esad’ın en önde gelen, en azgın düşmanı olu-
verdi. Böylece de, “Kardeşim Esad”ın yerini bir anda “Zalim Esed” 
terimi aldı.

Yine efendi Obama’nın emir ve direktifleri doğrultusunda CIA’nın 
ve Pentagon’un yönetiminde ülkemizin Adana’dan Urfa’ya kadar 
uzanan Güney sınırlarını bu Ortaçağcı-cihatçı katiller güruhunun içti-
ma, eğitim ve donatım karargâhlarına, kamplarına dönüştürdü. Onlarca 
eğitim kampı oluşturuldu. Hep devletin hazinesinden akıtılan paralar-
la...

Silahların büyük kısmını Suudi Krallığı, Katar Emirliği gibi gerici, 
Amerikan uşağı Arap devletleri karşıladı. Bir kısmını da Türkiye ve 
katil ABD...

Eğitmenler, ABD’den, CIA’dan, Pentagon’dan, İngiltere’den, 
Fransa’dan, Almanya’dan ve Türkiye’dendi. Dünyanın dört bir tarafın-
dan toplanan bu insanlıktan çıkarılmış manyaklar güruhu yedirilip içiri-
lip giydirildi, eğitildi, yani askeri eğitimden geçirildi, her türden silahla 
donatıldı ve delik deşik edilen, sadece kâğıt üstünde kalan sınırlardan 
Suriye’ye geçirildi. Meşru hükümete karşı savaştırıldı.
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5 yıldan bu yana, kesintisiz bir biçimde insan ve lojistik destek 
akışı sürdürüldü. Savaşta ölen her cihatçının yerine yenileri topla-
nıp, eğitilip, silahlandırılıp cepheye gönderildi.

İşte bu arada, bu Arap orijinli cihatçı örgütler Türkiye’ye de gele-
rek her şehir ve kasabamızda şubeler açtılar. CIA Dininin afyonuyla 
afyonlanmış meczupları Allah’la aldatarak kendilerine bağladılar, ör-
gütlediler.

Kimisini savaşçı olması için Suriye’ye götürdüler, kimisini de işte 
dün Rusya Büyükelçisini katleden polis memuru gibi “Sen şimdilik ül-
kende kal. Gerek olduğu an biz seni çağırırız, alırız.”, diyerek burada 
bıraktılar.

Tabiî Kaçak Saraylı Reis de kafaca yani inanç açısından aynı CIA 
Dininin inananlarından olduğu için, bu polis memuru benzeri insanları 
devletin tüm kurumlarına büyük bir istekle doldurdu. 

İşte dünkü katilin Nusracılığı ve polisliği böyle gerçekleşmiş oldu.
İşin en acı yönü ise şudur:
Bu katil polis niteliğinde daha on binlerce polis vardır. Devlet ku-

rumlarına AKP’giller döneminde alınan kadroların ezici çoğunluğu, 
hep bu kategoriye giren Ortaçağcılardan oluşur. Yani sadece poliste 
değildir bunlar. Ordudadır, yargıdadır, milli eğitimdedir, Diyanettedir; 
hatta sanatta, kültürde ve TÜBİTAK’ta biledir.

Ne diyordu Kaçak Saraylı Tayyip?
“Dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz.”

İşte böylesi meczuplaştırılmış nesli, ABD Emperyalistleri Yeşil 
Kuşak Projeleri aracılığıyla yetiştirdiler, mebzul miktarda. Kaçak 
Saraylı ve AKP’giller de bu neslin en önde gelenlerindendir, bilin-
diği gibi. Pensilvanyalı İmam ve onun tarikat müritleri de öyledir.

Önceki yazılarımızda da tekrar tekrar vurgulayarak belirttiğimiz 
gibi, Rusya’nın, İran’ın, Çin’in, Lübnan Hizbullahı’nın sahaya inme-
siyle, Suriye’deki denklem hızla Beşşar Esad yönünde olumlu biçimde 
değişmeye başlamıştır. Ortaçağcı cihatçıları Suriye Ordusu’yla birlikte 
havadan vuran Rus uçakları; ağır, çökertici darbeler indirmiştir bunla-
ra. Havadan vurulup darmadağın edilip zayıflatılan bu katiller sürüsüne 
Suriye Ordusu da karadan hücum ederek art arda hezimete uğratmaya 
başlamıştır bunları.

İşte bu başarılı organizasyon sonucu, 4 yılı aşkın bir süreden bu yana 
Kaçak Saraylı Reis’in ve AKP’giller’in ve Amerika’nın, İngiltere’nin, 
Almanya’nın, Fransa’nın her türden desteğiyle Halep’i işgalleri altın-
da tutan bu Ortaçağcılar güruhu, Suriye Ordusu’nun ve Rusya Hava 
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Kuvvetlerinin kararlı ve yoğun saldırısı karşısında tutunamayıp şehri 
terke mecbur kalmışlardır. Suriyeli komutanlarla anlaşarak silahlarını 
bırakıp şehri terk etmeyi ve Türkiye sınırındaki bu Ortaçağcı güçlerin 
önde gelen karargâhı olan İdlib şehrine gönderilmeyi kabul etmişlerdir 
ve gönderilmektedirler, Suriye Ordusu’nun gözetiminde, denetiminde.

Halep’te yaşayan yüz bini aşkın masum, mazlum Müslüman Halk, 
Suriye Ordusu’nun şehri kurtarışını bayram ederek kutlamıştır. Yani 
coşkulu bir sevinçle karşılamıştır orduyu. Şehri terke mecbur edilenler 
sadece bu Ortaçağcı cihatçılar olmuştur. Sivil halk son derece de mem-
nundur durumdan.

Tabiî bu durum, ABD’nin de, AB Emperyalistlerinin de ve Kaçak 
Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nin de Suriye’deki en büyük hezimeti ol-
muştur. 5 yıldan bu yana örgütleyip, besleyip, donatıp büyüttükleri ve 
bel bağladıkları cihatçılar, teslim olmuşlar ve canlarını kurtarabilmek 
için Suriye Devletinin buyruğuna uymuşlardır.

Bu durum karşısında, başta Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’gilleri 
olmak üzere, günlerden beri kara propaganda yapmaktadır. Suriye’de 
sivil halk katledilmektedir, diyerek...

Kardeş Suriye’ye karşı düşmanlaştırıyorlar,
bilinçsiz, cahil insanlarımızı

ABD-AB Emperyalistleri bu namussuzluğu yapmaktadır. AKP’giller 
yapmaktadır. Ve Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK ve onun med-
yası yapmaktadır.

Söylediklerinin gerçeklerle zerrece ilgisi yoktur. Suriye’de masum, 
mazlum Müslüman halkın kılına bile dokunulmamıştır, kimseye en 
ufak bir zarar verilmemiştir.

Yandaş medyada, Amerikancı satılmışlar medyasında ve PKK med-
yasında sivil halkın güya öldürülmüşlüğünü gösteren fotoğraflar, gö-
rüntüler yayınlanmıştır. 

Bunların aslı bugün Odatv’de yayımlanan bir haberle aydınlığa ka-
vuşturulmuştur:

“Sahte Halep fotoğrafları çeken kişi tutuklandı
“Mısır’da, Suriye’nin Halep kentindeki yıkım ve yaralılarla il-

gili, çocukların yer aldığı kurgusal fotoğraflar çeken ve bu fotoğraf-
ları sosyal medyada paylaşan bir kişi tutukladı.

“Mısır İçişleri Bakanlığı’nın Facebook sayfasından yapılan 
açıklamada, Port Said kentinde aralarında çocuk oyuncular, sah-
te ebeveynler, fotoğraf asistanları ile bir fotoğrafçıdan oluşan ve 
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kurgusal ‘Halep’te yaralılar ve yıkım’ fotoğrafları çeken bir ekibin 
yakalandığı belirtildi.

“FOTOĞRAFÇI TUTUKLANDI
“Sputnik’te yer alan habere göre; açıklamada, çekimlerin yetki-

liler tarafından yıkılan kaçak binaların bulunduğu bölgede gerçek-
leştiği ve polisin, üzeri boya ile ‘kanlı’ gösterilen küçük bir kız ve 
elinde ‘kanlı’ bir oyuncağın bulunduğu bir fotoğrafın çekim anına 
bizzat tanık olduğu aktarıldı. Açıklamaya göre, polise verdiği ifa-
dede çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten 
fotoğrafçı, 4 günlük gözaltı süresinin ardından tutuklanırken, eki-
bin diğer üyeleri kefaletle serbest bırakıldı.”[70]

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, alçaklar düpedüz film çeviriyorlar. 
Duman makineleriyle yoğun dumanlar üretip “Bakın zalim Esed Halep’i 
nasıl bombalıyor...”, şeklinde alçakça yalanlar üretiyorlar. Mizansenler 
uydurup güya bombardıman yıkıntıları arasından yaralıları çıkarırmış 
gibi videolar çekiyorlar. Kanlar içinde yerde yatan cesetlermiş gibi yatı-
rıyorlar, kullandıkları insanları yerlere. Boyuyorlar oralarını buralarını. 
Yine kan boyasıyla boyadıkları bir küçük kızı ağlayarak koşturuyorlar, 
bu yatan insanlar arasından. Sonra da “Bakın, Halep’teki sivil halkın 
katledilişine”, diyerek zavallı, cahil, bilinçsiz insanları kandırıyorlar, 
alçakçasına, utanmazcasına, namussuzcasına.

Hatırlanacaktır, ABD ve AB Emperyalist haydutları, böyle namus-
suzlukları, alçaklıkları, yalanları, düzenleri, mizansenleri hep kullan-
agelmiştir. Birinci-İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşlarında kullan-
mıştır, Kore’de, Vietnam’da kullanmıştır, Romanya’da Sosyalist ik-
tidarı yıkarken kullanmıştır, Sovyetler’i yıkarken kullanmıştır, Körfez 
Savaşlarında kullanmıştır. Ve de Yugoslavya’da kullanmıştır, Libya’da 
kullanmıştır. Şimdi de Suriye’de kullanmaktadır işte.

Halep’te Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’gilleri’nin “Özgürlük 
Savaşçıları” olarak adlandırdıkları bu Ortaçağcı katiller sürüsünün iki 
komutanının resimlerini göstermişti Hüsnü Mahalli, Halk TV’deki 
programında. Bunlardan birinin Suudi bir katil, diğerininse Çeçen bir 
katil olduğunu göstermişti, söylemişti. İşte Hüsnü Mahalli’nin göster-
diği resimdeki bu iki katil...

Hüsnü Mahalli’nin süreğen, ağır hastalıklarına rağmen tutuklan-
masına sebep olan programdı, o program. Kaçak Saraylı Reis’in bütün 
Halep yalanlarını ortaya koyuvermişti orada.

Adı geçmişken şunu da belirtmiş olalım: Hüsnü Mahalli de Kaçak 
Saraylı Reis’in ve onun AKP’gilleri’nin kendi deyişiyle “2011’e kadar-

[70] http://odatv.com/sahte-halep-fotograflari-ceken-kisi-tutuklandi-2012161200.html.
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ki” yandaşlarındandır. Başka bir ifadeyle suç ortaklarındandır. Kendi de 
zaten tutuklanma sürecindeki ifadesinde açıkça belirtmiştir bunu, şöyle 
diyerek:

“Öncelikle şu sözü belirtmek isterim ki, ben 2011 yılının orta-
larında ve Arap Baharı olarak tabir edilen döneme kadar mevcut 
hükümet politikalarını desteklemekteydim. Bu konuda yazı ve söy-
lemlerim de mevcuttur.”[71]

Ha, tabiî, biz Hüsnü Mahalli’nin tutuklanmasını son derece hukuk-
suz buluruz. Hiçbir yasal dayanağı yoktur bunun. Fakat yukarıdaki ken-
disinin de itirafıyla ortaya koyduğu suç ortaklığından dolayı, makbul 
bir adam saymayız kendisini.

Hüsnü Mahalli, Kaçak Saraylı’nın ve AKP’giller’in Laik 
Cumhuriyet’i parça parça yıkışına karşı değil. 2010 Referandumuyla 
Adli Sistemi AKP’giller’in hukuk bürosuna döndürerek hukuku orta-
dan kaldırmasına karşı değil.

Neye karşı?
Sadece şuna: AKP’giller’in 2011 Martı’nda yaptıkları 180 derece 

dönüşle Suriye’ye savaş açmalarına karşı.
Konuya dönersek; AKP’giller, günlerden beri “Halep’te katliam var. 

Rusya, Putin, İran, Hamaney, Çin, Lübnan Hizbullahı, Hasan Nasrallah 
ve Beşşar Esad, bu katliamın sorumlularıdır.”, diye yaygara yapmakta-
dır, demagoji yapmaktadır, kandırmaca yapmaktadır. Yalanlar üretmek-
te ve yaymaktadır.

İşte, AKP’giller’in en önde gelen yandaş yazarlarından biri, Yeni 
Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, 14 Aralık’ta şu aşağı-
lık demagojiyi yapıyordu:

“Halep’in çığlığı dünyanın bütün şehirlerini kuşatıyor, kuşa-
tacak. Yeryüzünün bütün denizlerini, dağlarını sarıyor, saracak. 
Devletleri, toplumları sarsıyor, sarsacak. Zihinlerimizi, kalpleri-
mizi, gelecek hesaplarımızı biçimlendiriyor, biçimlendirecek. Bu 
çığlıklar, bu kitlesel imha örnekleri, bu insanlığın dip yaptığı uygu-
lamalar sayfa sayfa bütün kitaplara yazılacak.

“Biz şehirlerin intikamını biliriz. İnsanlık tarihini şehirlerin 
yazdığını, hafızasının güçlü olduğunu, asla unutmadığını, ne kadar 
zaman geçerse geçsin zulümlerin ve acıların hesabını sorduğunu bi-
liriz. Tarih bu örneklerle doludur. Tarih, nice şehirlerin nice impa-
ratorlukları toprağa gömdüğüne, nice zorbayı mahvettiğine tanık 
olmuştur. Yine öyle olacaktır. Halep’in Haçlıları da, Halep’in Mo-

[71] http://odatv.com/husnu-mahalli-hastaneye-kaldirildi-1512161200.html.
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ğolları da, Halep’in Farslıları da Halep’ten çok yaşamayacak.”[72]

Bu iğrenç yalanlarla dolu kandırmaca, ABD haydutunun, AB hay-
dutlarının, Kaçak Saraylı’nın AKP’gilleri’nin ve PKK medyasının 
kandırmacalarının bir özeti niteliğindedir. O yüzden aktardık. Bir önek 
daha verelim bu yalanlara. İşte yine CIA Dincisi Ortaçağcı örgütler-
den olan İHH’nin Ortaöğretim kurumlarımızın koridorlarına asarak ço-
cuklarımızı zehirlediği afişlerden biri. Okullarımız artık tüm Ortaçağcı 
yapılanmaların sereserpe çalışma yaptıkları mekanlar haline dönüşmüş 
durumda. Okul idareleri bunlara karşı olmak bir yana, yandaş olmakta, 
yardımcı olmakta, destek olmaktadır gayrı.

İHH afişinde de şöyle denmektedir:

“İnsanlığı katleden katiller: Beşar Esad, Putin, Obama, Hama-
ney.”

Gördünüz, arkadaşlar. Günlerden beri bu yalan propagandayla kan-
dırıyorlar, zehirliyorlar, kardeş Suriye’ye karşı düşmanlaştırıyorlar, bi-
linçsiz, cahil insanlarımızı.

Bunlarla aynı ağzı kullanan, aynı demagojik yalan ve iftira kampan-
yasına katılan PKK medyasından da bir örnek görelim, isterseniz:

“Ve 15 Kasım sonrası Rusya, İran, Lübnan Hizbullah’ı, Suriye 
Ordusu ve Doğu Halep’teki El Nusra gibi gruplar, Halep’e tarihi-
nin az rastlanır trajedilerinden birini yaşattı.

“(...)
“Kasım-aralıkta yüzlerce sivilin enkazda kalmasının, bomba 

şarapnelleriyle can vermesinin, çocukların ömürlerinin cellâdı 
Rusya uçakları ve İran Devrim Muhafızları, bu vahşeti Türkiye’yi 
yedekleyerek yaptı. Çünkü Halep’teki grupların hamilerinden olan 
Türkiye, Putin’in tazyikiyle frene basıp, donattıkları grupları satı-
yordu.”[73]

Hep diyoruz ya; Meclisteki Dört Amerikancı Burjuva Partisi de; El 
Kaide de, El Nusra da, IŞİD de, ÖSO da, PKK de, PYD de, YPG de, 
Amerika’nın bölgedeki işbirlikçileridir, taşeronlarıdır, yerel ortakları-
dır, piyonlarıdır, diye...

Gördüğümüz gibi hepsi, aynı boruyu üflüyorlar.
Dün akşamüzeri Rusya Büyükelçisini arkadan vuran katil de ön-

ceden meczuplaştırılmış olduğu için, öne atılıp davranışa geçiyor. Bu 

[72] http://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/halepin-intikami-dogunun-hac-
lisi-anavatani-korumak-2034845.
[73] Mehmet Ali Beydağı, Özgür Demokrasi, 12 Aralık.
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Cihatı biz yapalım, Cennetteki yerimizi de bir an önce kapalım, diyor.
Böyle bir Türkiye’de yaşıyoruz artık, arkadaşlar. 
Ne Laik Cumhuriyet kaldı, ne hukuk, ne hak, ne adalet, ne din, ne 

iman, ne ahlâk, ne namus, ne insanlık ve ne de şeref...
Hepsini dirhem dirhem aşındırıp çürütüp yok ettiler. Ve durmaksı-

zın da tahribatlarını yapmaya, kötülüklerini saçmaya, ihanetlerini et-
meye devam ediyorlar. Dedik ya; verilen görev bunlara, ülkemizi Yeni 
Sevr’e, BOP’a götürmek...

Bu hainane işi yapıyorlar, 14 yıldan bu yana.
Sadece bunlar mı?
Değil.
Bunlar en önde geleni tabiî, ihanet yarışçılarının. Meclisteki diğer 

üç Amerikancı Burjuva Partisi de aynı hainane işi yapıyor.
Pek çok kez belirttik ya; bir kez daha tekrarlamaktan kaçınmayalım:
1960’lı yıllardan beri bu Ortaçağcı gidişe karşı bütün gücüyle mü-

cadele eden bir tek hareket biziz, arkadaşlar. Laikliği kararlıca, durak-
samaksızın, her hal ve şartta en aktif biçimde savunan biziz, biz Gerçek 
Devrimcileriz yalnızca. Çünkü biz, bu karanlık gidişin, bizi bu karanlık 
günlere getireceğini tâ 1960’lı yılların başlarında gördük. Bizden başka 
da hiç kimse göremedi. Çünkü Gerçek Devrimci sadece biziz.

Bu halkı, bu vatanı bilinçlice sevmenin ustası sadece biziz.
İşte dünkü Büyükelçi Katliamının asli suçluları sırasıyla bunlardır. 

Yani yukarıda saydıklarımızdır, arkadaşlar. Tetikçinin hem yetiştiricile-
ri, hem de suça azmettiricileridir bunlar.

Peki, bu suikast ne gibi sonuçlara yol açacaktır?
1- Suriye’de Beşşar Esad yönetimi ve Rusya’nın kayıtsız şartsız hâ-

kimiyetine.
2- Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’gilleri’nin Rusya’ya ve 

Putin’e tam teslimiyetine.
Cinayet sonrası dün akşamki açıklama görüntülerini izlemişsiniz-

dir, Tayyip’in. Darmadağın olmuştu psikolojisi. Hani halkımız der ya; 
“Korkudan ödü patlamış”, diye işte öyle bir duruma düşmüştü. Acaba 
Putin bana ne yapar, korkusu sarmıştı bedeninin tüm hücrelerini ve ru-
hunu.

Gözünüzden kaçmışsa bir kez daha izleyin o videoyu. Tanık olacak-
sınız buna.

Zaten aynı anlarda, Rusya Dışişleri ve medyasının açıklamaları gel-
di, art arda:
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Tayyip Erdoğan’ın Putin’i arayıp özür dilemesi gerilimi düşürdü, 
diye.

3- Kaçak Saraylı Reis’in Suriye politikasının tam iflasına, fiyas-
koyla sonuçlanışına. Bundan böyle Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller, 
Suriye’de Rusya’nın izni olmaksızın parmaklarını bile kımıldatamaya-
caklardır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Aralık 2016



Ayrım
Yirmi Dört

Bakın;
Tayyip kimin çok heveslenip de yapamadığı

ihanet taşeronluğunu yapmaktaymış,
beş yıldan bu yana Suriye’de...
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Yurtsever olmakla birlikte, anarşist yazar Banu Avar’ın 2012 tarihli 
bir yazısı geçti elimize. Banu Avar, yazısında 1957 yılına ait bir CIA ve 
MI6 Raporundan aktarmalar yaparak ABD ve İngiltere’nin tâ o yıllarda 
Suriye’ye saldırıp Baas İktidarını yıkarak kukla bir ABD-AB işbirlik-
çisi hükümeti işbaşına getirmek için anlaştıklarını ortaya koyuyordu.

Çok önemliydi, bizce de bu rapor. Raporu “Guardian”dan Ben 
Fenton, 27 Eylül 2003 tarihli yazısında açık ediyordu, bütün yönleriy-
le. Raporun kendisini bulamadık. Fakat, Ben Fenton da can alıcı bö-
lümlerini aktarmıştı yazısında. O yazıya ulaştık ve çevirdik dilimize. 

Olayın netçe görülmesi, anlaşılması için Guardian’da çıkan o maka-
leyi olduğu gibi aktaralım:

***

Macmillan destekli Suriye suikast komplosu
Belgeler, Beyaz Saray’ın ve No 10’un (İngiltere Başbakanlık 

Konağı’nın) petrolün körüklediği işgal planı komplosunu gösteri-
yor

Irak’taki savaştan 50 yıl önce, İngiltere ve Amerika, terör yaymak-
la ve Batının petrol kaynaklarını tehdit etmekle suçladıkları bir başka 
Arap ülkesine yönelik gizli bir “rejim değişikliği” peşine düşmüşler; 
Suriye’yi işgal etme ve önde gelen şahsiyetlere yönelik suikastlar ger-
çekleştirme planları yapmışlardı.

Yeni keşfedilen belgeler, Harold Macmillan ve Başkan Dwight 
Eisenhower’in 1957’de Suriye’nin Batı destekli komşuları tarafından 
Suriye’nin işgali için gerekçe olarak düzmece sınır olayları çıkarılması 
ve devamında Şam’daki en etkili üçlünün “yok edilmesi” üzerine kuru-
lu CIA-MI6 planını nasıl onayladıklarını gösteriyor.

Korkutucu derecede açık tartışmalar içeren raporlar, Londra 
Üniversitesi Royal Holloway’de uluslararası tarih okutmanı Matthew 
Jones tarafından, Bay Macmillan’ın Savunma Sekreteri Duncan 
Sandys’in özel belgeleri içinde keşfedildi.
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Tarihçilerin, istihbarat servislerinin 1957 Sonbaharında Suriye 
Rejimini devirme peşinde olduklarını bilmelerine karşın, üç önemli fi-
gürün katledilmesinin bu entrikanın tam kalbinde olduğunu gösteren 
belgeler ilk kez ortaya çıktı. 1957 Eylülü’nde Washington’da bir araya 
gelen çok gizli ve üst düzey bir çalışma grubu tarafından hazırlanan 
belgede, Şam’daki en önemli üç adamın öldürülmesi gerektiği konu-
sunda Bay Macmillan ve Başkan Eisenhower için en ufak bir şüphe 
bırakılmıyor. 

“Tercih edilen plan”ın bir bölümünde şöyle yazıyor:
“Özgürlükçü güçlerin eylemlerini kolaylaştırmak için, Suriye re-

jiminin askeri eylemlerini organize etme ve yönlendirme kapasitesini 
azaltmak için, kayıpları durdurmak ve yıkımı minimuma indirmek için, 
mümkün olan en kısa zamanda istenilen sonuçları elde edebilmek için, 
kilit niteliğindeki belli insanların ortadan kaldırılması amacıyla özel bir 
çaba sarf edilmelidir. Bu kişilerin ortadan kaldırılması, ayaklanma ve 
müdahale sürecinin hemen başında, zamanın koşullarının ışığında bir 
an önce başarılmalıdır.” 

Londra ve Washington tarafından onaylanan belgede üç adamın 
ismi geçiyordu: Suriye Askeri İstihbarat Şefi Abd al-Hamid Sarraj, 
Suriye Genelkurmay Başkanı Afif al-Bizri ve Suriye Komünist Partisi 
Lideri Khalid Bakdash.

Daha bir yıl önce büyük ölçüde Anthony Eden’in Süveyş’teki feci 
maskaralıkları sayesinde iktidara gelmiş bir başbakan olarak Macmillan 
gözle görülür biçimde savaş yanlısıydı. Raporu günlüğünde “en çetin 
rapor” olarak niteledi.  Gizlilik çok üst düzeydeydi. Macmillan “geve-
zeliğe” eğilimli olmaları nedeniyle raporun İngiliz şeflerden ve perso-
nelden dahi gizli tutulmasını emretti. 

Albay Adib Shishakli’nin muhafazakâr askeri rejiminin 1954’te 
Baas Partisi ve Komünist Parti politikacıları ile onların Suriye 
Ordusu’ndaki müttefikleri tarafından devrilmesinden beri Suriye’de 
gün geçtikçe yükselen Batı karşıtlığı ve Sovyet sempatisi, Downing 
Street’te (İngiltere Başbakanlığında) ve Beyaz Saray’da kaygıları art-
tırıyordu. 

Eylemin çağrısını yapan CIA’nın Ortadoğu Şefi, eski Başkan 
Theodore Roosevelt’in torunu Kermit Roosvelt idi. Roosvelt, Albay 
Sarraj’ı, General al-Bizri’yi ve Bay Bakdash’ı kukla başkanın arkasın-
daki asıl güç olarak tanımladı. Hatta bu üçlü, İngiltere ve Fransa’nın 
gizliden İsrail’le de anlaşarak bir önceki yıl Süveyş Kanalı’nın milli-
leştirilmesini ortadan kaldırmak gibi feci bir girişimde bulunmasından 
sonra Nikita Kuruşçev’in yörüngesine daha da yaklaşmıştı.

1957’de Amerika, Süveyş Kanalı hareketine karşı olsa da Başkan 
Eisenhower; Moskova’nın komünizmi Ortadoğu’ya yayması için 
Suriye’nin bir merkez olabileceği tehlikesini daha fazla gözardı ede-
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meyeceğini hissetti. O ve Bay Macmillan, Suriye’nin, terörizm ihraç 
ederek ve ülke içi muhalefetleri cesaretlendirerek Batı yanlısı komşu-
larını istikrarsızlaştıracağından korktu. Daha da önemlisi, Suriye aynı 
zamanda Batı yanlısı Irak’ın petrol sahalarını Türkiye’ye bağlayan, 
Ortadoğu’nun ana petrol boru hatlarından birinin de kontrolünü elinde 
tutuyordu.

“Tercih edilen plan” şunu da ekliyor:
“Suriye’de bir iç karışıklık çıkararak ilerleme yönünde bir siyasi ka-

rar alınınca CIA hazırlanacak ve SIS (MI6) bazı kişilerle de ortak çalı-
şarak, Suriye içinde küçük sabotajlar ve ani saldırılar düzenleyecektir.”

Bu iki servis eylemlerinin çakışmaması ve birbirlerini engelleme-
mesi için uygun şekilde fikir alışverişi yapmalıdır. Eylemler Şam’da 
yoğunlaştırılmamalı; operasyon abartılı bir görüntü vermemeli ve 
Suriye rejiminin anahtar kişilerinin ekstra bireysel koruma tedbirleri 
almalarına yol açmaktan kaçınmaya mümkün olduğunca özen göste-
rilmelidir.

Sabotaj
Rapor; gerekli düzeyde korku yaratıldıktan sonra, Irak ve Ürdün 

askeri müdahalesine bahane üretmek için sınır olayları ve çatışmala-
rı çıkarılacağını söylüyor. Raporda aynı zamanda, Suriye’nin “kom-
şu ülke hükümetlerine yönelik komploların, sabotajların ve şiddetin 
sponsoru gibi gözükmek zorunda kalacağı” belirtiliyor.  “CIA ve SIS, 
tansiyonu yükseltmek için hem psikolojik alandaki hem de eylem ala-
nındaki kapasitelerini kullanmalıdırlar.” Bu, Ürdün’deki, Irak’taki ve 
Lübnan’daki “sabotaj, ulusal komplolar ve çeşitli güçlü askeri eylem-
ler”le ilgili suçların Şam’ın üzerine atılacağı anlamına geliyor.

Plan bir “Özgür Suriye Komitesi” kurulması ve “Suriye’deki para-
militer ve başka eylemsel yeteneklere sahip politik hiziplerin” silahlan-
dırılması çağrısını yapıyor. (Plana göre) CIA ve MI6, iç kalkışmaları-ör-
neğin Güneydeki Dürzîleri- teşvik edecek, Mezze Hapishanesi’ndeki 
siyasi tutukluların serbest kalmasına yardımcı olacak ve Şam’daki 
Müslüman Kardeşleri kışkırtacaktı. 

Planı yapanlar, Baas/Komünist rejimi sıkı biçimde anti Sovyetik 
olan başka bir rejimle değiştirmeyi düşündüler. Fakat bunun halka hitap 
etmeyeceğini ve “muhtemelen daha başlangıçta sert tedbirler ve gücün 
despotik biçimde kullanılmasını” gerektireceğini kabul ettiler.

Plan hiçbir zaman uygulanmadı. Bunun başlıca nedeni Suriye’nin 
Arap komşularının eyleme geçmeye ikna edilememesi ve yalnızca 
Türkiye’den yapılacak bir saldırının kabul edilemez bulunması idi. Bir 
sonraki yıl, Baasçılar eski müttefikleri Komünistlere sırtını döndü ve 
Suriye’yi Nasır’ın Mısırı’yla, 1963’e kadar sürecek olan bir federas-
yona götürdü.

***
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Aslında Guardian yazarı da ABD ve AB Emperyalistlerinin iğ-
renç, kanlı, alçak, ahlâksız ve namussuz, halk düşmanı içyüzlerini 
ortaya koymuş. 

Adamlar, daha doğrusu emperyalist haydut çakallar, tıpkı 
Afganistan’a dünyanın dört bir yanından devşirdikleri CIA-Pentagon 
dincisi Ortaçağcı cihatçıları eğitip, silahlandırıp saldırtarak; namuslu, 
yiğit, yurtsever ve halksever lider komünist Muhammed Necibullah 
liderliğindeki halkçı iktidarı yıktıkları gibi, kitle imha silahları var baha-
nesiyle saldırıp Irak’ı ölüm tarlalarına çevirdikleri gibi, Yugoslavya’yı 
parçaladıkları gibi, Libya’yı cehenneme çevirerek Muammer Kaddafi 
liderliğindeki halkçı iktidarı yıktıkları gibi, Suriye’ye de saldırıp halkçı 
BAAS İktidarını yıkmayı ve yerine satılmış, işbirlikçi, despot ve hain 
bir kukla iktidarı kurmayı tâ 1957’de düşünmüşler, planlamışlar, proje-
lendirmişler ve uygulama girişimlerinde bulunmuşlar.

Fakat bildiğimiz gibi, o yıllarda Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp 
var, dünyada. Dünyanın üçte biri sosyalist iktidarlar tarafından yöne-
tilmektedir. Bu sebepten, 1991 sonrasında olduğu gibi, NATO’larıyla, 
bombardıman uçaklarıyla, paralı askerleriyle ve CIA dincisi Ortaçağcı 
cellâtlarıyla saldırmaya cesaret edememişler. 

İblisçe, provokatif planlar yapmayı, komplolar kurmayı denemiş-
ler. Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’den provokatif saldırılarda bulu-
nacaklar Suriye’ye, sonra da kendi suçlarını Suriye’nin üzerine ata-
rak; “Suriye komşularına saldırıyor. Terör ihraç ediyor, istikrarsızlık 
yaratmaya çalışıyor komşu ülkelerde”, bahanesiyle sınır çatışmalarına 
girişecekler Suriye’yle. Sonra da Suriye içinden ve dışından CIA ara-
cılığıyla devşirip silahlandırdıkları Ortaçağcıları Baas İktidarına karşı 
saldırtacaklar. Saldırı sonrasında da “Bakın halk da mevcut iktidarı is-
temiyor. Ona başkaldırdı”, yalanını ortaya atacaklar. 

Suriye’nin Genelkurmay Başkanını, İstihbarat Başkanını ve namus-
lu, yurtsever ve halksever Komünist Partisi liderini canice, İblisçe, hal-
kımızın deyişiyle puştça, bir suikastla ortadan kaldıracaklar. Böylece de 
Suriye’yi bir anlamda öndersiz yani başsız bırakacaklar. Kendini savu-
namaz duruma düşürecekler. En sonunda da Türkiye’den, Ürdün’den, 
Lübnan’dan ve Irak’tan askeri saldırıya geçecekler, Suriye’ye karşı. 
Baas İktidarını yıkacaklar, kendilerine bağlı satılmış, kukla bir kadroyu 
işbaşına getirecekler. Böylece de Suriye, kendilerinin bir uydusu devle-
te dönüşmüş olacak.

Planın özeti bu. 
Alçaklar, planlarını uygulama sonrasında, işbaşına getirecekleri ha-

inlerden derleşik iktidarın halk tarafından asla kabul edilmeyeceğini 
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ve Suriye Halkının bu satılmışlar iktidarına karşı başkaldıracağını bi-
liyorlar, öngörüyorlar. Buna karşı da kendilerince önlem düşünmüşler. 
Onların bu namussuzca düşüncesini Guardian yazarı, yukarıdaki maka-
lesinde aynen şu şekilde aktarıyordu, gördüğümüz gibi:

“Planı yapanlar, Baas/Komünist rejimi sıkı biçimde anti Sov-
yetik olan başka bir rejimle değiştirmeyi düşündüler. Fakat bunun 
halka hitap etmeyeceğini ve “muhtemelen daha başlangıçta sert 
tedbirler ve gücün despotik biçimde kullanılmasını” gerektirece-
ğini kabul ettiler.”

Ne düşünmüş oluyor alçaklar böylelikle, arkadaşlar?
Halkın başkaldırısını önlemek ve olursa bastırmak için, faşist bir yö-

netim kurmalıyız, tâ başından itibaren. 
İşte emperyalistler bu, arkadaşlar. Onlar ne uluslararası hukuk tanır, 

ne insan hakkı tanır ve de ne namus bilir ne de ahlâk...
İnsan soyunun yüzkarasıdır onlar. Sırtlanlar, çakallar bile onlarla kı-

yaslandığı zaman bir milyon defa daha vicdanlı kalır, insana yakın kalır.
Burada artık şunu demeliyiz, arkadaşlar:
Her kim ki Amerika ya da Avrupa Birliği; hukukun, demokrasinin, 

insan haklarının merkezidir, savunucusudur derse; o da en kesin anlam-
da haindir, alçaktır, namussuzdur, vicdansızdır, ahlâksızdır...

Onlardan insanlığa kötülükten, zulümden başka hiçbir şey gelmez.
Ne demişti, 1920’lerde, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş 

Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal?
“Fakat varlığımıza sataşan (tasallut eden) bütün Batı dünyası, 

Amerika da içinde olduğu halde, tabiatıyla büyük bir kuvvet teşkil 
ediyor.”[74] 
Ne demişti, 1967 yazında Bolivya dağlarından Havana’daki 

Tricontinental’e gönderdiği mesajında Che?
“Emperyalizmin bir dünya sistemi olduğunu, kapitalizmin son 

aşaması olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız ve o dünya çapında 
yenilgiye uğratılmak zorundadır. Bu mücadelenin stratejik sonu, 
emperyalizmin yıkılması olacaktır. Bize, bu dünyanın sömürülen-
lerine ve azgelişmişlerine düşen pay, emperyalizmin temellerini or-
tadan kaldırmaktır: biz ezilen uluslar, onlara sermaye, hammadde, 
teknisyen ve ucuz emek vererek ve onlardan yeni egemenlik araçla-
rı olan yeni sermaye, silah ve her çeşit materyal alarak mutlak bir 
bağımlılık içine sürüklenmekteyiz.

[74] Mustafa Kemal, Aktaran: Fethi Naci, Atatürk’ün Temel Görüşleri, s. 46.
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“Bu stratejik hedefin temel unsuru tüm halkın gerçek kurtuluşu 
olacaktır. Pek çok olayda bu kurtuluş silahlı mücadeleyle gerçekle-
şecek ve Bizim Amerika’da sosyalist devrim kaçınılmaz olacaktır.

“Emperyalizmin yıkılması hedeflenirken, onun başını kimin 
çektiği kesinlikle belirlenmek zorundadır. Bu, ABD’den başkası 
değildir.

“(…) düşmandan nefret etmeyen bir halk vahşi bir düşmanı ye-
nemez.

“(…)
“Ve insanlığın kurtuluşu uğruna verilen savaşın bayrağı altın-

da, uluslararası proleter ordularla gerçek bir proletarya enternas-
yonalizmi geliştirmeliyiz.

“(…)
“Eğer dünyada ölümün kendi paylarına düşen kısmıyla ve müt-

hiş trajedileriyle, her günkü kahramanlıklarıyla, emperyalizme 
bitmez tükenmez darbeler indirerek, dünya halklarının artan nef-
retiyle emperyalizmin güçlerini parçalamak için iki, üç daha fazla 
Vietnam gün ışığına çıksaydı, geleceğe daha güvenli bakabilirdik!

“Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve 
insanlığın en büyük düşmanı ABD’ye karşı halkların birliği için bir 
savaş marşıdır.”

Ve ne diyordu, 10 yıl kadar önce Fidel?
“Bu emperyalist haydutlar, İkinci Emperyalist Paylaşım Sava-

şı’nın sonrasında bile çıkardıkları bölgesel savaşlar, yaptıkları iş-
galler, tertipledikleri faşist darbeler, katliamlar ve vahşi ekonomik 
sömürü ve talanları yüzünden 60 milyondan fazla insanın hayatı-
nı yitirmesine sebep olmuşlardır. Bu nedenle de bunlar Nürnberg 
benzeri bir mahkeme karşısına çıkarılıp insanlığa karşı işledikleri 
suçlardan dolayı yargılanmalıdırlar.”

Guardian yazarı, o zamanki Suriye’nin Arap komşuları, bu planda 
rol almayı kabul etmediler, diyor. 

Peki kim kabul ediyor, planda rol almayı?
Onu da söylüyor yazar: Türkiye.
Türkiye’deki Celal Bayar ve Adnan Menderes liderliğindeki 

Demokrat Parti Hükümeti...
Hatırlayalım; konunun bu yönüne ilişkin ne diyordu, Guardian ya-

zarı?
“Plan hiçbir zaman uygulanmadı. Bunun başlıca nedeni Su-

riye’nin Arap komşularının eyleme geçmeye ikna edilememesi ve 
yalnızca Türkiye’den yapılacak bir saldırının kabul edilemez bu-
lunması idi.” 
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Meclis’teki Dörtlü Çete
ABD’nin Suriye’yi parçalama planının

gönüllü savunucularıdır
Biz boşuna tekrarlayıp durmuyoruz, arkadaşlar; Türkiye’de 

1950’den itibaren işbaşına gelen bütün iktidarlar ABD ve AB uşağıdır, 
haindir, halk düşmanıdır, satılmıştır, diye. Zaten o iktidarların tamamı-
nı ABD Emperyalistleri devşirmiştir, örgütlemiştir ve devletin tepesine 
oturtmuştur. Yani bunların tümü ABD yapımıdır. İşte en son örnekleri 
de Kaçak Saraylı Reis’in AKP İktidarıdır.

Bugün artık sadece iktidar değil, Meclisteki muhalefet partileri de 
doğrudan ABD’nin, CIA’nın yönetimi altındadır. Dolayısıyla da onlar 
da haindir, halk düşmanıdır, Amerikan işbirlikçisidir.

Dikkat edersek; Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çete’nin tamamı 
da ABD ve Avrupa Birliği Emperyalistlerinin 1957’de hazırlayıp ancak 
2011’de uygulamaya koyduğu Suriye’yi çökertme, parçalama planının 
gönüllü savunucularıdır. Tabiî bunların öncülüğünü, iktidar olduğu için, 
Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i yapmaktadır. Beş yıldan bu 
yana meydanlarda o Reis höykürmektedir, “Zalim Esed, Zalim Esed” 
diye.

Kontrgerilla’nın Özel Partisi MHP’nin Bahçeli Şefi de bugün netçe 
görüldüğü gibi, Kaçak Saraylı Reis’in en önde gelen amigosudur. Bu 
sebeple, o artık Kaçak Saraylı’dan ayrı düşünülemeyecek denli kaynaş-
mıştır, AKP’giller’le.

CHP’nin Sorosçu Kemali de ne demişti, ABD’li efendileri karşısında?
“Biz Beşşar Esad’a Tayyip Erdoğan’dan daha fazla karşıyız.”

Amerikancı Kürt Hareketi PKK ve onun legal partisi HDP ve PYD, 
YPG ise zaten ABD’nin Suriye’deki ortağı ve yerel kara gücüdür, 
Obama’nın deyişiyle.

Ne demişti, Demirtaş ve Gültan Kışanak ABD’de emperyalist efen-
dileri karşısında?

“Bize Suriye’de rol verin.”

O da verir tabiî...
Dedi ki; “Siz de benim yerel kara gücümü oluşturun Suriye’de.” 
Öylece de oldu...
Suriye’de bugüne dek hayatını kaybetmiş yarım milyon civarındaki 

masum Müslüman Halkın katilleri işte bu canilerdir, arkadaşlar.
Düne gelirsek de, Suriye’de El Bab’da ABD yapımı IŞİD’le çar-
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pışırken katledilen 16 askerimizin katlinin suçluları da bunlardır. 
Efendileriyle, işbirlikçi uşaklarıyla birlikte bunlardır...

İşte emperyalistler dünyasının karakteristikleri bunlardır, arkadaş-
lar. Ve de işte ABD işbirlikçilerinin, kendi halklarına ihanet edenlerin, 
satılmış hainlerin de içyüzleri budur.

İşte biz bu sebeple diyoruz, bunların tamamına, yani efendilerine ve 
uşaklarına; “halk düşmanları ve parçalayıcılar”, diye...

Hep söylediğimiz gibi ve de Fidel’in de söylediği gibi, bunlar eninde 
sonunda Nürnberg benzeri bir mahkeme önüne çıkarılacaklar. İnsanlığa 
karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekler.

Bunlardan hesap sormaz isek, Tarihin bize insanlık davası adına 
yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmemiş oluruz. Yani tarih-
sel görevimizi yapmamış oluruz. Yapacağız...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Aralık 2016



Ayrım
Yirmi Beş

Bu milletin sizden çektiği ne be!
Ne devlet bıraktınız, ne ordu bıraktınız,

ne ahlâk namus bıraktınız, ne hukuk adalet 
bıraktınız, ne din iman bıraktınız, ne de onur, itibar 

bıraktınız, ne komşu bıraktınız, ne sınır...
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Laik Cumhuriyet Devletini yıktın! Bir Çete Devleti geçirdin onun 
yerine! Çete Hukuku getirdin!

Anayasa manayasa da bırakmadın! Türk Ceza Kanununda yazılı 
olan hemen tüm suçları işledin. Hem de tekrar tekrar. Onlarca, yüzlerce 
defa...

Şimdi de tüm bu işlediğin ve gerçek bir hukukla çalışan mahkeme 
karşısına çıksan, onlarca kez ağırlaştırılmış müebbet alacağın suçların-
dan kurtulmak için, Anayasa değişikliğine sardırdın, Başkanlık Sistemi 
diye tutturdun.

Sadrazamın Milyar Ali açıklıyor:
Başkanlık Sistemi olmayacakmış da “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” 

olacakmış. 
Başkanlığın önüne bir “Cumhur” getirince millet kanıverecek sizin 

oyununuza, değil mi?
Öyle ya, sadece siz akıllısınız, bütün millet ahmak...
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Önderleriyle alay ettin. “İki 

ayyaş”, diyerek en aşağılık hakareti sarf ettin. Bu büyük önderlerin; 
“Yurtta sulh, cihanda sulh” özdeyişiyle de alay ettin.

5 yıldan bu yana, efendin ABD’nin NATO’suyla birlikte, onu arkana 
alarak, Suriye’ye savaş açmak için yanıp tutuştun. Savaşı kolay bir şey 
sandın. Oysa sen, bugüne dek, daha bir mahalle kavgasında bile bir tek 
kişiye yumruk atamamış birisin. Nereden bileceksin, savaşın ne oldu-
ğunu?..

Ne diyordu, Büyük Önder Mustafa Kemal?
“Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Ulusun yaşamı tehlikeyle 

karşı karşıya kalmadıkça savaş bir cinayettir.”

Sen Mustafa Kemal’in bu altın değerindeki sözünü de zerrece anla-
madın. Anlayamazsın ki...

Amerikalılar, daha doğrusu CIA’nın o zamanki bölge patronu ve de 
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ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz seni keşfedip devşirin-
ce, kendinde bir keramet var zannettin. 1994’ten bu yana Amerikalıların 
bir dediğini iki etmedin. Amerika arkamda olduğu sürece beni kimse 
durduramaz ve yıkamaz, dedin.

Oysa, o emperyalist haydutların amacı sadece Türkiye’yi Yeni 
Sevr’e yani BOP cehennemine taşıyıp götürmek ve orada parçalayıp 
boğmaktı.

Türkiye’yi oraya götürürken de, ülkenin tepesinde insanları 
Allah’la aldatacak, uyutacak bir Caligula’nın olması gerekmekteydi. 

İşte sen, bu rol için uygun bulunup seçildin. Ve işin açığı, çok da 
başarılı biçimde oynadın rolünü. Ülkeyi bir Hırsızlar İmparatorluğuna, 
Vurguncular İmparatorluğuna döndürdün. Hakkı hukuku bitirdin, ger-
çek dini imanı ortadan kaldırdın. Onun yerine Muaviye-Yezid Dinini, 
CIA-Pentagon Dinini hâkim kıldın. Anayasadaki Laik Cumhuriyeti ta-
nımlayan ve koruyan kanunları bir bir ortadan kaldırdın. 

“Askeri vesayeti bitiriyoruz. Laikçi Beyaz Türklerin diktatörlüğü-
nü yıkıyoruz. Onun yerine herkesin dinini özgürce yaşayacağı bir din 
devleti kuruyoruz.”, diyerek Allah’la aldattın insanlarımızı. 50 yıldan 
beri ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürettiği zehirlerle zehirlenen, 
zihinleri tahrip edilip, uyuşturulup, felç edilen zavallı, yoksul, bilgisiz 
ve bilinçsiz insanlarımız inandı size.

Bir de un, bulgur, makarna, kömür, alışveriş çeki verdin ellerine; 
işler ayna oldu senin için. “Yüzde elli”, mezbahaya koşan zavallı koyun 
sürüleri gibi koştu, 14 yıl boyunca peşinizden.

Kankin, 30 yıl boyunca can yoldaşlık ettiğin Pensilvanyalı İmam 
ve onun tarikatıyla ve de diğer tüm tarikatlarla birlikte, saldırdın Laik 
Cumhuriyet’e, onun ordusuna, yargısına, eğitimine, polisine, istihbara-
tına. Tarumar ettiniz, bu Cumhuriyet kurumlarını.

15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı sonrasındaysa, Ordunun en-
kaz halindeki geriye kalmış bölümlerini hapsettin kışlalarına. Önlerine 
çöp arabaları, iş makineleri dayadın kışlaların. Elektiriğini, suyunu 
kestin, aç bıraktın askerleri. Hastanelerini kapattın, okullarını kapattın, 
velhasıl, darma duman ettin Orduyu.

Ne ruh bıraktın, ne moral, ne özgüven, ne ideal Ordu’da...

AKP’giller, ABD’nin emriyle
halk çocuklarını Suriye bataklığına sürdü

Şimdi de efendin ABD’nin emriyle Suriye’de IŞİD’e karşı savaştır-
maya kalktın Ordunun döküntü haline getirdiğin geriye kalmış parçasını.

IŞİD’i yok etme görevi niye sizin önceliğiniz oluyor?
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Bırakalım o canavarı yaratan haydut savaşsın onunla. O niye savaş-
mıyor da işi Türkiye’nin üzerine yıkıyor?

Çünkü onun Conileri kıymetli. Bizim halk çocuklarının onun gö-
zünde hiçbir değeri yok. Aşağı ırktan yaratıklar bizim insanlarımız, ona 
göre. Milyonlarcamız ölse bile kılı kıpırdamaz o emperyalist haydutun.

Sen de efendine yaranmak için, “emret patronum”, dedin. “Biz ya-
parız bu işi.” Ve soktun Orduyu IŞİD’in at oynattığı bataklığa...

Ne için savaşacak bu Ordu Suriye’de IŞİD’e karşı?
Hangi ruhla, hangi moralle savaşacak?
Hangi ulusal çıkarı korumak için savaşacak?
Bu savaşın stratejik hedefi ne?
Yok bunların hiçbiri.
IŞİD’se, o coğrafyayı çok iyi bilen, düzenli savaşı olduğu kadar ge-

rilla savaşını da başarıyla yürüten, bu konuda deneyime sahip bir kanlı 
Ortaçağcı, ABD yapımı örgüttür.

İşte, iki gün önce, bir tek çarpışmada 16 vatan evladını katlettirdin, 
bu insanlıktan çıkmış din sapkını cellâtlara. İki tane tankı kaptılar Türk 
askerinin elinden.

İşte, bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bu ABD’nin yetiştirdiği, bu in-
san soyunun başdüşmanı, her türlü insani ve vicdani değerden yoksun 
emperyalist haydut devletler şefi ABD’nin kurup, eğitip sahaya sürdü-
ğü örgüt; esir aldığı iki askerimizi canice, insanın kanını donduracak bir 
canavarlıkla katletmekle kalmadı. O katliamın 19 dakikalık videosunu 
da yayımladı internette.

Dünden bu yana susuyorsun. Hemen her konuda herkese höyküre-
rek laf yetiştiren sen ve avanen AKP’giller ve emrin altına aldığın sözde 
Genelkurmay, dilini yutmuş gibi tık diyemiyor.

Bütün dünya bu vahşet görüntülerini, bu canavarlığı konuşurken, 
dünya medyasının en önde gelen haberiyken bu katliam, sen interneti 
yasaklıyorsun, yasak getiriyorsun Youtube’a, haber kanallarına, sosyal 
medyaya... Elinden gelen bu: sansürcülük, tahakküm, zulüm...

Ne susuyorsunuz!
IŞİD gibi bir Ortaçağcı örgüt karşısında bile yendirdiniz Türk 

Askerini. Katlettirdiniz, öldürttünüz, hezimete uğrattınız. 14 yıllık ça-
lışmanızın, daha doğrusu ihanet ve tahribatlarınızın ürünüdür, bu so-
nuç, yaşanan bu trajedi. 

15 Temmuz sonrası kışlaların önüne çöp kamyonlarını, iş makinele-
rini göndermeyi biliyorsun. Niye Suriye-El Bab’a göndermiyorsun bu 
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kamyonları, makineleri?
Oraya gönderip IŞİD’i hapsetsene karargâhlarına...
Yapmazsın, değil mi, yapamazsın...

Halkın evlatılarının acılar içinde kıvranması
sende en ufak bir üzüntüye sebep olmaz

Milletin onurunu ayaklar altına aldırdın be!
Yazıklar olsun! Size de, size kanıp inananlara da...
O gencecik ana kuzuları onca hakaret ve aşağılanma ile birlikte cayır 

cayır alevler içinde kavrulup can verirken hiç acı duymadın, değil mi...
His yoksunusunuz çünkü...
Sen, 14 yaşında evladını kaybetmiş, hem de senin emrinle, gaz fişe-

ğiyle kafasından vurularak hayatını kaybetmiş bir çocuğun anasını bile 
yuhalattın miting meydanlarında hülooğğ’cularına.

İçinde zerrece vicdan taşıyan bir insan nasıl yapabilir bunu, bir ana-
ya?..

Sen analık nedir bilmezsin, empati nedir bilmezsin, acıma nedir bil-
mezsin, hiçbir şey bilmezsin insana dair, ahlâka dair...

Öyle olunca da bu yanan evlatlarımız karşısında da hiç acı duyma-
dın.

Oysa, on milyonlarca insan gözyaşlarını tutamadı, o resimler, o gö-
rüntüler karşısında. Hıçkırıklara boğuldu analar, babalar, kardeşler. 70 
küsur yaşımızda bizi bile, annesini çağıran bebeler gibi ağlattın.

Ne hakkın var buna...
Bu millete, bu vatana daha ne kadar kötülük yapacaksın?..
Türk Tarihinde bu millete senin kadar kötülük yapmış bir tek insan 

tanımıyoruz biz. Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız 
günlerinde İngiliz Emperyalistlerine teslim olup Kurtuluş Savaşçılarını, 
yurtseverleri arkadan vurmaya çalışan Vahdettin sana yaklaşabilir an-
cak. İkinizden başka da yok...

Tarihe de aynen böyle geçeceksin!
Ama ne fayda...
Millet on binlerce evladını kaybettikten sonra...
İslam Dünyası yüz binlerce masum insanını kaybettikten sonra...
Şunu aklında mıh gibi tut:
Sen ve tüm avanen, bundan önceki iktidarlar gibi tekerlenince otur-
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duğunuz koltuklardan, bir köşeye çekilip sessiz sedasız ömrünüzün geri 
kalan kısmını yaşamayacaksınız.

Tekerlendiğiniz anda, çelik bilezikle tanışacaksınız. Bugünkü ka-
nunların hükmünce, emrini sadece hukuktan ve vicdanından alan ger-
çek mahkemeler önünde bulacaksınız kendinizi. Ve hak ettiğiniz ceza-
lara çarptırılacaksınız. Her biriniz...

Bir tekinizin kaçıp sıvışması mümkün olmayacak.
Çalıp zimmetinize geçirdiğiniz trilyonlarca dolarlık kamu malı da 

alınacak elinizden. Halka iade edilecek. 
Hem sizin, hem AKP’giller’in tamamının, hem de yandaş müteah-

hitlerinizin, besleme Havuz Medyanızın, ahlâkını paraya tahvil eden 
sözde aydın yazarçizer, bilim adamlarınızın tamamı çıkarılacak, bağım-
sız, adil mahkemelere...

Dost da, düşman da bunu böyle bile...
Sözümüzdür...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Aralık 2016





Ayrım
Yirmi Altı

Ufukta beliren kara felaket:
Suriye Ordusu’nun püskürttüğü,

insan kasabı, Ortaçağcı caniler, öyle görünüyor ki 
Tayyip’in korumasında Türkiye’ye doluşacaklar
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Bildiğimiz gibi, Suriye Ordusu birkaç gün önce 4 yıldan bu yana 
tarihi Halep şehrini elinde tutan, Türkiye’nin, daha doğrusu Kaçak 
Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nin Suudi Arabistan ve Katar’ın destekle-
diği, El Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra ya da Nusra Cephesi, ya 
da Fetih Ordusu ağırlıklı ve önderlikli; hepsi de birbiriyle aynı yolun 
yolcusu olan Ortaçağcı, insanlık düşmanı cihatçı örgütler kuşatıldı ve 
teslime zorlandı.

Hiçbir kaçış yolu bırakılmayan ve savaşma gücü de son derece, ya-
ratılan tecritten dolayı, azalmış bulunan bu insan kafası kesip insan kanı 
içen, insan yüreği yiyen, kadınları cariyeleştirip çocukları bile katleden 
CIA-Pentagon Dincisi cihatçılar, kurtuluşu teslim olmakta buldular.

Silahlarını bıraktılar, Suriye Ordusu’na teslim ettiler ve ordunun gö-
zetiminde otobüslerle Türkiye sınırına 50 km mesafede bulunan İdlib 
şehrine getirildiler.

Zaten burada daha önceden yenilerek toplanmış bulunan 10.000 aynı 
kategorideki Ortaçağcı cihatçı bulunmaktaydı. Şimdi, 4.500 Ortaçağcı 
da Halep’ten buraya getirildi. Etti sayıları 14.500.

Bu şehir, Türk Ordusu’nun da bulunduğu ve karargâh olarak kullan-
dığı bir şehirdir. Yani Türk Askerleriyle Ortaçağcılar burada yan yana-
dır, iç içedir.

Rusya’nın havadan vurması, Suriye Ordusu’yla Hasan Nasrallah’ın 
ya da Lübnan Hizbullahı’nın savaşçılarının karadan yürümesi, savaşma-
sı ve şehri kuşatıp düşürmesiyle Türkiye’nin Suriye’deki Ortaçağcılara 
silah ve yeni savaşçı gönderme imkânı da ortadan büyük ölçüde kalk-
mış oldu.

Bu sebeple de, Suriye’de Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon 
İslamcıları için, sonun başlangıcı gerçekleşmiş oldu. Bizce, Suriye’de 
hiçbir şansları kalmadı, bu insanlık düşmanı canavarların.

Beşşar Esad, son derece kararlı, moralli ve direngen bir önderdir. 
Halkıyla da kaynaşmış ve onun desteğini almış bir önderdir.
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Ne dedi geçenlerde?
“Bir karış toprağımızı bile bu teröristlere bırakmayacağız. Tüm 

ülkemiz kurtulmadan, savaşımızı bitirmeyeceğiz.”

Gidiş de o yöndedir, başarıyla sürmektedir.
Suriye’de bu canavarlara yer kalmayınca, ne yapacak bunlar?
Yaşadıkları ağır hezimetin ve yıllardır süren savaşın yorgunluğu 

ve bitkinliğiyle kendilerini Kaçak Saraylı Reis’in koruyup kollaması 
altında Türkiye’ye atacaklardır. Güney illerimizden başlamak üzere, 
Türkiye’ye girecekler, oradan bütün şehirlerimize, kasabalarımıza ya-
yılacaklardır. 

Düşünebiliyor musunuz, karşılaşacağımız felaketi, arkadaşlar?
5 yıldan bu yana, insan kafası kesen, kadınları cariyeleştiren, çocuk-

ları esirleştiren, zaman zaman da katleden bu cellâtlar sürüsü, halkımı-
zın arasına karışacaktır. Bir anlamda, sürü içine girmiş kurtlar gibi... 
Çünkü insanlıktan çıkmış, çıkarılmış, canavarlaştırılmış ve o işte usta-
laşmış; ayrıca da örgütlü savaşma geleneğine sahip yaratıklardır bun-
lar. Ülkemiz içinde de hep örgütlü, birbirleriyle irtibatlı çalışacaklardır, 
yaşayacaklardır. 

Ayrıca da bunlar, ağır ve hafif olmak üzere tüm savaş silahlarının 
kullanımını çok iyi bilmektedirler. Şartların elverdiği ölçüde hafif silah-
larını da bir şekilde beraberlerinde getirmeleri zor olmayacaktır. 

Tüm bunlara ilaveten, bunlar, Kaçak Saraylı Reis’in ve onun 
AKP’gilleri’nin koruyucu kanatları altında olacaklardır hep. Halkımızın 
alınteri olan kamu kaynakları ve devlet hazinesinin paraları, açık ve do-
laylı yollardan bunlara sunulacaktır.

AKP’giller’in derdi, Suriye’den gelecek Ortaçağcıları 
iktidarlarını korumak için kullanmak

Ve de, en vahimi, Kaçak Saraylı Reis ve avanesi yani AKP’giller, 
iktidarının tehlikeye girmesi durumunda ya da kendisine karşı Gezi 
İsyanı’mız benzeri bir halk hareketiyle karşılaştığı durumlarda bu 
savaş tecrübesine sahip Ortaçağcı katilleri, hülooğğ’cu yandaşlarıyla 
beraber, kullanıma sokacaktır. Zaten, Polisi, MİT’i, Jandarmayı kendi 
yandaşı güçler haline getirdiği için; Laik, yurtsever, Mustafa Kemalci, 
antiemperyalist halk hareketine karşı savaşa süreceği Ortaçağcıların ne 
kadarının yerli, ne kadarının yabancı olduğu tespit edilemeyecektir. 

Böyle bir kara tehlikenin, kara belanın ya da kara felaketin eşanti-
yon babında bir örneğine iki gün önce tanık olduk, arkadaşlar. 
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İki gün önce, şu enteresan durumla karşılaştık:
Kaçak Saraylı Reis, Halep’ten “Esed’in zulmünden kaçan ma-

sum ve mazlum bir aile” diye Suriyeli bir çiftle üç çocuğunu ağırladı, 
Kaçak ve de Haram Sarayı’nda. Her zaman yaptığı gibi, rolünü çok 
iyi oynadı. Eşiyle birlikte sevgi gülücükleri dağıttı, Suriyeli yavrula-
rı çok sevmiş gibi tavırlar sergiledi. Velhasıl, acındırdı insanlarımızı 
Suriyelilere.

Gerçekten de durumu bilmeyen, “Ya bakın, böylesine masum ve 
mazlum bir aile. Beşşar Esad Ordusu’nun saldırısı sonrasında Halep’i 
yani vatanlarını terk edip canlarını kurtarmak için kendilerini Türkiye’ye 
atmışlar.”, der. Ve bu kanıya varış da son derece normal olur.

İsterseniz, görelim bir, Kaçak Saraylı’nın Haram Sarayı’ndaki bu 
Suriyeli aileyle çevirdiği filmi:



300

Ne kadar etkileyici görüntüler, değil mi? 
Hani halkımız der ya “Kâfiri bile imana getirir”, diye; işte öyle...
Fakat hepimizin bildiği gibi, çağımız iletişim çağı. Bu çağda ger-

çeklerin gizli kalması, hele hele uzun yıllar gizli kalması neredeyse im-
kânsız gibi. 

Kaçak Saraylı ve eşinin Suriyeli aileyle çevirdiği bu filmin bir gün 
sonrasındaysa, işin aslı ortaya çıkıverdi, güm diye. Yani helvacı kaba-
ğı gibi gerçek ayan beyan, herkesçe görülüverdi. Tabiî görmek isteyen 
herkesçe...

Şimdi de onu görelim:
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İşte, yüzyüze olduğumuz gerçek bu, arkadaşlar. Yarın Suriye’den 
püskürtülen bu cani güruhu, tıpkı yukarıdaki gibi, gelecekler ülkemi-
ze, karışacaklar aramıza. Hem de örgütlü olarak... Yani Caniler Çetesi 
olarak...

Ve de Kaçak Saraylı’nın korumasında, kollamasında ve en vahimi 
de kullanımında olarak...

AKP’giller taraftarlarına silahlanma çağrısı yapıyor
15 Temmuz’dan bu yana, hastanelere giden arkadaşlarımız tanık ol-

muştur. Ben bizzat tanık oldum. Polikliniklerin önündeki en uzun kuy-
ruklar hep rapor kuyrukları olmaktadır. 

Ben bile, tahmin edemediğim için sordum; ne raporu, ehliyet filan 
mı, diye hemen önümdeki kısa sakallı, 30’lu yaşlardaki kişiye...

“Yok amca”, dedi, “silah ruhsatı alma raporu için burada insanlar.”
Hani bir iki ay kadar önce, Rize Valisi de yakınarak şu açıklamada 

bulunmuştu:
“Rize Valisi Erdoğan Bektaş, valilik bünyesindeki Köylere Hiz-

met Götürme Birliği’ne bağış yapılması koşuluyla silah ruhsatı 
vermeye başladıklarını belirterek, yoğun taleple karşılaştıklarını 
açıkladı. Bektaş, “Manisa’da 2 yılda verdiğim silah ruhsatının 5 
katını Rize’de 3 ayda verdim” dedi.

“Rize’de uydudan ulusal yayın yapan bir televizyon kanalının 
canlı yayın programına katılan Vali Erdoğan Bektaş, Rize’deki si-
lah potansiyelinden rahatsız olduğunu, kentte silah sesleri duymak 
istemediğini söyledi. Silahı sınırlamak gerektiğini ifade eden Bek-
taş, “Rize’de yaşayan herkesin silah taşıma ihtiyacı yoktur. Çocuk-
lar mermi sesi ile yaşamamalı.”[75]

Ruhsat almak isteyen bu insanların ezici çoğunluğu, Kaçak 
Saraylı’nın taraftarlarıdır, bizce. 

Zaten o taraftarların önemli bir kısmı silahlanmış durumda da, yal-
nız ruhsatları yok. Şimdi artık ruhsata da sahip olacaklar ve silahları 
bellerinde dolaşacaklar aramızda.

Bu, Kaçak Saraylı’nın da talebidir aslında. Tabiî o, açıktan söy-
leyemez bu türden isteklerini. Yandaşlarına söyletir. Söyletti de. İşte 
kaşar Ortaçağcı, Laiklik ve Mustafa Kemal düşmanı Abdurrahman 

[75] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/619278/Vali_acikladi__Bagis_yapa-
na_ruhsat_veriyoruz__silah_satislari_patladi.html.
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Dilipak’ın, ki şu anda da AKP’giller’in Yeni Akit Gazetesi’nde yaz-
maktadır, şöyle dile getirmişti bu isteklerini:

“Dilipak: Silahı olan yanına alsın
“Abdurrahman Dilipak, askeri birliklerde hareketlilik iddiala-

rının ortaya çıkmasının ardından çağrıda bulundu...
“Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 2. darbe gi-

rişimi iddialarının ortaya atılmasıyla, Micro Blog Sitesi Twitter he-
sabı üzerinden halka silahlanın çağrısında bulundu.

“Sosyal medyada bu gece için bir yandan teyakkuz çağrısı yapı-
lırken, gazeteci Abdurrahman Dilipak da ruhsatlı silahı olanların 
polisle hareket etmesini istedi.

“Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabı üzerin-
den paylaştığı mesajlarında, sokaklara çıkacak kişilere ‘tavsiyeler-
de’ bulundu.[76]

Evet, arkadaşlar. Bu vatan millet ve halk düşmanları kendi zulüm 
ve vurgun düzenlerinin sarsılmakta olduğunu gördükleri anda, her türlü 
cinayeti işlemekten ve kartliamı yapmaktan geri durmayacaklardır.

Masum genç askerlerimizi canice katleden AKP’giller 
Suriye’deki Ortaçağcılarla aynı toptan kesme

Bunların köprüde asker başı kesmek, hele de 21 yaşında oraya “tat-
bikat var” denilerek komutanlarının emri ile getirilmiş bulunan bir 
Hava Harp Okulu öğrencisini, boynunu keserek aynı zamanda da ağzını 
burnunu kapatıp boğarak öldürmek çok hoşlarına gitmiştir. 

Oysa o genç, melekler kadar temiz bir yüze, görünüme ve ruha sa-
hipti. Hiç acımadan, tıpkı Suriye’deki Ortaçağcılar gibi, iki gün önce 
askerlerimizi yakan caniler gibi, aynı canavarlıkla, aynı ruh haliyle 
katletmişlerdir bu gencimizi. Üstelik de ailesi günler sonra tesadüfen 
görmüştür, bulmuştur, ulaşmıştır, oğullarının cesedine. Bu kez de, bu 
masum, mazlum, melek kalpli gencin cenazesine mezarlıkları yasak-
lamışlardır. Cenaze törenindeki dini görevi yerine getirecek imam bul-
masını engellemişlerdir. Aile, resmi imam olmamakla birlikte, İslami 
ritüelleri bilen bir yakınlarının aracılığıyla çocuklarını dini vecibelere 
uygun biçimde defnedebilmiştir. 

İsterseniz bu gencimizi de, suretinden olsun görelim bir:

[76] http://www.timeturk.com/dilipak-silahi-olan-yanina-alsin/haber-213457.
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Biz hep deriz ya, arkadaşlar:
Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nin, Pensilvanyalı İmam’ın tari-

kat mensuplarının vb.’lerinin Suriye’deki ABD yetiştirmesi cihatçılar-
dan zerrece farkları yoktur, diye. İşte öyle...

Bunlarda da acıma hissi yok. Vicdan, merhamet yok. Bunlar da 
insan başı kesici, bunlar da her türlü işkenceyi, zulmü, duraksama-
dan yapıcı...

Beşşar Esad liderliğindeki Suriye Ordusu, önümüzdeki aylarda 
İdlib’in de içinde bulunduğu tüm işgal altındaki illerini kurtaracaktır, 
bu cihatçı canilerden. Yani sıra İdlib’e ve benzerlerine de gelecektir. 

O zaman da başta İdlib’teki 14.500 Ortaçağcı cihatçı olmak üzere, 
Suriye’nin pek çok bölgesindeki cihatçılar Türkiye’ye gelecek, getiri-
lecektir. 

Bilindiği gibi, bunların Irak’ta da artık durumları çok kötüdür. Orada 
da art arda ağır yenilgilere uğramaktadırlar. Bu sebeple, Suriye’dekilerin 
bizce bir bölümü Irak’a geçebilir, oradaki cihatçılara destek amacıyla. 
Ama, büyük çoğunluğu Türkiye’ye gelmeyi tercih edecektir.

Kaçak Saraylı Reis, öyle görünüyor ki, yaptığı bunca kötülük yet-
mezmiş gibi, bir de böylesi ağır bir felaketle yüzyüze getirecektir hal-
kımızı. 

Onlardan başka ne beklenir ki...
Bunlar, yüz yıl daha iktidarda dursalar, yapacakları yine aynı şeydir. 

Yani 14 yıldan bu yana yapageldikleridir. Başka türlü davranamazlar. 
Her canlı gibi onların da yapıp ettiği “cibilliyetleri iktizasıdır.” 



304

Yani doğaları gereğidir. Neylersiniz...
Ama her şeyin olduğu gibi, bunların da bir sonu olacak. Evet, ola-

cak... Muhakkak olacak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Aralık 2016



Ayrım
Yirmi Yedi

Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet’in 
azgın düşmanı, Pontusçu

Mehmet Bekâroğlu’nu biliyoruz da
ya TESEV’ci, Sorosçu, TR 705’çi, Selina Doğan’cı, 

Selin Sayek Böke’ci Kemal”e ne diyeceğiz?
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Birincisi, açık oynadı ömür boyu. Hiçbir zaman CHP’ye oy verme-
di, transferine kadar. Mustafa Kemal’e azgın bir kin ve nefretle saldırdı, 
“Kefere Kemal” diye. 

Sorosçu Kemal tarafından bulunup transfer edildi CHP’ye. Hem de 
partinin tepesine. Yönetimine yani...

Düşünebiliyor musunuz; uzun ömründe CHP’ye bir kere bile oy 
vermemiş adam, CHP düşmanı adam, Sorosçu tarafından küt diye 
CHP’nin tepesine tünetiliyor. 

TR 705’i de aynı şekilde getirmedi mi?
Yine, yukarıdakiler gibi Türk düşmanlığıyla kafayı bozmuş, Ermeni 

Soykırım Yalanının hasta savunucusu Selina Doğan’ı da aynı şekilde 
milletvekilliğine seçtirmedi mi CHP’nin?

Ha, bir de Ekmeleddin vardı, değil mi?
Onu da Cumhurbaşkanı adayı yapmıştı. Zamanın Genel Başkan 

Yardımcısı Muharrem İnce bile, “Ben bu aday adayımızı medyadan öğ-
rendim.”, diye açıklamda bulunmak durumunda kalmıştı. 

Şu anki CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV’de 
“Cumhurbaşkanı adayımızı ben de, fikrimi sorsalar, tercih etmezdim. 
Ama partimin kararıdır, uyarım.”, demişti. Uymuştu ve karşılığını yani 
mükâfatını da kaptı, gördüğümüz gibi. Şu an Mecliste. Karşı çıksaydı 
olamazdı, en azından olması çok zor olurdu.

Oysa, partinin kararı değildi, Ekmeleddin’in aday gösterilmesi. 
Muharrem İnce’nin açıklamasının da netçe ortaya koyduğu gibi, sadece 
Sorosçu Kemal’in seçimiydi o.

Neylersiniz...
İşte Meclisteki bütün Amerikancı Burjuva Partilerinde yani Dörtlü 

Çete’de durum hep aynıdır. Parti marti, genel yönetimmiş, parti mec-
lisiymiş; hepsi göstermeliktir, hikâyedir. Tepedeki Amerikancı şef ne 
derse, olan odur. Gık diyenin gelecek kongrede ve seçimlerde kesinkes 
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üstü çizilmiştir. 
Yalnız Amerikancı Kürt Hareketi’nin legal plandaki partisi HDP’de 

durum azıcık farklıdır. Orada karar mercii İmralı’daki Öcalan’dır. 
Diğerleri onun kâtipleridir.

AKP’giller Rize’deki Mustafa Kemal heykelini 
sökmekle “meydan bizim” mesajı veriyor

Uzatmadan esas anlatmak istediğimiz konuya girelim. 
Bildiğimiz gibi, geçen hafta Kaçak Saraylı Reis’in memleketinde, 

onun avanesinden Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, şehrin en gör-
kemli meydanındaki Mustafa Kemal heykelini, tıpkı ABD işgal kuv-
vetlerinin Bağdat’taki Saddam heykelini söküşü, indirişi ya da 1991 
sonrası Sosyalist Kamp’ın yıkılışı ile birlikte eski Sovyet ülkesindeki 
Lenin heykellerinin karşıdevrimci hainler tarafından yerinden sökülüp, 
kamyon kasalarına atılarak götürülüşünü andıran görüntülerle söktür-
dü. Bir belediye arabasına sırtüstü yatırttı ve götürüp gitti.

Vincin, heykelin bedenine dolanan zincirleri bir idam sahnesinin, 
kurbanın boynuna geçirilen ilmiğini çağrıştırır nitelikteydi. Yani, hey-
kel ya da daha açığı Mustafa Kemal, simgesel olarak idam edilmişti. 

Kaçak Saraylı Reis’in adamı belediye başkanı, kafaya takmıştı 
Mustafa Kemal heykelini oradan kaldırmaya bir kere. Daha önce açık-
lamıştı, Mustafa Kemal’in yerine oraya bir çay bardağı diktireceğini.

Şimdi çay bardağından vazgeçmiş. “15 Temmuz şehitlerini sembo-
lize eden bir anıt” dikecekmiş oraya.

Evet, onlara uyar. Daha önce de defalarca söyledik ve yazdık ya; 
Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanlığı, onların beyin hücre-
lerine kodlanmıştır. Asla iflah olmazlar, ıslah olmazlar. Onları ancak 
toprak ıslah eder...

Dikkat edersek, Kaçak Saraylı Reis de Türkiye’nin il ve ilçelerinde 
ne kadar Atatürk adlı stad varsa, hızla onların adlarını değiştiriyor, bir 
bahaneyle. Ya stadın yerini değiştirip yenisine kendine uygun bir ad ve-
riyor, ya da stadı yıkıp aynı yere yaptırtıyor, adını da değiştirmiş oluyor 
bu arada.

Sadece Mustafa Kemal uğramıyor bu saldırıya. En sadık silah arka-
daşı İsmet İnönü de hedef seçiliyor. İşte kanıtı. Dolmabahçe’deki İnönü 
Stadyumu. Yıktırdı, yaptırdı burayı Kaçak Saraylı, yeni adı ne oldu?

“Vodafone Arena”.
Yersen papaz eriği... Yemezsen arzun bilir. Adamın çektiği numara 
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bu. “Artık meydan bizim”, diyor. “Bundan sonra böyle.” “Yok Mustafa 
Kemal, İsmet İnönü. Onlar Tarih oldu...”

Yeni CHP’li Bekaroğlu Mustafa Kemal düşmanlığında 
AKP’giller’le aynı koroda

Yine dikkatinizi çekmiştir; Kaçak Saraylı ve avanesinin bu sal-
dırılarına birkaç gün önce hemen Pontusçu ve Yeni CHP yöneticisi 
Bekâroğlu da ani bir dalışla ortak oldu. Biz de Rizeliyiz icabında, dedi. 
Biz ne güne duruyoruz? Tayyip’ten geri kalacak halimiz yok. Mustafa 
Kemal düşmanlığıysa, biz ondan çok daha önce “Kefere Kemal” diye 
yapmışız vuruşumuzu...

Nasıl daldı bu iğrenç ihanet yarışına Bekâroğlu?
Görelim:

“Yeni CHP’li vekilden ‘Atatürk heykeli’ yorumu: Kıyamet ko-
parılacak bir durum yok

“CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Rize’de Ata-
türk heykelinin yeni tören alanına taşınmasıyla ilgili, “Atatürk 
heykelinin yeni kaidesine konulmasında sakınca yoktur. Bir bar-
dak suda kıyamet kopartılacak bir durum yoktur” dedi.

“TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletve-
kili Mehmet Bekaroğlu, Atatürk heykelinin kaldırılmasına ilişkin 
açıklamada bulundu.

“Rize’de Atatürk yeni tören alanına taşınmasıyla ilgili soru üze-
rine ise Bekaroğlu, “Ne irtica ne Atatürk’e saldırı vardır. Atatürk 
heykelinin yeni kaidesine konulmasında sakınca yoktur. Bir bar-
dak suda kıyamet kopartılacak bir durum yoktur. Rize’de bu an-
lamda bir problem yok” ifadelerini kullandı.”[77]

[77] http://www.ilk-kursun.com/haber/289358/yeni-chpli-vekilden-ataturk-heykeli-yo-
rumu-kiyamet-koparilacak-bir-durum-yok/.
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Sorosçu Kemal’in Bekaroğlusu’nun açıklaması bu, arkadaşlar. 
Şimdi de, Kaçak Saraylı Tayyip’in Belediye Başkanının açıklama-

sını görelim:
“Bilindiği üzere Rize Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi 

ve Cumhuriyet Meydanı projemizin inşaat çalışmaları başlatılmış 
olup, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda bulunan Atatürk 
heykelimizin yeni tören alanımız olan Rize Valiliği önüne taşınma 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Heykelin taşınma süreci bazı kesimler 
tarafından ‘heykel kaldırıldı ve akıbeti belirsiz’ gibi kamuoyuna 
yansıtılmaya çalışılmıştır. Bundan sonraki resmi törenlerimizin 
Rize Valiliği önünde yapılacak olması nedeniyle Atatürk heykeli, 
ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde yeni tören alanına yer-
leştirilmiştir.”[78]

Görüldüğü gibi, her iki Mustafa Kemal düşmanı da neredeyse bire 
bir aynı demagojiyi geveliyor, saldırıya ilişkin olarak. E, yok birbirle-
rinden farkları. İkisi de Mustafa Kemal’e karşı aynı kin ve nefret duy-
gularıyla dolu. Ve de aynı yolun yolcusu. Öyle olunca da elbette aynı 
koroda yer alacaklar. 

Bir de şunu görüyoruz, Tayyipçi belediye başkanının açıklamasında:
Rize’nin en bilinen, en meşhur ve görkemli meydanı olan 

Cumhuriyet Meydanı’nın adı da değiştiriliyor, heykelin kaldırılma-
sıyla birlikte.

Ne olacakmış, alanın yeni adı?
“15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı”.
Eee, bu adı taşıyan bir meydanda elbette ki Mustafa Kemal’e yer 

olmazdı...
Adamlar için gerçek kurtuluş savaşı ve zafer günü 15 Temmuz’dur. 

Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızsa onlar için 
kötü bir şeydir, olmaması gereken bir şeydir, karşı çıkılması, lanet-
lenmesi gereken bir şeydir. Çünkü o savaşın zaferi sonrasında çökkün 
Osmanlı’nın Hilafet ve Saltanatı yıkılmış, yerine Laik Cumhuriyet’imiz 
kurulmuştur. İşte hazmedemedikleri de budur, bu Ortaçağcı ABD işbir-
likçileri güruhunun. Onlara göre, keşke İngiliz sömürgesi olsaydık da, 
din devletimiz elden gitmeseydi. Bu düşüncelerini zaten tüm tarikatlar-
da, Kur’an Kurslarında, İmam Hatip okullarında öğretmekte ve zaman 
zaman da itiraf etmektedirler. 

Rize’de Mustafa Kemal heykeli artık tüm Türkiye’de olduğu gibi, 

[78] http://www.aljazeera.com.tr/haber/rizedeki-ataturk-heykeli-neden-kaldirildi.
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ya da olacağı gibi, böyle büyük, ünlü meydanlarda olmayacak. Valilik 
binası önünde bir köşeciğe iliştirilecek. Tabiî o da bir süreliğine... Geçiş 
dönemi sürecinde...

Giderek kurulmakta olan Faşist Tayyibistan Din Devleti tamamlan-
dığında, artık oralarda da olmayacak. Kıyılardan köşelerden de kaldırı-
lıp atılacak, Mustafa Kemal’i simgeleyen her şey.

Bu Pontusçu Bekaroğlu’nun Yeni CHP’ye bir oy getirisi yoktur. 
Tersine, oy götürüsü vardır. Öyleyse, Sorosçu Kemal niye getirdi bunu, 
yanıbaşına?

O da aslında gerçek CHP’ye ve onun kurucu önderlerine, AKP’giller 
gibi, Bekaroğlu gibi, bunların kart babası Molla Necmettin gibi, 
Pensilvanyalı İmam gibi ve tüm Ortaçağcılar gibi düşmandır. Ama bu 
düşmanlığını öbürleri gibi açıktan dillendiremiyor. E, o Yeni CHP’nin 
en tepesindeki şeftir. Açıktan söylemesi olmaz. Orada bulunmasını en-
geller.

Peki aynı kişi, CHP’ye yine hiçbir oy getirisi olmayan TR 705 kod 
adlı tescilli CIA ajanını niye getirdi?

Yine ABD’li efendilerine mesaj vermek için.
Bakın ben Kürt Meselesi’nin aynı sizin istediğiniz tarzda, yani 

Amerikancı bir içerikte çözülmesini savunuyorum, mesajını iletmek için. 
Ve yine hiç bir oy getirisi olmayan Ermeni kökenli ve Ermeni 

Soykırım Yalanıyla kafayı bozmuş Selina Doğan’ı niye getirdi?
Yine ABD’li efendilerine selam sarkıtmak için.
Bakın ben de bu Türkleri soykırımcılıkla suçluyorum. Beni anlayın 

gayrı, demiş olmak için.
Biz, aslında Pontusçu Bekaroğlu’na da, CIA’cı TR 705’e de, 

Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanının savunucusu Selina Doğan’a 
da kızmıyoruz. Adamlar doğalarının gereğini yapıyorlar. Bir ölçüde de 
olsa, açık oynuyorlar. İhanetlerini, Türkiye, Mustafa Kemal ve Laik 
Cumhuriyet düşmanlıklarını gizleme gereğini pek duymuyorlar.

Bu yaptıkları muhakkak ki, ABD uşaklığıdır. İhanettir, sahtekârlık-
tır, düzenbazlıktır, kandırmacadır. Ama hiç değilse adamların ne olduğu 
görülebiliyor.

 Sorosçu Kemal sol gösterip sağ vuruyor
Peki, ya Sorosçu Kemal’e ne diyeceğiz?
O, hep ikili oynuyor. Yılan gibi kıvrılıyor. Gâh o oluyor, gâh bu. 
Gâh Laik Cumhuriyet’i ve Mustafa Kemal’i, İnönü’yü savunur gö-
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rünüyor, gâh da şöyle diyerek bunun tam karşıtını oynamaktan geri dur-
muyor:

“Bugün için Türkiye’de Laiklik tehlikededir diyemem, böyle 
bir tehlike görmüyoruz”[79]

“Biz belli bir inanç grubunun bir araya gelip cemaat kurmasına 
karşı değiliz. Siyasete girmemek koşuluyla.”[80]

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “1930’ların CHP’si 
değiliz” dedi. Diyarbakır’da 2. Tigris Diyalogları Toplantısına ka-
tılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP mi, bırak eski 
CHP” anlayışını eleştirerek, “Bizi hâlâ 1930’ların 40’ların CHP’si 
gibi düşünmeyin. Dünya değişiyor, kurumlar değişiyor; tabiî ki biz 
de değişiyoruz” diye konuştu.”[81]

“Diyorlar ki CHP geçmişiyle yüzleşemez. Niye yüzleşmeyelim 
Biz özgüveni olan bir partiyiz.”[82]

İsterseniz bununla yetinelim, Sorosçu Kemal’den inciler aktarmak-
ta.

Yani ne demiş oluyor, arkadaşlar, bütün bunlarla Sorosçu Kemal 
efendi?

Bizim 1930’lardaki Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin CHP’siyle sa-
yımız suyumuz yok. Kimse bizi onunla karıştırmasın. O CHP’ye biz de 
Kaçak Saraylı’nın AKP’giller’i gibi, Pensilvanyalı Feto’nun taifesi gibi 
karşıyız...

Demek istenen kesinkes budur.
Ama işte yukarıda andığımız üç vatandaş gibi, ihanetini ve ABD 

hizmetkârlığını açıktan ifade edemiyor. Yani tekli oynamıyor. İkili oy-
nuyor.

Niye?
CHP’ye gönül vermiş, bel bağlamış içtenlikli insanlarımız ayıkma-

sın, uyanmasın diye...
Onları aldatarak, peşimize takıp ABD’nin gösterdiği hatta BOP yü-

rüyüşümüzü yapıp efendimize hizmetimizi tamamlayalım diye...

[79] http://www.kalinka.com.tr/default.asp?islem=sayfa&id=300.
[80] http://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-cemaatlere-karsi-degiliz,gh2lRvdiG0iZ-
vEMkcx5NKg.
[81] http://www.posta.com.tr/1930larin-chpsi-degiliz-videosu-518687.
[82] http://www.mynet.com/haber/politika/chp-kilicdaroglu-ile-devam-dedi-1439344-1.
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Dünkü haber sitelerine düşen bir yazıda ne demişti, “komünist fi-
kirlere yakın” olduğu iddiasındaki bir Sözcü yazarı (Necati Doğru)?

“İyi ki CHP var!”

CHP filan yok, Hafız!
Adı var sadece. Bak ne diyor yukarıda, Sorosçu Kemal?

“1930’ların CHP’si değiliz.”

Senin var sandığın, adına bakarak öyle sandığın Gerçek CHP değil.
Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın önderlerinin kurdu-

ğu Laik Cumhuriyet kurucusu CHP değil. TESEV’ci, Sorosçu Kemal’in 
Yeni CHP’si... Yani tıpkı Meclisteki diğer üç burjuva partisi gibi, ABD 
Emperyalist haydutlarına sadakatle bağlı olan ve onun BOP’unun ha-
yata geçirilmesinde kendisine verilen rolü oynayan Sahte CHP’dir bu.

Sözcü yazarı, Kılıçdaroğlu’nun şöyle dediğini övgüyle anlatıyor:
“Suriye’yi başımıza bela ettin. Hesabını vereceksin.”[83]

Yazar, Kılıçdaroğlu’nun bu sözünde samimiyet var sanıyor. Oysa, 
aynı Kemal Kılıçdaroğlu, ne demişti daha öncesinde?

“Biz Beşşar Esad yönetimine AKP’den daha karşıyız, onun git-
mesini daha çok istemekteyiz.”
Yine Avrupa Birliği’ni bir ziyaretinde, AB’li efendilerine yaranmak 

için akla karayı yan yana getirmiş, şöyle demişti:
“Esad ile Erdoğan arasında fark yoktur sadece ton farkı var-

dır.”[84]

Aslında, Tayyip’le aralarında ton farkı olan kendisidir Sorosçu’nun. 
Beşşar Esad, ortalama 6 yıldan bu yana, ABD Emperyalistlerinin saldı-
rılarına karşı yiğitçe ülkesini, vatanını ve halkını savunuyor. Laikliğin 
kararlı savunucusudur da aynı zamanda. 

Tayyip’le Kılıçdaroğlu ise ABD hizmetkârı, ABD projesi; başka 
türlü dersek ABD yapımı iki işbirlikçi liderdir. Her ikisi de tarikat-ce-
maat dostudur. Her ikisi de bu ülkenin, bu vatanın, Mustafa Kemal’in, 
İnönü’nün ve Laik Cumhuriyet’in ton farkıyla düşmanıdır.

CHP’ye gönül vermiş içtenlikli saygıdeğer arkadaşlarımız;
Bu acı gerçeği görmemekte daha ne kadar direneceksiniz?
Sizin, Tayyip’in hülooğğ’cularından bir farkınız olması gerekir. 

[83] http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/necati-dogru/iyi-ki-chp-var-1584384/.
[84] http://www.ensonhaber.com/kilicdaroglu-esad-benzetmesi-icin-konusuyor-2013-05-16.
html
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Hiç gerçekleri görüp, kavrayıp, yorumlayıp hükümler oluşturmaya-
cak mısınız?

Yeni CHP işte bu...
Bunun Gerçek CHP’yle zerrece benzerliği yoktur. Sadece ada bakıp 

aldanmayın. Yahu adı CHP ya, içinin ne olduğu önemli değil, gerisi 
bizim için teferruattır, sakın demeyin. Fena aldanırsınız...

Bu Yeni CHP, bu şekliyle varlığını yüz yıl bile sürdürmüş olsa, 
Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i yüz yıl oturdukları saraylar-
da, koltuklarda oturmaya devam ederler. Meclisteki bu Amerikancıların 
tamamı aslında senaryosunu CIA’nın yazdığı, yine onun yönettiği 
“İhanet” adlı tragedyanın değişik aktörleridir. “BOP” adlı cehennem 
oyununun farklı oyuncularıdır. Her biri senaryoda kendisine yazılan ro-
lünü oynuyor. 

Bize kulak ver. Bizi anlamazsan bunların binbir sahtekârlığıyla, hi-
lesiyle, düzeniyle, yalanıyla, dolabıyla nasıl başa çıkabilirsin...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Aralık 2016 



Ayrım
Yirmi Sekiz

Konuşsanıza bre hainler!
IŞİD’in iki askerimizi diri diri yakması hakkında

söyleyecek hiç mi sözünüz yok?..
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Yok, değil mi?
Evet, yok. 
Her konuda koşarsınız hemen kürsülere, mikrofonlara, ekranlara. 

Kükrersiniz oralarda. Asarsınız, kesersiniz karşıtlarınızı; meydan okur-
sunuz herkese.

Ama, işte böylesi can alıcı, yürek yakıcı gerçekler karşısında susarsı-
nız. Önce, “Görüntüleri incelemeye aldık.”, diyerek işi madrabazlığa vu-
rursunuz. Sonra da, meseleyi zamana yayarak gündemden düşmesini bek-
lemeye, unutturmaya oynarsınız. Şark Metodu... En iyi bildiğiniz şey bu.

Bundan 13 yıl önce de, siyasi yapımcınız ve efendiniz ABD’nin iş-
galci, haydut askerleri, 11 askerimizi esir alıp, ters kelepçeye vurup, 
başlarına çuval geçirip alıp götürmüştü cezaevine. Tarih, 4 Temmuz 
2003’tü. Yer, Süleymaniye’ydi. 

Dostunuz, müttefikiniz Barzani’nin Peşmergeleri de yan yanaydı, 
ABD’li işgal ordusunun askerleriyle. İkisi birlikte yapmıştı bu iğrenç 
saldırıyı. O zaman da dilinizi yutmuştunuz, tüm avanenizle beraber. 
Hem Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, hem Genelkurmay Başkanlığı 
binasında oturan, Kemal Sunal’ın Tosun Paşası’ndan farksız Hilmi 
Özkök Paşanız.

Bir gazeteci sormuştu, Kaçak Saraylı’ya:
ABD’ye askerlerimize yaptığı, dolayısıyla da Türk Ordusu’na yaptı-

ğı bu saldırıdan dolayı bir nota verecek misiniz?, diye.
Yanıtı tam bir kara mizah örneğiydi. Aynen şöyle demişti:

“Ne notası? Müzik notası mı?”

ABD Emperyalist haydutları en hakaretamiz küfür, tekme vb. 
davranışlarla 11 askerimizi esir alıyorlar, Kaçak Saraylı müzik no-
tasından söz ediyordu. Hilmi Özkök’se, ölü numarasına yatıyordu.

Bunlarda ulusal ve kişisel onurun, vatan millet sevgisinin seviyesi 
ne yazık ki işte bu, arkadaşlar. 
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Onların bu içler acısı durumunu, tabiî içeride ve dışarıda, aklı eren 
herkes görüyor, netçe. 

Bunların kankası, can dostları Suudi Krallığı’nın bir gazetecisi bile 
aynen şu nitelemede bulunmuştu, Kaçak saraylı Reis için:

“Kuru gürültü...”

Bir insan için, hele hele de ülkemizi temsil eden ya da öyle görünen 
bir insan için ne kadar hazin bir durum, değil mi?

Tabiî bu, ülkemiz için de aynı hazinlikte...

Askerlerimizi diri diri yakan canilere bu cesareti 
AKP’giller verdi

4 Temmuz 2003’te Irak-Süleymaniye’deki saldırıyı dünyanın baş-
haydut devleti yapmıştı. Oysa birkaç gün önce Suriye’de askerlerimizi 
yakanlarsa bir devlet bile değil. Dünyanın dört bir yanından devşiril-
miş, sapkınlaştırılmış, canileştirilmiş, meczuplaştırılmış, başıbozuk ka-
tiller sürüsü.

Onun karşısında bile çaresiz kalıyorsunuz. Dilinizi yutuyorsunuz. 
Ölü numarasına yatıyorsunuz. Yazık be...

Tarihinde Türk Ordusu’na böylesi alçakça, namussuzca, şerefsizce 
hakaretleri, sizin döneminize kadar hiç kimse yapmaya cesaret edeme-
mişti. Bütün bunları siz yaptırttınız. Sizin bilgisizliğiniz, algısızlığınız, 
düşüncesizliğiniz, zavallılığınız; ve tüm bunlara ilaveten de hırsınız 
sebep oldu. O canilere, o haydutlara sizin bu acizliğiniz cesaret verdi. 

Her şey gün gibi açık, meydanda. Cayır cayır yanan evlatlarımızın 
kimlikleri belli, katledilişleri belli, katledenler belli; velhasıl her şey 
belli. Sizse, hâlâ “araştırıyoruz” gevelemelerini tekrarlayıp duruyorsu-
nuz. Yazık...

İşte şu, Kaçak Saraylı’nın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık… 
IŞİD’in askerlerimize yönelik canavarlığına ilişkin yaptığı şu sözde 
açıklamanın zavallılığına bakın, demagojik boyutuna bakın. Adamlar 
alışmışlar bir defa, insanlarımızı ahmak yerine koymaya. Biz böylesine 
ipe sapa gelmez laflar ederiz, eşeklerin bile inanmayacağı demagojiler 
yaparız, ama bizim hülooğğ’cularımız bunları yer, diye düşünüyorlar. 
Aradan üç beş gün geçinde de mesele gündemden düşer, unutulur gider. 
Kimse de bize sormaz artık bu olayı, diyorlar.

Açıklaması şu, Fikri Işık’ın. Tabiî, açıklama denirse buna:
“TSK’dan, IŞİD tarafından yakılarak infaz edilen Türk asker-

leri ile ilgili açıklama
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“(...)
“Temasları kapsamında Kocaeli’ne giden Milli Savunma Baka-

nı Fikri Işık, burada gazetecilerin konu ile ilgili sorularını yanıtla-
dı.

“El Bab’ta operasyonların devam edeceğini, bölgeden DEAŞ’ı 
tamamen temizleyene kadar Özgür Suriye Ordusu ile bu operas-
yonları yürüteceklerini” anlatan Işık, şunları söyledi:

“Şu ana kadar 3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğuna yönelik 
bilgimiz var. Evet, 3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğunu değer-
lendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi 
değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi ge-
rektiğini söylüyoruz.”[85]

Fikri Işık, bu demagojik safsatayı, bu insanlarımızı aldatmaya yö-
nelik demagojiyi, 23 Aralık’ta yani Cuma günü yapıyor. Bugünse ayın 
28’i. Yani aradan 5 gün geçmiş. Katliamın üzerindense 6 gün geçmiş.

Hafızlar hâlâ değerlendirememişler olayı. 
Bundan sonra da değerlendiremezler artık.

Tüm Ortaçağcılar aynı soğukkanlılıkla insan katleder
Kaçak Saraylı ve adamları, bu kan içici, insanlık dışı örgüt için 

“DEAŞ”, diyorlar hep, dikkat edersek. Bu kısaltma, örgütün adının 
Arapça harflerinden oluşmaktadır. IŞİD’se Türkçesidir. Örgütün adı 
netçe anlaşılmasın diye Arapçasının kısaltmasını kullanıyor, Kaçak 
Saraylı ve adamları.

Oysa “IŞİD” dese, bunun “Irak-Şam İslam Devleti” demek oldu-
ğunu herkes anlar. Anlaşılmasın istiyorlar bunlar.

Kendileri de Faşist Tayyibistan İslam Devleti kurmak istiyorlar ya… 
Yani bunlar da aynı yolun yolcusudur IŞİD’le. Stratejik hedef birliği 
içindedirler. Yöntemleri de aynıdır. Bakmayın, burada bunların IŞİD 
kadar canavarlık yapamadıklarına. Varmak istedikleri nihai hedefe he-
nüz varmadılar da ondan kaynaklanmaktadır bu. 

Nitekim, 15 Temmuz’da Boğaz Köprüsü’nde askerlerimizin, hatta 
21 yaşındaki bir Hava Harp Okulu öğrencisinin boğazını keserek kat-
letmedi mi, bunların adamları?

Biraz geriye gidersek; Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak 
Oteli’nde 35 canımızı aynen IŞİD gibi yakarak katletmedi mi, bunların 
öncülleri?

[85] http://www.haberyirmi.net/2016/12/tskdan-isid-tarafndan-yaklarak-infaz.html
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Ettiler... Ederler de...
Vicdani ve insani sefalet yönünden aynıdırlar çünkü. Acıma hissi 

bunlarda da oluşmamıştır. 
İşte bu da Kaçak Saraylı Reis’in 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı 

sonrası bütünüyle ele geçirdiği Genelkurmay’ın sözde açıklaması:
“TSK’dan, IŞİD tarafından yakılarak infaz edilen Türk asker-

leri ile ilgili açıklama geldi. 
“IŞİD’in, geçen yıl kaçırdığı Sefter Taş ile asker olduğunu iddia 

ettiği Fethi Şahin ve geçtiğimiz ay El Bab bölgesinde rehin aldığı 
Özel Kuvvetler mensubu Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed 
Duran Keskin’i öldürdüğü iddiası ardından halen resmi bir açık-
lama yapılmadı.

“Ancak BBC, konuyla ilgili olarak “Genelkurmay Başkanlığı 
yetkililerinin, yayınlanan görüntülerin incelendiği bilgisini verdi-
ğini” aktardı.”[86]

İşte, bu da günlerdir o 19 dakikalık canavarlık görüntülerini incele-
meyi bitiremedi, bugüne dek. Bitiremez de, Kaçak Saraylı’nın adamları 
gibi.

Türk Askerinin ABD’nin çıkarlarına hizmet etmek 
dışında El Bab’ta ne işi olur?

Burada, millet olarak sormak hakkımızdır:
Türk Askerinin El Bab’ta ne işi var?
Daha önce de söylediğimiz gibi, ulusal çıkarlar baz alındığında hiç-

bir işi yok. Olmamalıdır da.
ABD Emperyalist haydutları, 1990’lı yılların başından itibaren 

Pakistan’daki medreselerde yetiştirip Afganistan’daki Sosyalist İktidara 
karşı, CIA ve Pentagon uzmanları vasıtasıyla eğitip silahlandırdıkları 
ve de savaştırdıkları bu canavarları, BOP çerçevesinde kullanmak için 
Libya’ya, sonra da Suriye’ye getirmişlerdi. Yani IŞİD, El Kaide’den 
türemiş bir Ortaçağcı, CIA-Pentagon Dincisi, kan içici örgüttür. 

Fakat bu örgüt, Suriye’de birkaç yıl ABD’nin emrettiği şekilde meş-
ru Suriye Devleti’ne karşı savaştıktan sonra, aniden rotadan kayış yaptı. 
BOP Haritası’nda açıkça belirtilmiş bulunan Rojova’ya saldırıda bu-
lundu. Oysa, BOP Haritası’nda Suriye, Türkiye, Irak ve İran toprakla-
rının belli bölümlerini içine alan ve “Free Kurdistan” olarak adlandı-
rılan, ABD’nin yeni petrol bekçisi olacak devlet, yani Amerikancı Kürt 

[86] agy.
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Devleti yer almaktaydı. Netçe belirtilmekteydi haritada, bu devletin 
coğrafyası. İşte IŞİD, Rojova’ya saldırmakla BOP Haritası’na, dolayı-
sıyla BOP’a ve arkasındaki CIA’ya, Pentagon’a, Washington’a saldır-
mış oldu. ABD, ondan sonra karşısına aldı IŞİD’i. Tabiî o da kesin bir 
alış değil de, sadece IŞİD’i, haritanın Free Kurdistan diye belirlediği 
bölgesinden uzak tutmaya yönelikti. 

Yoksa IŞİD’in Beşşar Esad yönetimine karşı yaptığı savaşı ve katli-
amları sevinçle karşılıyor ve sonuna kadar destekliyordu.

Bildiğimiz gibi, 2015 Martı’nda bölgeye Rusya da askeri uzman-
ları, savaş uçakları ve savaş gemileriyle, hatta füzeleriyle girdi, meş-
ru Suriye Hükümeti’nin çağrısıyla. İran daha açıktan desteklemeye 
başladı Suriye’yi. Çin Halk Cumhuriyeti, yine aynı şekilde davrandı. 
Ve Lübnan’daki Hasan Nasrallah liderliğindeki Hizbullah da yer aldı 
Suriye Ordusu’nun yanı başında. Böyle olunca da, ABD ve Türkiye, 
Suudi Arabistan, Katar, Ortaçağcı cihatçılarla Suriye Hükümeti arasın-
daki denklem, bir anda hızla değişmeye başladı.

ABD’nin başını çektiği ittifak, zemin ve mevzi kaybetmeye başladı. 
Suriye Ordusu, günbegün ilerleyerek ülke topraklarını bu cihatçılardan 
temizlemeye girişti.

İşte işin bu aşamasında ABD, Türk Ordusu’nun IŞİD’e karşı sa-
vaşmasının kendileri açısından uygun olacağı hükmüne vardı. Türk 
Ordusu, IŞİD’in dışında kalan diğer cihatçı örgütlerle yani adlarına 
“ÖSO” denen Ortaçağcılarla birlikte El Bab’a yöneltildi ve IŞİD’le sa-
vaşa tutuşturuldu.

ABD istedi ki, IŞİD egemenliğindeki bölge, Suriye Ordusu’nun 
eline geçmesin de, kendi safındaki Türkiye ve CIA yönetimineki di-
ğer cihatçı örgütlerin eline geçsin. Hiç değilse kendinin de Suriye’de 
PYD’nin, YPG’nin dışında bir kara gücü daha bulunsun. Böylece de, 
eli daha bir güçlenmiş olsun.

Rusya da Türkiye’nin Suriye’de IŞİD’e karşı savaşmasını olumlu 
buldu. İyi, dedi, var IŞİD’le bunlar da savaşsın, bunlar da kayıp versin. 
Böylece IŞİD’in işinin bitirilmesi ve Suriye’den defedilmesi daha da 
kolaylaşmış ve süresi de kısalmış olur.

IŞİD Suriye’den bütünüyle temizlenince de nasıl olsa ABD’yle bir-
likte Türkiye’ye, “Arkadaşlar Suriye’de ortaklaşa bir savaş yürüttük, 
sonuçta da zafere ulaştık. Suriye’yi o insanlık dışı örgütten kurtardık. 
Artık hepimiz ülkelerimize dönmeliyiz.”, deriz, Türk Ordusu’nu ülke-
sine göndeririz, diye hesap yaptı Rusya.

İşin sonunda da olacak olan aynen budur. ABD de, Rusya da 
Türkiye’ye şunu diyeceklerdir:
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“Efferin oğlum Mehmet, sen bu yolda devam et...”
Türkiye de askerini çekecektir, kaçınılmaz bir biçimde. Olansa ora-

da IŞİD mermileriyle, bombalarıyla ve onun canavarca yöntemleriyle 
hayatını kaybeden halk çocuklarına olacaktır.

Bu savaşın Türkiye açısından bir stratejik hedefi var mıdır?
Hayır. Kesinlikle yoktur.
ABD Emperyalist haydutları, kendi yaratmış oldukları canavara 

karşı Türk Ordusu’nu savaştırıyorlar. Ve bizim evlatlarımızı katlettiri-
yorlar. 

Hani ne demişti yıllar önce, alçak CIA şefi Robert Baer?
“Yeni Ortadoğu’yu kurabilmenin tek yolu, Mad Max seçeneğiy-

le, bölgede geniş çaplı şii-sünni savaşını tetiklemekten geçiyor. Niye 
biz Amerikalılar ölelim ki? Bırakalım, müslümanlar kendi arala-
rında birbirlerini öldürsünler!”[87]

İşte alçak haydut bunu yaptırıyor Ortadoğu’da, arkadaşlar. 
Müslümanları birbirine kırdırıyor. Ne yazık ki, Kaçak Saraylı Reis’in 
AKP’gilleri de bu vekâlet savaşına, bu BOP savaşına gözü kapalı, ba-
lıklama bir şekilde Türkiye’yi de sokuyor.

Tabiî olan sadece halk çocuklarına oluyor, onların anasına, babası-
na, eşine, kardeşine oluyor. Bu arada da, bildiğimiz gibi, Kaçak Saraylı 
Reis, sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyeli kaçkını ülkemize doldurmuş 
bulunmaktadır. Halkımızın alınterinden gasp edilerek toplanan vergi-
lerden oluşan, zamlardan oluşan devlet hazinesinin 30 milyar dolar ci-
varındaki parasını, bu Suriyeliler için harcamıştır. 

Kaçak Saraylı ve onun AKP’gilleri’nin milletimizin başına açtığı 
bunca bela yetmiyormuş gibi, şimdi bir de böyle acılar yaşatıyor insan-
larımıza. 

Ama onların umrunda bile değil, bu yiten canlar, bu çekilen acılar. 
Onlar, Kaçak Saraylı Reis’i Caligula benzeri, Neron benzeri bir dikta-
tör yapacak Anayasa yapma derdindeler. İşin garibi, Sorosçu Kemal’in 
CHP’si de bu Anayasa çalışmaları masasında yer almış bulunmaktadır. 
Yani AKP’giller, Kontrgerilla’nın Özel Örgütü MHP’nin Bahçeli’sinin 
avanesi ve Sorosçu Kemal’in CHP’sinin temsilcileri oturmuşlar aynı 
masanın etrafına, Kaçak Saraylı Reis’in isteği doğrultusunda yeni bir 
Anayasa yapma derdindeler, çalışmasındalar. 

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin temsilcileri PKK ve HDP 
ise, büyük bir sevinç yaşamakta, ABD’yle, Siyonist İsrail’le yan yana 

[87] http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/yilmaz-ozdil/el-bab-filan-1587657/
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Burjuva Kürt Devleti kuruyoruz, diye. Ortadoğu’da çıkan fırsatları iyi 
değerlendiriyoruz, diye.

Yani bunların umurlarında değil; Türk olsun, Kürt olsun hayatını 
yitirmiş, katledilmiş, yakılmış halk çocukları. 

Ülkemiz Suriyeleştirilmiş, ölüm tarlalarına dönüştürülmüş, her tara-
fında bombalar patlatılıyor, asker sivil, yaşlı, genç, çocuk olmak üzere 
insanlarımız öldürülüyor. Bunlar başka havada. Her biri başka bir dava 
peşinde...

Özetçe, arkadaşlar; ülkemiz ateşler içinde. İnsanlarımız katlediliyor, 
yakılıyor, canlarımız yanıyor, ülkemiz yanıyor. Bunlarsa, hiç tınmıyor-
lar. Mecliste, Anayasa Komisyonunda vb. komisyonlarda, salonlarda 
geyik çeviriyorlar, saçlarını tarıyorlar...

Öyle görünüyor ki, daha çok acılar çekeceğiz, felaketler yaşayaca-
ğız, canlar vereceğiz. Ama en sonunda Birinci Antiemperyalist Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi, yine biz kazanacağız, halkımız ka-
zanacak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Aralık 2016





Ayrım
Yirmi Dokuz

Yazık ki kötümser öngörümüz gerçek oluyor
Tayyip’in, Suriye’den püskürtülen,

çocukların bile başını kesen,
canavarlaştırılmış Ortaçağcı cihatçıları

Türkiye’ye getireceği haber sitelerine düştü





327

Bizi izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır: Geçen Cumartesi-24 Aralık’ta 
“Ufukta beliren kara felaket: Suriye Ordusu’nun püskürttüğü, in-
san kasabı, Ortaçağcı caniler, öyle görünüyor ki Tayyip’in koruma-
sında Türkiye’ye doluşacaklar” başlıklı bir yazı yayımlamıştık.

Tayyip’le Emine’nin Kaçak Saray’da ağırladığı, “Halep’ten Suriye 
Ordusu’nun zulmü yüzünden kaçıp Türkiye’ye sığındı bu aile”, denile-
rek ağırladığı bir eşle üç çocuğunun görüntülerini konu etmiştik. Kaçak 
Saray’da “Esad zulmüne uğramış, mağdur ve mazlum” görünümlü şah-
sın aslında Halep’te her türden canavarlığı yapan, otomatik tüfeklerle 
kendi gibi caniler arasında ve evinde pozlar veren tipik bir Ortaçağcı 
savaşçı olduğunu konu etmiştik. 

Cihatçılık günlerinin medyada yayımlanan ve onun, IŞİD’cilerden 
zerrece farklı olmayan bir Nusra’cı olduğunu gösteren fotoğraflarını da 
koymuştuk. Ve demiştik ki; Tayyip, önümüzdeki günlerde ya da ay-
larda Suriye Ordusu’nun Halep’ten ve İdlib’den püskürttüğü 14.500 
Ortaçağcı cihatçıyı Türkiye’ye getirip halkımızın arasına salacaktır. 
Ve kendi iktidarına karşı en ufak bir halk muhalefetinde silahlandırdığı 
hülooğğ’cularıyla birlikte bunları da silahlandırıp halkımızın üzerine 
sürecektir.

Aradan iki gün geçti sadece. Pazartesi günü, yani 26 Aralık’ta ABC 
gazetesinde şu haber güm diye düştü:

“AKP, Suriye ordusunun Halep’ten kovduğu cihatçı çeteleri Tür-
kiye’ye getiriyor!

“Suriye ordusunun Halep’i cihatçı çetelerden temizlemesinin 
ardından buradan İdlib’e geçen teröristler aileleriyle birlikte Tür-
kiye’ye getirilecek.

“Suriye ordusunun aylar süren kuşatmanın ardından Halep’i 
kurtarmasının ardından burada bulunan cihatçılar El Kaide bağ-
lantılı Nusra Cephesi’nin kontrolü altındaki İdlib’e geçmişti. AKP 
iktidarı da Kızılay ve cihatçılara yakınlığıyla bilinen İHH aracılı-
ğıyla İdlib’e geçen cihatçılar ve ailelerine Türkiye sınırında çadır-
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kent kurmuştu. 
“HALEP’TEN SONRA SIRA İDLİB’DE!
“Halep’i kurtaran Suriye ordusunun kısa bir süre içerisinde 

Nusra Cephesi’nin elindeki İdlib’e operasyon başlatacağı belirtili-
yor. Rusya ve Suriye’nin Türkiye’nin talebi doğrultusunda şimdi-
lik İdlib’e yönelik ağır bombardıman düzenlemediği iddia ediliyor. 

“CİHATÇILAR TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK
“Al Jazeera’den Esra Göksedef’in haberine göre, Halep’ten 

İdlib’e geçen cihatçılar ve aileleri yarından itibaren Türkiye’ye 
geçmeye başlıyor. Ailelerin barınma merkezlerine yerleştirileceği, 
cihatçıların ise Cerablus ve Çobanbey üzerinden El Bab’a geçerek 
‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna katılacakları belirtiliyor. 

“Türkiye’nin İdlib’de ÖSO’cular ile Nusra Cephesi üyeleri-
nin ayrıştıracağı iddia edilse de, Nusra Cephesi’nin kontrolündeki 
kentte bu ayrışmanın nasıl gerçekleştirileceği belirsiz. 

“Bazı ÖSO’cu liderlerin Türkiye’ye geçtiği belirtilirken, İd-
lib’den Türkiye’ye geçecek cihatçı gruplarının arasında Halep’te 
12 yaşındaki Filistinli bir çocuğu kafasını keserek katleden Nured-
din Zengi Tugayı’nın yanı sıra Türkmen Mehmed Fatih, Muntasır 
Billah ve Sultan Murad Tugayları’nın bulunduğu belirtiliyor.”[88]

AKP’giller, ruh ikizi IŞİD’li canileri halk düşmanı 
iktidarını korumak için ülkemize dolduruyor

El Jazeera’nin haberinde, baş kesen ve her türden canavarlığı gözü-
nü kırpmadan eden bu insanlıktan çıkarılmış CIA-Pentagon Dincisi ci-
hatçıların Türk Ordusu’yla birlikte El Bab’a gönderileceği söyleniyor. 
Fakat bu, bizce bu canavarların tümünü kesinlikle kapsamaz. Ancak az 
bir bölümü Türk Birliğiyle oraya yönelebilir. Çünkü onların da moti-
vasyonu düştü artık. Suriye’de bundan böyle kendilerine bir yer olma-
dığını gördüler. Daha doğrusu, yaptıkları ihanetle artık orada kalama-
yacaklarını anladılar. Zaten, zafer umutları da yüzde yüze yakın oranda 
yitirilmiş oldu.

Rus Hava Kuvvetlerinin aktif vuruşları, ağır darbeler indirişleri, 
Suriye Ordusu’nun da karadan büyük bir güven ve heyecanla savaşıp 
ilerleyişi, bunların psikolojilerini darmadağın etti. Artık kaçıp canları-
nı kurtarmanın telaşına düşmüştür bunlar. Zaten de Suriye Ordusu’yla 
anlaşarak ve silahlarını tümüyle orada bırakarak Suriye Ordusu’nun te-
dariklediği otobüslere bindirilip onun gözetiminde gönderildiler ya da 

[88] http://www.abcgazetesi.com/akp-suriye-ordusunun-halepten-kovdugu-cihatci-cete-
leri-turkiyeye-getiriyor-38280h.htm.
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getirildiler İdlib’e.
Teslim olmuş bu Ortaçağcı güruh, artık bir daha mevzi tutup başarılı 

bir savaş veremez.
Kaldı ki, El Bab sonrasında da bunların tümüne yakın bir bölümü-

nün getirileceği yer Türkiye’dir. Bunu hem Tayyip isteyecektir, hem 
de kendileri. Kendileri, Tayyip’in korumasında ve beslemesinde beleş 
bir yaşam sahibi olacaklardır. Tayyip’se, gerekli gördüğü anda, kendi-
si adına savaşacak, savaş deneyimine sahip, her türlü silahı kullanma 
tecrübesine sahip ve insan katletmeyi bir kuşu vurmak kadar ya da bir 
tavuğu kesmek kadar sıradan, basit bir iş olarak gören canavarlar güru-
huna, ordusuna sahip olmuş olacaktır. Yani paramiliter bir güç edinmiş 
olacaktır. 

Hep söylediğimiz gibi, Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i, 
vatana ihanet, savaş suçu, trilyonlarca doları bulan kamu malını iç etme 
gibi en ağır suçlar da dahil olmak üzere TCK’de yer alan, tanımlanan ve 
müeyyidesi belirlenen hemen tüm suçları onlarca, yüzlerce defa işlemiş 
bulunmaktadırlar.

İktidardan tekerlendikleri anda, anında çelik bilezikle tanışacakla-
rını ve hukuku baz alan bağımsız mahkemeler önüne çıkarılacaklarını 
adları gibi bilmektedirler.

Bu sebepten, bunlar işlemiş oldukları suçlar kadar, hatta daha faz-
lasını ve de her türdenini işleyerek iktidarda kalmaya çalışacaklardır. 
Onlar için siyasetteki stratejik hedef, ne olursa olsun iktidarda kalmak-
tır artık. İktidardan yuvarlanmak, Cehennemin Gayya Kuyusuna düş-
mek kadar korkutucu görünmektedir onlara. 

İşte bu sebeplerden dolayı, Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, her yolu 
deneyecek, her ihaneti edecek, her türden cinayeti işleyecek ama ikti-
darda tutunmaya çalışacaktır. İktidarını sürdürmeye uğraşacaktır.

AKP’giller’in Gezi İsyancılarını halkın gözünden 
düşürmeyi amaçlayan iki provokasyonu

Gezi İsyanı’mız günlerinde de aslında Tayyip, iç savaş çıkarıp is-
yancıları katlederek ezmeyi, sindirmeyi düşünmüş ve istemişti aslında. 
Bunun çok açık iki belirtisi, daha doğrusu kanıtı vardır. 

Birincisi; meşhur “Kabataş yalanı”dır. O, sıradan bir yalan değil-
dir.

Nasıl bir iddiada, daha açığı iftirada bulunmuşlardı o zaman?
“Kabataş’ta çocuk arabasındaki bebeğiyle birlikte yolun karşısına 
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geçmeye çalışan türbanlı bacıma deri pantolonlu, başları bandanalı, 
belden üst yanları çıplak, 80’le 100 arası kişi saldırmıştır. Hatta bazıla-
rı, üzerine işemiştir bacımın. Bir kısmı da itip kakmıştır.”

Böylesi akıl, mantık ve vicdan ötesi bir yalan ve iftira, İblis’e bile 
dudak uçuklatır.

Neyi amaçlamaktadır, bu çılgın kışkırtma?
Mütedeyyin insanlarımızı edindiği ya da ele geçirdiği her türden si-

lahla Gezi Direnişçilerinin üzerine saldırtmayı, katliamlar yaptırtmayı. 
Bu iftira başka hiçbir anlama gelmez.

Fakat, Kıvılcımlı Usta’nın da belirttiği gibi, bu millet, dünyanın en 
hoşgörülü milletidir. Bu canice planlanan ve öne sürülen iftiranın pro-
vokasyonuna gelmemiştir kesinlikle. Çünkü inanmamıştır bu iğrenç 
yalana.

Ayrıca da, Gezi Direnişçilerinin masumiyetini bütün önyargılarına 
rağmen az da olsa sezebilmiş, görebilmiştir. Onların eğer bir suçu ol-
muş ise, bunu polis, savcılar, mahkemeler halleder. Benim işim değil 
onlarla uğraşmak, diye düşünmüştür.

Tayyip bununla yetinmemiş, “Dolmabahçe Camii Yalanı”nı da öne 
sürmüştür. “Geziciler, Dolmabahçe’deki Bezm-i Alem Valide Sultan 
Camii’ne ayakkabılarıyla girmişler, orada içki içmişler, başka da kızlı 
erkekli oturmuşlar vs...”

Şöyleydi konuşması:
“Dolmabahçe Camii, Bezm-i Alem Camii... Ayakkabılarla cami-

inin içine gireceksiniz, orada içeceksiniz ve bu ülkenin dini mabed-
lerine karşı bu saygısızlığı yapacaksınız...

“Ne adına?
“Çevre adına...
“Camiinin müezzinini tehdit edeceksiniz, ondan sonra farklı şe-

kilde konuşturacaksınız ve böyle bir şey olmadı...
“Ne olmadı ya, bütün görüntüler elimizde. Ve Cuma günü, ar-

kadaşlarımız bunları görüntüleriyle vereceğiz”[89]

Tayyip’in Cuma günü vereceklerini söyledikleri görüntüler, bildi-
ğimiz gibi, hiç verilemedi bugüne dek. Çünkü yoktur öyle bir görüntü. 
Tayyip’inki bir iç savaş kışkırtmasıydı. Korkunç, kanlı bir provokasyon 
amaçlamasıydı, insanlarımızı birbirine kırdırma riyakârlığıydı, fitneci-
liğiydi.

Tayyip yalnız kalmadı, bu iftira atma ve provokasyon yapma işinde. 

[89] https://www.youtube.com/watch?v=BmK8GzrSAQg)



331

İşte onun “Adalet Bakanı” Bekir Bozdağ da anında girdi topa. O, daha 
da boyutlandırdı, iğrençleştirdi fitneciliği:

“Camiye giren göstericiler, bira kutularını, sigara izmaritlerini 
yere attılar, kızlı erkekli uygunsuz şekilde cami içinde oturdular.” [90]

Bunlar, sıradan işler değil, arkadaşlar. Bu aşağılık, iğrenç yalanlar, if-
tiralar doğrudan ve yüzde yüz kesinlikte iç savaş kışkırtıcılığıdır. Kutsal 
değerleri kullanarak halkı birbirine kırdırmayı hedefleyen kışkırtmalar-
dır. Bunlardan dolayı da Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i ke-
sinkes yargılanacaklardır.

Yine hatırlanacaktır, arkadaşlar. Cami’nin imamı ve müezzini bu 
iftiraları tereddütsüz ve kesin biçimde reddettiler. Hayır, dediler. Biz 
Müslümanız. Yalan söyleyemeyiz. O iddia edilenlerin hiçbiri olmadı 
camimizde. Gezici gençler, yanlış hiçbir şey yapmadılar, camimiz için-
de ve dışında. Sadece yaralılarını tedavi ettiler. Bunu da sağlık görev-
lileri yaptı. Bu yapılan da bir ibadet yeri olan camimizin konumuna ve 
işlevine tümüyle uygundur...

Bildiğimiz gibi, namusluluklarından dolayı, Gerçek Müslüman 
oluşlarından dolayı, ya da Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i gibi 
Muaviye-Yezid Dincisi olmayıp Kur’an Müslümanı oluşlarından dola-
yı, sürüldüler bu saygıdeğer İmam ve Müezzin. Yani cezalandırıldılar, 
başka yerlere sürülerek.

Kabataş’ın da, aradan bir yıl civarında bir zaman geçtikten son-
ra, gerçek görüntüleri çıktı meydana. Yayınlandı medyada. Tayyip ve 
AKP’giller’in iddialarının tümüyle yalan olduğu, Bahçelievler Belediye 
Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini olan “Kabataş Gelini”nin herkes 
gibi, önünde çocuk arabasıyla yolun bir yanından öbür yanına geçtiğini 
ve hiç kimsenin ona karşı herhangi bir hareketinin olmadığını en kesin 
biçimde ortaya koyuvermişti bu görüntü.

Ama, Kaçak Saraylı’da ve onun AKP’gilleri’nde utanacak yüz mü 
var...

Birkaç ay önce yine aynı yalanı tekrarlamaktan geri durmadılar. 
Hüloogg’cularımız yiyor bunu. Zaten amaç da bu. E, o zaman niye tek-
rarlamayalım, dediler herhalde...

Sadece Tayyip değil, Elif Çakır ve Halime Kökçe adlı damardan 
yandaş iki sözde yazar da aynı yalanı ve iftirayı tekrarlamaktan kendi-
lerini alamadılar. Yazık...

İşte Türkiye’yi bu ruhiyattaki, bu yapıdaki insanlar yönetiyor, arka-

[90] http://everywheretaksim.net/tr/tag/bezmi-i-alem-valide-sultan-cami/.
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daşlar. Felaketimiz burada. Bunlarda herhangi bir insani değer ve duy-
gu bulamazsınız.

Acımasızdırlar, her türden iftirayı atmaktan ve kötülüğü etmekten 
asla çekinmezler. 

İşte bu sebepten, Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i, önce de 
söylediğimiz gibi, iktidarı sessiz sedasız bırakıp köşelerine çekilmeyi 
zinhar kabul etmeyeceklerdir. Onlar iktidara mecburdurlar. Çünkü, ik-
tidarlarını sürdürdükleri sürece işledikleri onca suçtan kaçabilecekler-
dir. Çelik bilezikten ve hukuka bağlı ve bağımsız mahkemeler önüne 
çıkmaktan kendilerini kurtarmış olabileceklerdir. Düştükleri anda işleri 
bitiktir. Bunu adları gibi bilmektedirler. 

Özetlersek, arkadaşlar; bunlar, işte iktidarda kalabilmek için yan-
daşlarını kışkırtarak çıkarttıkları bir iç savaşta Suriye’den getirdikleri 
eli kanlı on binlerce, hatta yüz binlerce masum insanın kanını içmiş 
bu insanlık dışı canavarları da yandaşlarıyla birlikte kendi saflarında 
halkın üzerine sürmekten asla geri durmayacaklardır. Bunda tereddüt 
dahi etmeyeceklerdir. 

İşte böylesine bir cehennemcil karanlığa ve felakete sürüklenmiştir 
ülkemiş bugün, ne yazık ki. Bu cehennemden çıkış, kuşkusuz kolay 
olmayacaktır. Ama sonunda mutlaka çıkılacaktır.

Her zulüm sahibi gibi, her hainler topluluğu gibi, iktidarı gibi, bun-
ların da sonları muhakkak gelecektir. 

Tarihse bunları, en büyük katliamcılar, hainler, vatan millet ve halk 
düşmanları arasında gösterecektir. Adlarını oraya yazacaktır. Bu şimdi-
den kesinleşmiş durumdadır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Aralık 2016 



Ayrım
Otuz

IŞİD’den tek farkları,
korkaklıkları ve riyakârlıklarıdır
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IŞİD’ciler sapkın din meczupları mıdır?
Evet.
His yoksunları mıdır?
Evet. 
Vicdan, merhamet, acıma gibi duygular hiç oluşmamış mıdır bun-

larda?
Evet.
Fakat, bütün bunlara rağmen, bunlar bir davaya inanmışlardır. Ve 

davaları için ölümü göze almışlardır. Gerektiğinde ölmekten de çekin-
memektedirler. Yani, bunlar göründükleri gibidir. Neyseler odurlar. 

İslam’ın ve diğer dinlerin de (Hıristiyanlığın, Museviliğin) sadece 
lafzına yani biçimine, kabuğuna bakarsanız ve o kadarını anlarsanız; 
IŞİD’in yaptığı katliamların büyük ölçüde İslam’ın ve diğer dinlerin 
lafzıyla uyumlu olduğunu görürsünüz.

Ortaçağ din ve mezhep savaşları çağıdır
İslam’ın lafzında da baş kesmek var mıdır?
Vardır.
Kol ve bacağı çaprazlamasına kesmek var mıdır?
Vardır.
Dinden çıkanın katli gerekli midir?
Gereklidir.
Dine hakaret edenin katli gerekli midir?
Gereklidir.
Kölelik ve cariyelik var mıdır?
Vardır.
Cihat var mıdır?
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Evet, vardır. 
Ne der Kur’an?

“Siz de ortalıkta bir fitne kalmayıb din, tamamiyle Allahın dini 
oluncıya kadar onlara cihad edin, eğer vaz geçerlerse her halde Al-
lah amellerini görür.”[91]

Tabiî bütün bu kanlı uygulamalar, o zamanın, o çağın, o sosyal dü-
zenlerin töresiydi, genel kanunlarıydı. 

Bu yüzden, bütün dinlere girmemezlik edemezdi. Daha önce de söy-
ledik ya; hiçbir din Laik olamaz. Hiçbir din barış dini olamaz. Hiçbir 
din kendisini kabul etmeyenlere karşı hoşgörülü olamaz. Olabilmesi 
dinlerin özüne aykırıdır, doğasına aykırıdır.

Çünkü her din, Tanrı kelamı olma iddiasındadır. Dolayısıyla da, ora-
da ortaya konan anlayış, dünya görüşü ve ondan kaynaklanan emir ve 
yasaklar, tartışmasız, kesinkes doğrudur. Çünkü hepsi Tanrının düşün-
cesinin ve iradesinin ürünüdür.

O dine inananların görevi de, o dini dünyaya egemen kılmaktır. 
Tanrı nizamını dünyada kurmaktır. 

Hiçbir din, inananlarım benim buyruklarımı kabul etsin, bana inan-
mayanlara da hiçbir şey demesin; hoşgörülü davransın, onlarla barış 
içinde bir arada yaşasın demez ve diyemez. Dediği anda kendisinin bi-
ricik Tanrı dini olduğu iddiasını ortadan kaldırmış olur. Yani, kendisini 
kabul etmeyenlerle eşitlemiş olur. Böyle bir din, tabiî ki olmaz.

Her din hegemoniktir. Tüm insanlığa hitap etme ve kurallarının tüm 
insanlık tarafından kabul edilmesi anlayışındadır, düşüncesindedir, tu-
tumundadır.

İşte bu sebepten, tüm Ortaçağ “Din ve Mezhep Savaşları Çağı” 
olmuştur.

Hz. Muhammed tabiî ki yüksek bir insani değerler sistemine sahipti. 
Vicdan ve merhametle doluydu, sevgiyle doluydu. O yüzden de çağının 
bu acımasız katı kurallarını, törelerini, kanunlarını, elinden geldiğince 
ılımlılandırdı.

Mesela şunu dedi:
“(Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını 

vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın 
(esir alın). Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşı-
lığı salıverin. Durum şu ki, Allah dileseydi, onlardan intikam alırdı. 
Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere 

[91] Enfal Suresi 39. Ayet, Elmalılı Hamdi Yazır Meali.
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gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz.”[92]

Gördüğümüz gibi, Cihat net biçimde emredilir. Cihat süresince de 
yakalananların boynu hemen vurulmalıdır, denir. Ama düşmanlar ke-
sinkes tepelenip savaş sonlandırıldıktan sonra, esirlere kötü davranıl-
maz. Onlar, ya fidye karşılığı ya da karşılıksız olarak salıverilir. 

Hz. Muhammed işte böylesine ılımlandırır, çağının acımasız, kanlı 
sosyal kurallarını, savaş kanunlarını. 

Dikkat edersek, bu buyruk aynı zamanda köleliğin kaynağının da 
kurutulmasını sağlar. Yeni köle edinimini sonlandırır.

Hz. Muhammed, var olan kölelere de merhametli davranılması-
nı, günahlar karşılığında da kefaret olarak azad edilmesini salık verir 
Kur’an’da, sık sık.

Cariyelerinse, fuhuş aracı olarak kullanılmamasını, aynı zamanda 
da sahipleri tarafından cinsel istismara uğratılmamasını emreder.

“Cariyelerinize eğilim duyarsanız, onları azad ederek resmi 
nikâh yoluyla eş edinin.”, der.

O çağın şartları, sosyal kanunları dikkate alındığında, Hz. 
Muhammed’in ve Kur’an’ın getirdiği bu ılımlandırmalar olağanüstü 
öneme sahiptir. Daha fazlası muhakkak ki elinden gelmezdi.

Kölelik ve cariyelik tümden yasaktır, deseydi; İslam büyük ölçüde 
kabul görmezdi, kitleselleşmezdi, yaygınlaşmazdı. Daha açığı; bir din 
olarak tutunamaz, varlığını sürdüremezdi.

Çünkü İslam’ın içinde doğduğu sosyal düzen, Antika Tefeci-
Bezirgân asalak ve sömürgen sermaye sınıfının egemen olduğu bir 
düzendir. Yani köelik düzenidir, Köleci Toplumdur. Özetçe; Hz. 
Muhammed, bir insanın yapabileceğinin, elinden gelebileceğinin aza-
misini yapmıştır. Dâhiyane zekâsı ve bilgeliği, içtenliği ve fedakârlığı 
ve cesareti sayesinde...

Hz. Muhammed’in gönlünde yatan
sosyalist bir toplum kurmaktır

Bu özetlediğimiz, İslam’ın biçimi ya da kabuğudur. Her sosyal olgu 
gibi İslam’ın da bir ruhu vardır. Ruhu ise, toplumdaki sosyal eşitsizlik-
leri ortadan kaldırmayı öngörür, emreder. Yani, hep söylediğimiz gibi, 
Hz. Muhammed’in gönlünde yatan, sosyalist bir toplum kurmaktır. 
Kur’an’da anlatılan Cennet’i yeryüzünde kurmaktır.

[92] Muhammed Suresi 4. Ayet, Diyanet Vakfı Meali.
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İslam’ın ruhunun özünü anlatan onlarca ayet vardır Kur’an’da. Biz 
burada bir tekini vermekle yetinelim:

“Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: ‘Helal ka-
zancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanın-
dan artanını verin.’ İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki, derin 
derin düşünebilesiniz.”[93]

Kur’an’ın bu ve benzer içerikteki ayetlerini, Hz. Muhammed’in 
yakın çevresindeki çok az sahabi kabul edebilmiştir. Dönemin İslam’ı 
kabul edenlerinin yüzde 99’u hatta çok daha fazlası kabul etmemiştir, 
Kur’an’ın gerçek ruhunu oluşturan bu ayetlerini ve onların emrettikle-
rini.

Bunun üzerine Hz. Muhammed, gerçekçi bir devrimci ve toplum 
önderi tabiî, ne yapsın?

Şöyle bir yol bulabilmiştir ancak:
Kur’an buyruğu şeklinde değil de, yani “Allah Kelamı” olarak de-

ğil de (çünkü Allah Kelamı yukarıda andığımız içeriktedir) kendi isteği 
ve emri olarak yani “Hadis” olarak- Peygamber sözü olarak “Yıllık 
gelirinizin 40’ta 1’ini zekât olarak ihtiyaç sahiplerine verin.”, de-
miştir.

Tekrarlayalım; Kur’an’ın hiçbir ayetinde böyle 40’ta 1’lik bir oran 
geçmez. Orada geçenler, “zorunlu ihtiyaçtan arta kalanın tümü”dür.

İşin garibine bakın ki, Hz. Muhammed’in vefatından sonra, dine kar-
şı ilk başkaldırı, bu 40’ta 1’lik zekâta olmuştur. Üç Arap kabilesi, “Biz 
zekâtın haricindeki, İslam’ın tüm emirlerini kabul ediyoruz. Ama zekât 
vermeyiz.”, demişlerdir. Hz. Ebubekir, bunların üzerine ordu göndere-
rek birkaç çarpışmadan sonra bunları hezimete uğratır ve isyanı bastırır.

Hz. Ebubekir, bu olayın gerekçesi olarak şunu der:
Adamlar Hz. Muhammed döneminde hiç değilse 40 devesinden bi-

rini zekât olarak veriyordu. Şimdi ise, bırakalım deveyi, onun yuları-
nı bile vermiyor. Bu, İslam’a açıktan başkaldırıdır. Dinden çıkmadır. 
Bunların üzerine ordu gönderilerek tepelenmeleri gerekmektedir.

İslam Tarihini gözden geçirirsek, bu 40’ta 1 oranındaki zekâtın bile, 
bugün de dahil olmak üzere, Müslüman geçinenlerin yüzde 90’ı tarafın-
dan lafzen kabul edilse bile, uygulamada reddedildiğini görmekteyiz.

Biz, İslam’ın tüm yönlerini bildiğimiz için, onun ruhunu benimsi-
yoruz ve savunuyoruz. Hz. Muhammed’in de gönlünde yatan, sosya-
lizmdir, diyoruz. Hz. Muhammed, büyük bir Tarihsel Devrimin önde-

[93] Bakara Suresi 219. Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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ridir, diyoruz. Yani, ruhu bize uyar, diyoruz. Ama biçimi, yani kabuğu, 
o çağın sosyal töreleri ve anlayışı olduğu için, bunlar aşılmıştır artık, 
diyoruz.

Günümüzde bu biçimler uygulanamaz. Uygulanmaya kalkışılır ise, 
din savaşları alır başını gider, diyoruz.

İslam’ın ruhunu ise biz artık bilimin rehberliğinde ve ışığında, 
Bilimcil Sosyalizm teorisine ve pratiğine uygun biçimde hayata ge-
çirmeye çalışıyoruz. Onun mücadelesini ve savaşını veriyoruz. Yani 
devrimci savaşımızın muhtevası, İslam’ın ruhunu da kapsar ve savunur.

IŞİD ve diğerleri İslam’ın özünü anlamaz,
biçimini savunur sadece

IŞİD, El Nusra, ÖSO, El Kaide gibi örgütlerse, İslam’ın ruhunu asla 
anlamazlar, kavramazlar. Onlar, sadece biçiminde ya da kabuğunda ka-
lırlar İslam’ın. Özündeki cevhere ulaşamazlar, onu görüp kavrayamaz-
lar. 

Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri de aynen bunlar gibidir. İslam’ın 
ruhunu reddederler, sadece kabuğunu savunmaya kalkarlar. Bu sebep-
ten, bunlarınki Gerçek İslam değildir. Muaviye-Yezid İslamı’dır, CIA-
Pentagon İslamı’dır. 

İslam’a biz, 1960’lı yıllardan bu yana hep aynen bu şekilde yaklaş-
mışızdır. Ve böyle değerlendirmişizdir. 

Bizim dışımızda da hiç kimse İslam’ı böyle bütünlüklü bir kapsam 
içinde görememiştir, kavrayamamıştır, anlayamamıştır. Neyse, geçe-
lim...

IŞİD’in ideolojisiyle İslam’ın kabuğunun benzerliği meselesine 
gelirsek; bizim kavradığımız derinlikte olmamakla birlikte, başka tür-
lü dersek, yarım biçimde de olsa, bugünün bazı ilahiyatçıları da bunu 
görmekte ve kabul etmektedirler, dile getirmektedirler. Görelim onların 
bu konuda ne dediklerini. Onların neler dediklerini, araştırmacı yazar 
Aydın Tonga, Odatv’de yayımlanan bir makalesinde şöyle özetlemek-
tedir:

“Türkiye’deki İslami hareketler içerisinde hatırı sayılır bir yer 
edinen Mustafa İslamoğlu geçtiğimiz günlerde önemli açıklama-
lar yaptı. Bu açıklamalar içerisinde şüphesiz en dikkat çekici olan 
mevcut din eğitiminin geldiği noktayla ilgiliydi.

“İslamoğlu, sonrasında çokça tartışılan diyemeyeceğimiz, 
çokça lince uğrayan sözlerinde şu yalın gerçekliği dile getirmişti. 
“İmam-Hatip ve İlahiyat müfredatı değiştirilmedikçe bu memleket-
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te geleceğin IŞİD’cileri yetişmeye devam edecektir.” Evet, İslamoğ-
lu’na ait bu sözler bir kez daha “kral çıplak” diyordu. Zira, geçmiş-
ten bugüne İslam dünyasında yaşanan çatışma ve savaşları hep dış 
güçlerle açıklayan bir anlayış için bu sözler kabul edilecek türden 
değildi. Onun için mezkûr anlayışın pek hızlı savunucuları anında 
İslamoğlu’na saldırmaya başladılar. O kadar ki, Yeni Şafak gaze-
tesi bile İslamoğlu’nun bu sözlerini “İmam Hatipleri hedef göster-
di” diye haberleştirdi. Saldırı yüklü diğer cümlelerde bundan pek 
farklı değildi.

“Oysa Mustafa İslamoğlu’nun bu sözleri bir “yorum” ya da 
“değerlendirme” değil, acı bir gerçeğin dile gelen sesiydi.

“Eğer, söz konusu linç ekibi zahmet edip imam hatiplerde ya 
ilahiyatta okutulan “fıkıh” kitaplarına şöyle bir göz atsaydı bu nes-
nel durumla kendileri de karşılaşacaktı.

“Yazımızın sınırları dahilinde o kitaplarda neler yazdığını ak-
tarmayacağız. Zira bir fıkıh kitabında geçen şu ifadeler bile söz 
konusu anlayışın aslında neyi arzuladığını, fıkhı nasıl değerlendir-
diğini ortaya koymaktadır:

“Fıkıh ilmi, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmasını 
amaçlar. İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı 
hak ve sorumluluklarını öğretir. Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir 
toplum oluşmasına katkı sağlar. İnsanlar arası ilişkileri yaratılışta 
eşitlik ve inançta kardeşlik esasına dayandırır. Fıkıh ilmi sayesinde 
insanlar, Allah’a karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine 
getirirler. Fıkıh ilmi, insan haklarının neler olduğunu açıklar ve 
bunların korunmasına dair ilkeler koyar. İnsanlar arası ilişkilerin 
olumlu yönde ilerlemesine katkıda bulunur.”

“TEOKRATİK DEVLETLERİN ANAYASALARI GİBİDİR
“Öncelikle şunu ifade edelim ki, başta mezhep önderleri olmak 

üzere, fakihler tarafından kaleme alınan fıkıh kitapları ve dolayı-
sıyla fıkıh ilmi hiç de öyle bu kitapta ifade edildiği gibi “adil, is-
tikrarı amaç edinen, huzurlu bir topluma hizmet etmemiştir.” Bu 
kitaplar teokratik devletlerin anayasaları gibidir adeta. Baskıcı ve 
zora dayalı inanç yorumunun temel yapı taşlarını oluşturur fıkıh 
kitapları. Çünkü o fıkha göre namaz kılmayanlar öldürülür; içki 
içenlere kırbaç cezası uygulanır, peygambere ya da Allah’a “haka-
ret” ettiği düşünülen kimseler için darağaçları kurulur o kitaplar-
da. O kitapların “din yorumu” özgürlükten yana değil, zorbalıktan 
yana taraf alır. O kitaplarda cariyeler vardır; ganimetler pay pay 
bölüştürülür o kitaplarda; köleler vardır ki, onun için hukuk bile 
oluşturmuşlardır. Kadının bir adı vardır o kitaplarda;  ve O’nun 
yaşamını şöyle özetler fıkıh kitapları “Kadının yeri erkeğin dizinin 
dibidir” Şimdi sormak lazım; cesaretle ve kararlı biçimde hem de: 
söz konusu kitaplar IŞİD vb. hunhar örgütlerden çok mu farklı al-
gılıyor dini, yaratıcıyı, insanı..? Cevap hayır olamayacağına göre 
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Mustafa İslamoğlu’na neden saldırılır? Amaç “mahalle dayanış-
ması” ise, unutmasınlar, tarih o mahallerinin kendi iç çatışmaları,  
savaşları ve kavgaları ile doludur. Onun için “dayanışmayı” hak 
eden bir mahalle falan da yoktur ortalıkta.

“Sonra şunu da ayrıca belirtmekte yarar var. “Kral çıplak” di-
yen de sadece İslamoğlu değildir. Bakın şu sözler Prof. Dr. Abdüla-
ziz Bayındır’a ait:

“Bugün Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde okutulan din ile 
IŞİD’in dini arasında en küçük bir fark yoktur. Şii ve Sünni bütün 
mezheplerin anlattığı din IŞİD’in uygulamaya çalıştığı dindir. Biz 
karşı çıkıyoruz diyenler dünya kamuoyunda oluşan olumsuz yapıya 
karşı biz öyle değiliz diyerek karşı çıkanlardır.”

“Yine Prof.Dr. Caner Taslaman başka bir köşede şu sözleriyle 
faş eder o “karanlık gerçeği:”

“IŞİD’e karşı çıkan önemli bir kesim de, IŞİD’in atıf yaptığı kay-
nakları kabul ediyor. Ve bu kaynaklara en ufak bir eleştiri getirmeden 
IŞİD’e eleştiri getirebileceğini zannediyor. Mürtedin öldürülmesi ge-
rektiğini bir kişi kabul ediyorsa, namaz kılmayanın mürted (dinden 
çıkan) olduğunu kabul ediyorsa, bu kişi zaten IŞİD’in kafasını kabul 
etmiş demektir.”

“İbretlik bir açıklamayı da Ali Rıza Demircan’dan dinleyelim 
“Geleneksel fıkhımızda IŞİD’in yaptıklarının tümü meşrudur”. Bu 
arada belirtmek gerekir ki, Demircan aynı zamanda iktidar partili 
bir belediye başkanın da babasıdır.

“BURADA ARTIK ARAFTA KALMANIN MAZERETİ YOK
“Gerçekleştirdiği hunharca katliamları, görsel bir şova dönüş-

türmek gibi alçakça eylemlere imza atan bu cani örgüt elbette İslam 
dünyasını temsil etmemektedir. Lakin şunu unutmamak da fayda 
var ki, eğer o örgütle fıkhın kimi hükümleri aynı kesişim küme-
sinde yer alıyorsa burada bütün yük Müslüman ilim adamlarının 
üzerinde olacaktır. Burada artık arafta kalmanın mazereti yoktur. 
Dahası, fıkıh kitapları, bu araf olma halini size tanımıyorsa, ortada 
bir tercih değil zorunluluk vardır. Örneğin o öğreti esirlerin öldü-
rülmesini emrediyor, dinden dönenin katlini ferman buyuruyorsa, 
IŞİD’le o öğretinin sınırları da tene ateş salan emir farklılığı kadar-
dır ancak. Daha açık bir ifadeyle siz esirin boğazına bıçak dayayın, 
tekfirci yobaz da “kısas” diyerek o boğazı ateşle dağlasın. Fark bu 
kadardır işte!

“Diğer taraftan gerek mezhep hükümleri gerekse de fıkıh zih-
niyeti sadece bugün değil tarih boyunca anılan örgüt gibi onlarca 
örgüt ve binlerce tekfirci zihniyet yaratmıştır. Arşivler, tarihe kanlı 
harflerle geçen bu kitaplarla doludur. Birazdan aktaracağımız iki 
ismin ibretlik görüşleri bile bu tarihin korkunç yüzünü görmek ba-
kımından yeterlidir. Bakın Müslüman kardeşlerin önderi Hasan el 
Benna ne diyor:



342

“Şayet yöneticiler gereken ıslahatı yapmazlarsa… Bir ihtilalın 
kopacağı ile uyarırlar… İdareciler Allah’ın emrine boyun eğip, hü-
kümlerini tatbik etmeseler, o zaman İslâm ıslahatçılarının iktidarı ele 
geçirmek için çalışmamaları bir cinayettir”

“Şu sözlerde yine aynı hareketin bir bir diğer ismine Seyyid Ku-
tub’a aittir:

“…yalnızca inançları ve kavramları, ibadetleri ve yasaları Al-
lah’tan başkasının hakimiyetinden arındırılmış bir grup Müslüman 
bir toplum oluşturmayı başarabilir. İslami hayat sürmek isteyen her-
kes otomatik olarak bu topluma dahil olacaktır ve inançları, ibadet-
leri ve uyguladığı yasalar, yalnızca Allah’ın izin verdiği şekli alacak 
şekilde temizlenecektir.”

“Son olarak şunu ifade edelim ki, din yorumlarını bağnaz ve 
otoriter bir yönelimle bütün kitlelere kabul ettirmek isteyenlerin 
başucu kitaplarını mezhep önderleri başta olmak üzere fıkıh alim-
lerinin kitapları oluşturmaktadır. Bu anlamda eli kanlı örgütlerin 
yaslandığı bir “Derin İslam” vardır ki, bu İslam yorumu ile yüzleş-
meden ne Müslümanlar ne de dünya rahata kavuşabilecektir.

“Aydın Tonga
“Odatv.com”[94]

Aydın Tonga, IŞİD’in ve fıkıh kitaplarının, mezhep önderlerinin hep 
İslam’ı yanlış anladıklarını, yorumladıklarını öne sürmektedir. Onların 
savunduğu İslam’a “Derin İslam” demektedir. “Derin İslam” diye bir 
de kitabı vardır, Aydın Tonga’nın. 

Oysa Aydın Tonga da yanılgı içindedir. Tarih boyunca fıkıh alimleri-
nin ve mezhep önderlerinin ortaya koyup savunageldikleri hep “Kabuk 
İslam”dır aslında. Bu kabuğu az da olsa kırabilen ve İslam’ın içeriğine 
biraz olsun yaklaşabilen, Hanefi Mezhebi’nin kurucusu İmam-ı Azam 
Ebu Hanefi olmuştur. Bu sebeple, diğer Sünni mezheplere göre biraz 
daha ılımlıdır, Hanefi Mezhebi. Ebu Hanefi de her yıl kazancının ken-
di ve ailesinin ihtiyaçlarına yetecek kadarını alıkoyar, gerisini dağıtırdı 
ihtiyaç sahiplerine, yoksullara. Kumaş tüccarlığıydı yaptığı iş. Ama o 
da, ancak o kadar görüp yaklaşabilmiştir, İslam’ın ruhuna. Kabuğunu 
da bir nebzecik ılımlandırabilmiştir. Çünkü, kendi yaşadığı çağın sosyal 
kuralları da Hz. Muhammed dönemindekinden farklı değildir. Kendisi, 
699’da doğmuş, 767’de vefat etmiştir. İşte bu sebeple de İslam’ın kabu-
ğunu fazlaca değiştiremezdi, daha fazla yumuşatamazdı. 

Demek istediğimiz, mezhep önderleri ve fıkıh yazarları, genelde 
İslam’ın kabuğuna uygun bir anlayış ortaya koymuşlardır. Çünkü o in-

[94] http://odatv.com/mustafa-islamoglunun-o-sozleri-derin-islami-mi-isaret-ediyor-
du--2612161200.html.
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sanlar, tüm ömürlerini vermişlerdir bu işe.
Haliyle, Tarih boyunca da bütün medreselerde, mekteplerde, bugü-

ne gelirsek İmam Hatip okullarında ve İlahiyat Fakültelerinde, bu din 
adamlarının, din ulularının eserleri ve görüşleri okutulmuştur, öğretil-
miştir. Hâlâ da öğretilmektedir.

Yani, yanlışlık; onların İslam’ın kabuğunu yanlış yorumlamaların-
dan kaynaklanmamaktadır. Onlar doğru yorumlamıştır İslam’ın kabu-
ğunu, biçimini, emir ve yasaklarını. Ve de dini ritüellerini...

Yanlışlık, İslam’ın bir Tarihsel Devrim olduğunu görememekten, 
anlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Bütün dinler gibi, İslam da insan 
yapımıdır ve içinde doğduğu çağın sosyal şartlarının ürünüdür. O şart-
ları tam olarak, bütün gerçekliğiyle anlayamazsak, İslam’ı da anlaya-
mayız.

Nitekim, yukarıdaki makalesini ölçüt olarak alırsak, bırakalım ilahi-
yatçıları, Aydın Tonga da anlayamamıştır, İslam’ın gerçeğini.

IŞİD’in yaptığı vahşiyane, insanın tüylerini diken diken edip kanını 
donduran katliam ve vahşet görüntüleri, Ortaçağ için, İslam’ın doğdu-
ğu yüzyıllar için yadırgatıcı değildir. Çağın yaygın kabul gören sosyal 
kanunlarıdır. Savaş kurallarıdır.

Ha, tabiî, IŞİD ve bazı fıkıh alimleri daha katı, şiddete yönelik bir 
eğilim sokmuşlardır bu kabuğu oluşturan unsurlara. Ama o, nitel değil 
nicel bir fazlalıktır.

Hani yukarıda da aktardık ya; Kur’an’da savaş sürecinde yaka-
ladığınız düşmanların hemen boynunu vurun, der. Ama, zaferi ka-
zandıktan sonra, ele geçireceğiniz esirleri öldürmeyin, onları ya fidye 
karşılığı ya da karşılıksız olarak serbest bırakın, der. 

IŞİD ne yapıyor?
Yakaladığı esirleri katlediyor. Tabiî o da burada şöyle bir gerekçeye 

sığınıyor:
Ben daha kesin zafer kazanmadım. Cihadım sürüyor. O yüzden 

düşman üzerinde caydırıcı bir etki yapması için, ele geçirdiğim esirleri 
böyle katlediyorum. Böylece de onları bizimle savaşmaktan vazgeçir-
meye ya da uzak tutmaya çalışıyorum. Amacım budur, diyor.

Demek istediğimiz, arkadaşlar; İslam’ın ruhu ve biçimiyle yani tüm 
yönleriyle, bütün gerçekliğiyle kavranılışını başaramazsanız, IŞİD’i 
de anlayamazsınız. IŞİD İslam dışıdır, demekle filan da o zihniyeti 
mahkûm edemezsiniz. 

Özetçe IŞİD, aşırıya vardırmakla birlikte, İslam’ın biçimini ya 
da “Kabuk İslam”ı savunuyor. Muaviye-Yezid İslamı’nı savunuyor. 
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IŞİD’in ilk öncülü Muaviye-Yezid İslamı’dır, onların dinidir. Orada da 
İslam’ın ruhu bulunmaz, daha da şiddetlendirilmiş olarak sadece biçi-
mi-kabuğu ortaya konur. 

Aydın Tonga’nın makalesinde adını geçirdiği ilahiyatçıların da dile 
getirdiği gibi, 1950’den bu yana İmam Hatip okullarında ve İlahiyat 
Fakültelerinde öğretilen İslam da IŞİD İslamı’dır. Ruhu ortadan kaldı-
rılmış Kabuk İslam’dır.

Bildiğimiz gibi, başta Kaçak Saraylı Reis ve onun Nabi Avcı vb. gibi 
bakanlarının, milletvekillerinin çoğu da IŞİD Dini’nin okutulduğu bu 
İmam Hatip okullarından mezun olmuştur. Bu İlahiyat Fakültelerinden 
mezun olmuştur. Dolayısıyla da bunların on yıllar boyu savunageldik-
leri İslam, IŞİD İslamı’ndan başka bir şey değildir. Başka İslam bilmez-
ler, tanımazlar, kabul etmezler.

İslam’ın sosyal eşitlikçi ruhu onlar için kabul edilemezdir. Zinhar 
kabul etmezler, İslam’ın muhtevasını, içeriğini, özünü, ruhunu. Çünkü, 
temsilcisi oldukları sınıfın dünya görüşü ve sınıf çıkarı, onların tüm 
düşünce ve davranışlarını oluşturur, yönlendirir, belirler. Hem de kesin 
biçimde...

Onların sınıf temelleri, Antika vurguncu, sömürgen, zalim, insanlık 
düşmanı, asalak Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıdır. Tarihin ilk egemen 
sosyal sınıfıdır, sömürgen sınıfıdır, vurguncu sınıfıdır.

İşte bu sebepten, Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’gilleri’nin 
tüm yapıp ettikleri, bu sınıfın sınıf çıkarlarına hizmet etmektedir. 
Sömürüsüne, vurgununa, talanına hizmet etmektedir. Onun dünya gö-
rüşüne hizmet etmektedir.

AKP’giller İslam’ın Kabuğunu bile anlamaz
Burada, IŞİD’e bir haksızlık yapmış olmayalım. IŞİD’in meczup-

laştırılmış katliamcıları, kan içicileri, vicdandan, acımadan yoksunları; 
AKP’giller’le kıyaslandıklarında bir açıdan çok öne geçerler. 

Onlar davalarına meczupçasına bağlanmışlardır, inanmaktadırlar. 
O dava için hayatlarını, canlarını ortaya koymaktadırlar. Yani, büyük 
ölçüde samimidirler düşünce ve davranışlarında, kendi anlayışlarına 
uygunluk açısından.

Fakat Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i, hem IŞİD’cilerin 
cesaretinin binde birine bile sahip değildir, hem de onların samimiye-
tine...

Kaçak Saraylı ve AKP’giller’in bütün derdi küplerini doldurmak-
tır. Vurgundur, talandır, kamu malı aşırmaktır. Cesaret de eser miktarda 
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olsun bulunmamaktadır bunlarda. Bütün demagojik başarıları insanları 
Allah’la aldatma üzerine kuruludur. En mahir oldukları alan budur.

İşler zora girdi mi, bunları orada bulamazsınız. Hepsi arazi olurlar.
Kaçak Saraylı ve AKP’giller, İslam’ın ruhuna inanmadıkları gibi, 

biçimine, kabuğuna da inanmamaktadırlar aslında. Bunlarınki, İslam’ın 
kabuğunu siyasette bir araç olarak kullanmaktır yalnızca. O kabuğu kul-
lanarak insanları aldatmaktır, kandırmaktır, kullanmaktır, sömürmektir.

IŞİD’ciler hiç değilse, Kabuğa inanmaktadırlar. Bunlarsa, Kabuğa 
da inanmamaktadırlar. Kabuğu siyasette getirisi müthiş yüksek, başarı 
garantisi veren bir araç olarak görmektedirler.

İşte bu açılardan kıyaslandığında, insani kalite yönünden çok daha 
geride kalırlar IŞİD’cilerden.

Kaçak Saraylı ve avanesi, siyasette ne zaman dara düşse, politikaları 
iflasla karşılaşsa, hemen din alıp satmayı hızlandırırlar. Din sömürü-
sünü alabildiğine yoğunlaştırırlar. Hani bir kasaba demircisinin, ateşi 
küllenmeye başladığında hemen körüğünün kolunu asılmaya başlaması 
gibi. Hani körük hava, dolayısıyla da oksijeni yoğun biçimde üfleyince 
küllenen ateşin üzerine, ateş bir anda yeniden parlar, harlanır...

İşte bunlar da aynısını yapmaktadır. Siyasette yaptıkları vurgunlar 
ve ihanetler koltuklarını sarsmaya başladığı anda, bunlar da din sömü-
rüsünün hızını arttırırlar, alabildiğine. 

İşte ekonomideki, Suriye’deki ve Kürt Meselesi’ndeki poliitkaları 
iflasa doğru kaymaya başladı ya; bunlar da din alıp satmaya hemen hız 
verdiler. Görelim:

“Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, imam hatiplerin özünde 
milletin eğitime müdahalesi olarak nitelendirerek, bunun bir halk 
hareketi olduğunu söyledi.

“Çavuşoğlu: Daha fazla imam hatip lisesi açacağız Yeni Şafak’ta 
yer alan habere göre, Türkiye’nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü 
olan Mahmut Celalettin Ökten’in anısında ÖNDER İmam Hatip-
liler Derneği’nce Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen 
törene katılan Avcı, “İmam Hatip okulları özünde milletin eğitime 
müdahalesidir, bir halk hareketidir” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu da daha önce yaptığı açıklamada, herkesin ihtiyacına 
göre okullar açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini belirterek, 
“Denizcilik lisesi yoktu, spor lisesi yoktu şimdi var. Eskiden ilçelere 
fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat’ta ve Alanya’da fen li-
seleri var. Daha fazla imam hatip ortaokulu, daha fazla imam hatip 
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lisesi de açacağız” ifadelerini kullanmıştı.”[95]

Ne diyor Nabi Avcı?
“İmam Hatipler, özünde milletin eğitime müdahalesidir, bir halk ha-

reketidir.”
Nasıl mide bulandırıcı bir demagoji yapıyor, değil mi arkadaşlar?
İmam Hatipler halk hareketi filan değildir. Tam tersine, CIA’nın 

“Yeşil Kuşak Projesi”nin buyrukları doğrultusunda 15 Mayıs 1950’de 
iktidara gelen, Finans-Kapital+Tefeci Bezirgân kırması Bayar-
Menderes liderliğindeki Demokrat Parti aracılığıyla ve aynı kategoride-
ki onların ardılları aracılığıyla Türkiye’nin dört bir tarafına pıtrak gibi 
yayılan Ortaçağ kurumlarıdır. İrtica yuvalarıdır. Yukarıda gördüğümüz 
üzere, bazı ilahiyatçıların bile itiraf etmek zorunda kaldığı IŞİD’ci, El 
Nusra’cı, El Kaide’ci, ÖSO’cu vb. yetiştirme yuvalarıdır. Kaçak Saraylı 
Reis ve onun avanesi gibi ABD işbirlikçisi siyasileri yetiştirme yuva-
larıdır.

Vicdan ve insancıl değerler
yüklenmemişse ruhunuza,

insan olamazsanız
Bu yuvalardan yetişmiş olanlarda vicdan, acıma hissi tahribata uğ-

rar. Büyük ölçüde imha edilir. İşte Kaçak Saraylı Reis ve avanesinin 14 
yıldan bu yana yapageldikleri meydanda. 

İşte Nabi Avcı...
Geçen dönem Milli Eğitim Bakanıydı, değil mi?
Bakın ne demişti o günlerde:

“Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe gö-
rüşmelerinde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap verdi. 
Öğretmen intiharlarıyla ilgili “tarihe geçecek bir tespitte” bulunan 
Bakan Avcı, “Öğretmenler ilgi çekmek için intihar ediyor” dedi.

“Bakan Avcı’nın bu açıklamasına sosyal medyadan da çok sayı-
da tepki geldi. Twitter’da Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Bakan Av-
cı’ya tepki twitleri yağıyor.”[96]

[95] https://tr.sputniknews.com/turkiye/201612261026502441-kultur-bakani-avci-imam-ha-
tip-halk-hareketi/.
[96] http://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/bakan-avcinin-intihari-milli-egitim-bakanli-
gini-tt-yapti-1087335/.
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İşte onlardaki vicdan yoksunluğunun, his yoksunluğunun, insani de-
ğerler yoksunluğunun en somut ve açık örnekerinden biridir bu sözler.

Hayatlarını kararttıkları ve mesleklerini, okullarını, öğrencileri-
ni gasp ederek psikolojilerini bozup ruh sağlıklarını tarumar ettikleri, 
intiharlara sürükledikleri gencecik evlatlarımızın, ki sayıları 40’lara 
ulaşmıştır bugün, ardından işte böyle onları suçlayıcı laflar edebiliyor. 
IŞİD’cilerin baş kesen, insan ciğeri yiyen, asker yakan cellâtlarından 
bir milim olsun acımasızlıkta geride kalır mı, bu Nabi Avcı?

Hayır.
Onlarla atbaşı beraber gider.
Bir de bu Nabi Avcı için “bibliyofil” denir.
Besebelli ki kritik dönemde vicdan oluşturulmamış bu şahısta. 

Vicdani, ahlâki ve insani değerler yüklenmemiş ruhuna. Öyle olunca da 
çok kitap okumuş olsa bile, o kitaplardan öğrendikleri, insani kılmıyor 
böylelerini. İnsan olmalarına yetmiyor.

Emperyalistlerin bilim adamları da var böyle. O emperyalist dev-
letler, işte 1990’dan bu yana Ortadoğu’da yaptıkları gibi, milyonlarca 
insanı katlederlerken, tüm coğrafyayı ölüm tarlalarına çevirirlerken, 
onların bilim adamlarının, aydınlarının yazarçizer geçinenlerinin yüzde 
99’unun hiç vicdanları sızlamaz, hiç itirazları olmaz. 

Diyeceğimiz arkadaşlar, vicdanınız yoksa, ahlâki ve insani değerler 
sistemine sahip değilseniz, ne kadar okumuş olursanız olun, ne kadar 
bilgili olursanız olun, insan olamazsınız, insan sayılamazsınız. 

Sevgi olmaz yüreğinizde. Empati nedir, bilmezsiniz. İnsan görü-
nümlü bir robot olabilirsiniz sadece. Başka da hiç bir şey değil.

Burada çağrışım oldu. Bu kişiye, bence, Türkiye’nin Türk ve Dünya 
Edebiyat Tarihi konusundaki en bilgili birkaç kişisinden biri olan 
“Kitap İçin” yazarı Selçuk Altun, sıcak bakar. Ona tebrik mesajları 
gönderir, onu sevip saydığını ima eder. Belli aralıklarla şöyle kutlama-
lar, selamlar gönderir ona:

“Hem de bir kültür bakanının, kabinenin gaf şampiyonu olma-
sından çok üzülürdüm. Ne zaman eski bakan bir çam devirse ve 
ben onu KİTAP İÇİN’de eleştirmişsem ardından Prof. Nabi Avcı’yı 
anardım. Çünkü o aynı zamanda TBMM’de Kültür Komisyon 
Başkanı’ydı. Gönlümdeki Kültür ve Turizm Bakanı’ydı.

“Nabi Avcı’yla yüz yüze görüşmedim. Ama o sıkı bir KİTAP 
İÇİN okuruydu, zaman zaman bana Anglo-Amerikan kitap dünya-
sından alıntılar iletirdi. Dost-muhalif herkesin sempatisini kazan-
mıştı. Birikimliydi ve alçakgönüllüydü. Prof. Avcı neden kabinede 
değil diye hayıflanır dururdum.
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“24.01.13! O, Milli Eğitim Bakanı olunca üzülmedim diyemeye-
ceğim. Sanki benimsediğim bir futbolcu Fenerbahçe’ye değil de bir 
rakip takıma transfer olmuştu.

“Selçuk Altun ve KİTAP İÇİN Sayın Milli Eğitim Bakan’ımıza 
başarılar diler.”[97]

“Bibliyofil, Kitap İçin okuru ve Eskişehir milletvekili Prof. Dr. 
Nabi Avcı’ya bir tebrik mesajı yolladım.”[98]

Besbelli ki Selçuk Altun da bütün okumasına ve yazmasına rağmen, 
vicdan yoksunu, his yoksunu, acıma duygusu yoksunu olduğu için Nabi 
Avcı’yı göremiyor, anlayamıyor ya da okuyamıyor. Demek ki Selçuk 
Altun da “kritik süreç”i heba edilmiş olanlardandır. Neyse...

Toplumu din savaşlarından, mezhep savaşlarından ya da bu Ortaçağ 
savaşlarından kesince kurtarmanın yolu, Laikliği egemen kılmaktır. 
Yani, devletin Laik bir devlet olmasını sağlamaktır. Bu da, devletin din-
den elini çekmesi, bağını koparmasıyla olur. Devletle caminin birbirin-
den ayrılmasıyla olur.

Din, insanların özel hayatına ait bir konu olmalıdır. O alana bir an-
lamda hapsedilmelidir. Sınırları insanların özel hayatının sınırları ile 
aynı olmalıdır.

Devletse, aklın, bilimin, insani değerlerin kuralları ile yönetilmeli-
dir. Kurumları, bu çerçevede oluşturulmalı ve işlev yapmalıdır.

İşte bu, gerçek anlamda sağlanabilirse, kimse kimsenin diniyle, 
mezhebiyle, inanışıyla, ibadetiyle uğraşmaz ve ilgilenmez. Herkesin 
kendi özel dünyasına ait işler olur onlar. Toplumda da gerçek barış, an-
layış ve güven bu sayede gerçekleşebilir.

İnsanlar toplumun gelişmesi, ilerlemesi için sosyal eşitsizliklerin or-
tadan kaldırılmasını amaçlayan sınıfsal mücadeleye girerler sadece. Bu 
mücadele, toplumu çağdaşlaştırır, modernleştirir, geliştirir, yükseltir. 

Toplumdaki gerçek çelişkiler, sınıf çelişkileridir. Ve bu çelişkiler 
üzerinden insanlar mücadeleye girerlerse, bu mücadele toplumu daha 
sağlıklı ve daha güçlü kılar. Daha ileriye taşır. Toplumdaki acıları azal-
tır. Bu mücadelenin sonuçlanması ise, sınıfların ortadan kalkmasına yol 
açar, tüm toplumun gerçek anlamda kardeşleşmesine yol açar. Mutlu 
bir dünya kurar. 

Bütün dinlerde anlatılan Cennetler bu dünyada kurulmuş olur. Hani 
şairimizin dediği gibi, bir memleket oluşur o zaman. Böyle bir memle-

[97] http://cemedib.blogcu.com/oku-zihnin-acilir/13454693.
[98] http://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/4200/sayfa/2016/1/7/10.xhtml
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ketimiz olur bizim de. Şöyle derdi ya şairimiz:

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Cahit Sıtkı Tarancı

İşte biz, böyle bir memleketi oluşturmanın, kurmanın savaşını ve-
riyoruz on yıllardan bu yana. Bu savaşımıza İşçi Sınıfının Sosyal 
Kurtuluş Savaşı, diyoruz. İşçi Sınıfı öncülüğündeki bu savaş, sadece 
İşçi Sınıfını değil, tüm toplumu kurtaracaktır sömürüden, esaretten, zu-
lümden, sosyal eşitsizliklerden, acılardan, yalanlardan, düzenlerden...

Buna “Devrim Savaşımız” diyoruz. “Halk Kurtuluş Savaşı” di-
yoruz.

IŞİD ve benzerleri gibi, Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller gibi, 
Pensilvanyalı İmam ve onun tarikatı gibi (ruh ikizidir bunlar) din ve 
mezhep savaşları yürütenler, toplumu, bırakalım geliştirmeyi, tam tersi-
ne Ortaçağ’ın karanlıklarına götürmenin mücadelesini vermektedirler. 
O hedefe varmak istemektedirler. 

Bizse, tam tersine, toplumu, insanın insanı ezip sömürmediği gerçek 
insanlık konağına taşımanın, yükseltmenin kavgasını veriyoruz, savaşı-
nı yürütüyoruz. Davamız budur. Bu kutsal dava biricik meşru, tarihsel 
ve insancıl davadır. Tabiî, en yüce de davadır...

Davamız er geç zafer kazanacaktır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Aralık 2016





Ayrım
Otuz Bir

Beş yıldan beri meydanlarda “Zalim Esed, Zalim 
Esed” diye höyküren Tayyip bile bu tutumun 

Türkiye için bir felaket olduğunu anladı, şimdi 
tornistan yapmaya çalışıyor; Sorosçu Kemal’in 
avanesi zavallı Amerikancılar güruhu ise hâlâ 

Esad’la, Kaddafi’yle, Saddam’la
uğraşmayı marifet sayıyor
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Hülooğğ’cular olduğu sürece Tayyip Allah’la,
Sorosçu Kemal Atatürkçülükle aldatır

Saygıdeğer, CHP’ye gönül vermiş içtenlikli arkadaşlar;
Yahu, Tayyip’in hülooğğ’cularından bir farkınız olsun. Düşünen, 

sorgulayan, gerçeklere odaklanan bir zihne sahip olduğunuzu belirten 
bir davranışınız olsun. 

Ne yazık ki yok be. İnanın yok. Tayyip’in hülooğğ’cularından zerre-
ce bir fark ortaya koymuş değilsiniz, zihin yönünden. 

Sorosçu Kemal açık konuşuyor:
“Bizi hâlâ 1930’ların 40’ların CHP’si gibi düşünmeyin. Dünya 

değişiyor, kurumlar değişiyor; tabiî ki biz de değişiyoruz” (http://
www.posta.com.tr/1930larin-chpsi-degiliz-videosu-518687)
Hiçbiriniz de çıkıp sormuyor:
Tamam, anladık. 1930’ların, 40’ların CHP’si değilsek, neyiz şimdi 

biz?
Neyin CHP’siyiz?
Onu bize bir anlatıver. 
Yo. Böyle sorular soran tek kişiye tanık olmadık biz. Duymadık, 

görmedik. Bütün gördüğümüz, Sorosçuyu, Sorosçu’nun bu herzelerini 
kaval dinler gibi dinleyen kuru kalabalık. 

Bununla yetinmiyor, Sorosçu Kemal. Devam ediyor:
“CHP geçmişiyle yüzleşemez mi? Yüzleşir, niye yüzleşemesin?” 

(https://zete.com/kilicdaroglu-ben-dersimli-devrimci-kemalim/)

Burada da yine, bir tek CHP’li çıkıp soramıyor.
“Yüzleş ulan öyleyse, hadi yüzleş. Lafını yarım bırakma. Geçmişin 

nesiyle yüzleşeceksen yüzleş de görelim bakalım. Böyle karnından 
konuşma. Açık ol, dürüst ol, mert ol. Mustafa Kemal’in, İnönü’nün 
CHP’sinin nesine karşısın sen? Söyle de bilelim.”
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Zavallı CHP’li saf kardeşler;
Siz, böyle akıl, zekâ, onur ortaya koyan net tavırlar takınmadığınız 

sürece; bu Sorosçu Kemal ve avanesi, babasından miras kalmış çiftlik 
gibi gönlünce at oynatır oralarda. Sizleri de tıpkı Tayyip’in insanları 
Allah’la aldattığı gibi, CHP’cilikle aldatır, oyalar, sonunda da götürüp 
emperyalistlerin yedeğine koyar. 

Bakın, Türkiye siyasi ortamında bir simge var, “TR 705” diye. Bu 
her yerde Sorosçu Kemal’in yanı başında görülen CIA ajanının kod adı-
dır. Adam resmen CIA’ya kapılanmış. Periyodik raporlar sunuyor, ABD 
Adana Konsolosluğunun CIA uzmanlarına.

Yine bir tekiniz çıkıp sorma cesareti gösteremiyorsunuz.
“Ne ulan bu TR 705, ne? Biri açıklasın bunu bize.”, diyemiyorsu-

nuz.
Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi ve 

Gerçek CHP’nin en önde gelen kurucu lideri Mustafa Kemal’e “Kefere 
Kemal” diye saldıran; CHP’ye bir kez bile ömründe oy vermemiş olan; 
hatta tam tersine, tüm siyasi hayatını CHP ve sol düşmanlığı üzeri-
ne inşa etmiş bulunan Mehmet Bekaroğlu gibi bir kaşar Ortaçağcı, 
Pontusçu’yu CHP’’ye getiriyor Sorosçu Kemal, üstelik de Genel 
Başkan Yardımcısı yapıyor. 

Yine soran yok, eden yok.
Ha, bir de Ekmeleddin faciası var, değil mi?
Bu konuda da kimsenin tık dediğini duymuş değiliz. 
Türklerin gelmişine geçmişine, tarihine düşman, Ermeni Soykırımı 

Emperyalist Yalanının meczup savunucusu Selina Doğan Hanım’ı ge-
tirip milletvekili yaptırıyor, yine soran yok.

Bu liste böyle uzar gider, arkadaşlar.
Bildiğimiz gibi, birkaç gün önce CHP milletvekilleri, sözde alanlara 

çıkıp bir bildiri okudular, Kaçak Saraylı Reis’in Başkanlık Anayasasına 
karşı. 

Türkiye’nin her ilinde eşzamanlı olarak okumuşlar, bu bildiri met-
nini. Biz, CHP’nin artistlerinin önemli bölümünün yer aldığı, İstanbul 
Taksim’de yapılan açıklamaya bakalım, isterseniz.

ABC, “içinde çok sert ifadelerin yer aldığı bildiri”, diye tanıtıyor, 
okunan metni.

 Biz de bu ibareyi okuyunca, Allah Allah, dedik. Yahu bu CHP’lilerin 
başına bir şey filan mı düştü acaba? Nasıl böyle sert ifadeler yerleştire-
bildiler ki bildirilerine?, dedik. 
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Biz bu Sorosçu Kemal’i ve avanesini yıllardan bu yana dinliyoruz. 
Bunların sertliği, fasulyeden sertlik. Bütün konuşmalarında, tartışma-
larında, Kaçak Saraylı Tayyip karşısında maskara olur bunlar. Silik ka-
lırlar hep.

İsterseniz fazla uzatmadan oradan bir bölüm aktaralım da görelim 
bakalım, neymiş bunların sertliği, yumuşaklığı.

Onun haberini şöyle veriyor, ABC Gazetesi:
“CHP’Lİ VEKİLLER TAKSİM’DE HEP BİR AĞIZDAN BASIN 

AÇIKLAMASI OKUDU
“Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Taksim’de de anayasa 

değişikliği teklifiyle ilgili hep bir ağızdan basın açıklaması yaptı.
“CHP Milletvekilleri Dursun Çiçek, Barış Yarkadaş, Hilmi 

Yarayıcı, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan, Gamze 
Akkuş İlgezdi, Oğuz Kaan Salıcı, Erdin Bircan, Gürsel Tekin, Gülay 
Yedekçi, Serdar Kuyucuoğlu saat 11.00’da Taksim Cumhuriyet 
Anıtı önünde bir araya geldi. 12 milletvekili daha sonra anayasa 
değişikliği teklifiyle ilgili hep bir ağızdan basın açıklaması okudu.

“ANAYASA DEĞİŞMİYOR, REJİM DEĞİŞİYOR”
“Türkiye’nin bütün illerinde CHP’liler tarafından eş zamanlı 

olarak okunan açıklamada özetle, “Anayasa değişmiyor, rejim de-
ğişiyor. Kapalı kapılar ardında kimse duymadan, basın olmadan 
vekillerimizin sesi, duvarlarda yankılanıyor. Bizi duyun gerçekleri 
bilmeniz gerekiyor; bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele va-
tan, millet meselesi. Ekmek aş, özgürlük meselesi. Partili Cumhur-
başkanı adı altında tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar” 
denildi. Okunan metin partililer tarafından kurulan standlarda 
vatandaşlara dağıtılacak.”[99]

Adamlar, daha Türkiye’de yaşanan trajediyi bile göremiyor, okuya-
mıyor. Yahu Kaçak Saraylı Reis, 14 yıldan bu yana Diktatörlük ediyor. 

Ne Laik Cumhuriyet bıraktı, ne Anayasa, ne ceza yasaları... 
Bir çete hukukunu, imha ettiği Anayasanın ve yasaların yerine ge-

çirdi. Devleti de hukuk devleti olmaktan çıkarıp bir çete devletine dö-
nüştürdü.

Pensilvanyalı İmam ne kadar gayrimeşru ve hukuk dışıysa, Kaçak 
Saraylı İmam da o kadar gayrimeşru, hukuk ve Anayasa dışıdır. Her 
ikisi de, suçlulukta birbiriyle atbaşı gider. Laik Cumhuriyet’i birlikte 
yıkmışlar, Anayasayı ve ondan kaynaklanan kanunları birlikte ortadan 

[99] http://www.abcgazetesi.com/chp-milletvekilleri-tum-turkiyede-sokaga-cikti-hep-bir-a-
gizdan-bu-bildiriyi-okudu-38643h.htm.
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kaldırmışlardır. 
15 Temmuz’da yaşanansa, sadece bir Miras Paylaşım Kavgasıdır, 

Savaşıdır. İki gayrimeşru, Amerikancı, hain gücün Ganimet Paylaşım 
Savaşıdır.

Şimdi, Kaçak Saraylı Reis, işlemiş olduğu bütün bu suçlarına yasal 
kılıf giydirmeye çabalamaktadır. Anayasa değiştirmekteki biricik amacı 
budur. Bunu da zaten kendisi, avanesinden Bakanları defalarca ifade 
etmişlerdir. 

CHP’li Sorosçu Kemal ve avanesi, bütün bunları görememiş, an-
layamamış ve de herhangi bir olumlu tavır belirleyip gerekli tepkiyi 
koyamamıştır, Tayyip’in AKP’giller’i karşısında.

Tayyip ve avanesiyle, Cübbeli Ahmet nam kaşar Ortaçağcı ahlâk-
sızla yan yana Yenikapı Tiyatrosunu oynamışlar, “Yenikapı Ruhu”yla 
ruhlanmışlardır. Kaçak Saray’a da gitmiştir tıpış tıpış, hizaya da girmiş-
tir Tayyip karşısında.

Hep söylediğimiz gibi, bunlar yani Meclisteki bu Amerikancı 
Dörtlü Çete’nin her bir bölümü, senaryosu CIA’ca yazılan, CIA’ca, 
Pentagon’ca, Washington’ca yönetilen ihanet oyununda yani “Yeni 
Sevr” ya da “BOP” oyununda kendilerine verilen rolü oynamaktadırlar. 
Başka da hibir şey değildir, yaptıkları.

Yeni CHP Arap Halkının
Antiemperyalist Liderlerine saldırır

Şimdi de, okudukları bildiriden bir bölüm aktaralım:
“PARTİLİ CUMHURBAŞKANI ADI ALTINDA,
“TEK ADAM REJİMİNİ, DİKTATÖRLÜĞÜ GETİRİYOR-

LAR.
“IRAK’TA SADDAM GİBİ,
“LİBYA’DA KADDAFİ GİBİ,
“SURİYE’DE ESAD GİBİ.
“BAŞBAKANINIZ OLMAYACAK
“BAKANLARINIZ OLMAYACAK
“MİLLETVEKİLLERİNİN YETKİSİ KALMAYACAK
“YARGI, BİR TEK ADAMIN MAŞASI OLACAK
“HİÇBİR VATANDAŞIN, VATANDAŞ OLARAK HÜKMÜ 

KALMAYACAK
“HAKKI, HUKUKU KALMAYACAK.”[100]

[100] https://www.chp.org.tr/Haberler/53/durbidinle-chpden-ankara-il-baskanligi-onun-
de-anayasa-aciklamasi-51785.aspx
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Amerikanofiller sürüsünün, sözde Tayyip’e karşı çıkarken yaptıkları 
namussuzluğu görebiliyor musunuz, arkadaşlar?

Amerikan uşakları, bu iflah olmaz, utanma arlanma bilmez sefalet-
ler güruhu, hâlâ tüm Arap Dünyası içinde Türkiye’ye ve kendi halkına 
gerçek anlamda dostluk eden iki liderle uğraşıyorlar: 

Şehit Muammer Kaddafi’yle ve Suriye’nin yiğit antiemperyalist, 
yurtsever ve halksever Başkanı Beşşar Esad’la...

Ne yaptı size bu adamlar da uğraşıyorsunuz ulan...
Hangi kötülükte bulundular Türkiye’ye?
Hayır. Tam tersine dostlukta bulundular.
1974 Temmuzu’ndaki Kıbrıs Harekâtımız sırasında, Türkiye’ye 

dost elini uzatan, her türlü askeri ve diğer alanlarda yardımda bulunan 
biricik ülke, Muammer Kaddafi liderliğindeki Libya’ydı.

Bildiğimiz gibi, Kaddafi bizim Kara Harp Okulunda okumuş ve me-
zun olmuştu. Türkiye dostuydu. Arap Dünyasının birliğini savunuyor-
du. Siyonist İsrail’e karşıydı. ABD ve AB Emperyalistlerine karşıydı.

İşte bu yüzden katledildi, alçakça, namussuzca. Ülkesi harabeye 
çevrildi. Aşiret devletçikleri var artık Libya’da. 

Kaddafi döneminde Libya, Türkiye’nin çok az sayıdaki dostları ara-
sındaydı. Şu ansa, Libya’daki devletçiklerin hepsi düşman Türkiye’ye. 

Hatırlanacağı gibi, Sorosçu Kemal’in CHP’si de Kaçak Saraylı 
Reis’le birlikte onay vermiştir, Türk Ordusu’nun, NATO’daki Amerikan 
Generalleri komutasında Muammer Kaddafi iktidarına karşı savaşması-
na. Kaddafi’nin kanı bunların eline de bulaşmıştır.

Beşşar Esad’sa, on yıllardan bu yana Türkiye’yle Suriye arasındaki 
Hatay Sorunu nedeniyle oluşmuş olan sınır anlaşmazlığını Türkiye’nin 
talebi doğrultusunda çözümlemiş ve şu anki sınırlarımızı tanımıştır. 
Ayrıca da, ben Türkiye’de Türk Halkından gördüğüm dostluğu, dün-
yanın hiçbir yerinde görmedim, diyebilecek kadar sevip saymaktay-
dı ülkemizi ve halkımızı. Ve Arap Dünyasının en önde gelen bir iki 
Laik ülkesinden biriydi Suriye. Beş yıldan bu yana ülkesini, vatanını 
ve halkını yiğitçe ABD-AB Emperyalistlerine, onların kuklalarına ve 
dünyanın her yerinden devşirilip getirilmiş Ortaçağcı, cihatçı meczup-
lara karşı savunması da onun liderlik kalitesini net bir şekilde ortaya 
koymaktadır.

Saddam Hüseyin’se, Arap Birliği’nin en önde gelen savunucuları 
arasındaydı. Zaten o yüzden hedef seçildi ve CIA’nın yönettiği bir kuk-
la mahkeme tarafından sözde yargılanıp idam edildi.

İblisçe yalanlarla ABD-AB Emperyalistleri saldırdılar ülkesine, 



358

mahvettiler ülkesini ve halklarını. Sadece Irak’ta 5 milyona yakın ma-
sum Müslüman Halkın canına kıydılar, 10 binlerce Müslüman kadının 
ırzına geçtiler, sarhoş, sapık Amerikan askerleri.

İnsanlık dışı işkenceler uyguladılar, hapishanelere doldurdukları 
Iraklı insanlara. 

Kaçak Saraylı Reis, işte bu sapık katiller sürüsü için dua etmişti, 
değil mi o yıllarda.

Ne demişti?
Aynen şunu:

“Irak’ta savaşan ABD’li kahraman bay ve bayan askerlere, en 
az zayiatla ülkelerine mümkün olan en kısa zamanda dönmeleri 
arzusuyla dua ediyoruz.”[101]

Eder, Kaçak Saraylı. Çünkü, onun gerçek Kâbesi Washington, White 
House’dur.

İşte şimdi, onun bıraktığı yerden sazı Sorosçu Kemal’in saz heyeti 
alıyor eline. Aynı makamda öksürüyorlar. 

Aslında, Kaçak Saraylı Reis’e ve onun başkanlığına filan karşı çı-
kar görünseler de, esas odaklandıkları, ABD’li efendileridir. Ona me-
saj veriyorlar. Diyorlar ki; bak, biz de senin Ortadoğu’daki en önemli 
düşmanlarına yani Saddam Hüseyin’e, Muammer Kaddafi’ye, Beşşar 
Esad’a karşıyız. Senin çizdiğin rotadayız biz, her zaman olduğu gibi. 
Ve, hizmete hazırız sana.  Göreceksin ve memnun kalacaksın hizmeti-
mizden. Bunun güvencesini de veriyoruz...

Dedikleri bu, bu Sorosçu Kemal’in ve avanesinden oluşan sefalet-
lerin.

Belki bazı arkadaşlar hatırlayabilir. ABD Emperyalist haydutları, 
Irak’ı işgal edip ülkeyi mahvettiklerinde, haliyle bu işgalci haydutlara 
karşı direnişler oluştu ve savaşçı ekipler kuruldu Irak’ta. ABD askerle-
rine kayıplar verdirmeye başladılar önemli ölçüde, bu yurtsever savaş-
çılar.

Saddam Hüseyin’se, işgalcilerin zindanındadır. İşte o günlerde, 
ABD Başkanı Bush’un yardımcısıdır, Dick Cheney.

Cezaevinde Saddam’ı ziyaret eder. Der ki; Direnişi durdur. Seni is-
tediğin Arap ülkesine gönderelim. Orada yaşa...

Saddam, ihanet anlamına gelen bu teklifi şiddetle reddeder:

[101] http://odatv.com/nur-bacinin-tecavuz-cigligina-kahraman-amerikan-askerine-dua-e-
derek-karsilik-verdin--2908131200.html.
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“Karşınızda satılık biri yok, ekselans” der. “Biz vatanımıza ve 
ülkemize adadık hayatımızı. Siz işgalciler er geç çekilip gideceksi-
niz, Irak ve Irak Halkı hep var olacak.”

Dick Cheney, IŞİD’in de fiili kurucusudur.
Hatırlatalım; Saddam’ın iki oğlu, 13 yaşındaki bir torunuyla birlikte 

işgalci ABD askerleri tarafından katledilmiştir. 
Sizler, yurtseverlikten, halkseverlikten ve siyasi onurdan, namustan 

yoksun olduğunuz için anlayamazsınız bu liderlerin tutumlarını ve ki-
şiliklerini. 

Kaçak Saraylı Reis bile, meşru Suriye Hükümetiyle ve Beşşar 
Esad’la uğraşmanın hem kendisi hem de Türkiye için büyük bir felaketle 
sonuçlanacağını gördüğü için şimdi frene basmış ve Rusya aracılığıyla 
Beşşar Esad’a yani meşru Suriye yönetimine yanaşmıştır. Önümüzdeki 
günlerde de Astana’da Putin’le ve Beşşar Esad’la el sıkışacaktır. 

Hatırlatalım:
Türk Birliğinin şu an Suriye’de bulunması da Rusya’nın ve Beşşar 

Esad’ın izniyle gerçekleşmiştir. Yani, Tayyip tam bir ihanet ve yıkım 
anlamına gelen, 5 yıldan bu yana efendisi ABD Emperyalistlerinin 
buyrukları doğrultusunda yürüttüğü Suriye politikasından vazgeçmiş 
bulunmaktadır. Ve 180 derecelik dönüşün manevralarını yapmaya ça-
lışmaktadır.

İşte böyle bir anda bile, Sorosçu Kemal’in avanesi hâlâ şehit 
Muammer Kaddafi’yle ve Beşşar Esad’la uğraşmayı marifet bellemek-
tedirler. Yazık be. Yazık sizin insanlığınıza...

Böyle yavşamakla siyasi ikbal elde edeceklirini umuyorlar, bekli-
yorlar ki.

Bunların (Sorosçu Kemal ve avanesinin) bugüne dek millete ne ha-
yırları olmuştur ki bundan sonra olacak...

İçtenlikli CHP’li kardeşlerimiz;
Bu ihanetlerin, bu yavşaklıkların, bu sefilliklerin hesabını sormaya-

cak mısınız bu ekipten?
Yoksa, biz CHP’lilerimize laf söylemeyiz ve söyletmeyiz mi diye-

ceksiniz?
CHP’nin yönetimine kim gelirse gelsin ve onlar ne yaparlarssa yap-

sınlar. Bizim hiç umrumuzda olmaz. Biz CHP simgesini ve Altı Ok’u 
gördük mü tamam. Her şey biter orada bizim için. Onları başımız üze-
rinde de taşırız, gerektiğinde sandıklara gidip onlar için oy da veririz. 
Size ne bundan, mı diyeceksiniz bize?
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Eğer öyle derseniz, inanın Kaçak Saraylı Tayyip’in hülooğğ’cula-
rından zerrece farkınız kalmamış olur, aklını kullanma ve düşünme açı-
sından.

Hz. Muhammed Kur’an’ın 11 ayetinde “Aklınızı kullanın”, diye bu-
yurur. Bir tekini aktaralım:

“Çünkü yeryüzünde debelenenlerin Allah katında en kötüsü, 
akıllarını işletmeyen sağır dilsizlerdir.”[102]

Mustafa Kemal ne diyordu?
“Ben size manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir 

donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mira-
sım bilim ve akıldır.”[103]

Evet, saygıdeğer CHP’li kardeşler... 
Okuyalım, araştıralım, sorgulayalım, özgürce düşünüp yargılayalım 

olayları, durumları, tutumları ve sorular sormaktan asla çekinmeyelim. 
Rahmetli babam, okuma yazmayı askerde öğrenmişti. Köyümüzde 

okul yoktu çünkü. Benim çocukluk yıllarımda bile... Sadece bu sebep-
ten şehre göçtük. Beni okutmak için babam, köyümüzdeki tarlasını ta-
panını, çiftini çubuğunu bırakıp hiç alışık olmadığı şehre gelip şehir 
hayatına girdi. Konya’nın bir kenar mahallesinde aldığı arsa üzerine 
yaptığı toprak ahırımızda hayvan besiciliği ederek ben ve diğer üç kar-
deşimi, ailemizi besledi, büyüttü.

Okuması heceleme şeklindeydi. Fakat seferberlik çocuğu olduğu 
için, Mustafa Kemal’e ve İsmet İnönü’ye taparcasına bağlıydı. 1950’li 
yıllarda her gün, CHP’nin yayın organı Ulus Gazetesi alıp getirirdi evi-
mize. Ve bana, bazen saatleri bulan zaman süresince okuturdu gazeteyi. 
Sigara üzerine sigara sararak büyük bir dikkatle dinlerdi, okuduklarımı. 
Yorumlardı, yargılardı. Yani dünyayla da, Türkiye’yle de, Türkiye’nin 
siyasetiyle de, partisi CHP’nin mücadelesiyle de yakından ilgilenirdi.

Siz de en azından biraz böyle olun...
Yoksa, Sorosçu Kemal ve avanesinin yönetimindeki CHP, ABD’ye 

hizmetkârlık ve Tayyip’e şamar oğlanlığı yapmaktan öte hiçbir şey ya-
pamaz. Ve böyle bir CHP, Anamuhalefet Partisi olarak Mecliste kaldığı 
sürece Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i de iktidarlarını güllük 
gülistanlık içinde sürdürürler. 

Tabiî biz bu Amerikancı Dörtlü Çete’nin tümünün varlıklarını son-

[102] Enfal Suresi 22’nci Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
[103] Mustafa Kemal, 1933, Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip’e hitaben, İsmet Giritli, 
Kemalist Devrim ve İdeolojisi.
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landırmak ve ihanetlerinin hesabını sormak için bütün gücümüzle çar-
pışmaktayız ve çarpışacağız da. Halkımızın, ülkemizin ve vatanımızın 
çıkarını savunan biricik gerçek devrimci hareketiz biz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
02 Ocak 2017 





Ayrım
Otuz İki

Saygıdeğer Halkımız;
Vatanın parçalanıp çöküyor,

senin bel bağladığın Amerikan işbirlikçileri
başka âlemde. Saçlarını tarıyor...
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Meclisteki Amerikancı bu Dörtlü Çete’nin kimi üyeleri Kaçak 
Saraylı’yı Başkanlık zırhına büründürme derdinde, kimi onların ib-
rikçisi olmayı, koltuğunun tek güvencesi görmekte; kimisi “Yenikapı 
Ruhu”nun faziletlerinden dem vurmakta, kimisi de yandaşlarına “Biji 
Serok Obama” çektirmekle meşgul.

Yani vatanmış, milletmiş, halkmış; bunların hiç umrunda değil. 
Zaten de hiçbir zaman olmadı...

Yabancı gazeteciler Türkiye’nin bataklığa 
sürüklendiğini kilometrelerce öteden görebiliyor, 

Meclis’teki Dörtlü Çete başka âlemde
Elin yabancı gazetecisi tâ binlerce kilometre öteden görüyor, 

Türkiye’nin batma tehlikesi içinde olduğunu, senin güvenip umut bağ-
ladığın, uğruna sandıklara koşup oylar yağdırdığın bu Amerikan hiz-
metkârları hiç oralarda değil.

Bakın, İngiliz Independent Gazetesi, başyazılarından birinde ne di-
yor, Türkiye için:

“TÜRKİYE DE ŞİDDETİN ALTINDA EZİLİYOR’
“Yeni yılla birlikte, bütün Ortadoğu’nun istikrarsızlaşmasının 

devam ettiğine ve hatta bu durumun 2017’de hızlanabileceğine dair 
kanlı bir hatırlatma meydana geldi. Suriye iç savaşında kırılgan bir 
ateşkes sağlanmış olabilir fakat son birkaç yıl, ulusların yakın ta-
rihte tahayyül edilemez biçimde, bir bütün olarak bölünmesine ve 
yok edilmesine sahne oldu.

“Domino taşları gibi, Irak, Libya, Suriye ve Yemen korkunç acı-
lar çekti; bunun bedeli yaralananlar, yas tutanlar ve evsiz kalanlar 
hâlâ bedelini ödüyor. Mısır erimenin eşiğinde görünüyor. Şimdi de 
bölgesel bir süper güç, NATO üyesi ve uzun zamandır bu acımasız 
gelişmelerde kurbandan çok bir aktör olduğu düşünülen Türkiye 
de şiddetin altında eziliyor.

“HİÇ BU KADAR GÜÇSÜZ OLMAMIŞTI’
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“Bu şiddet, kaygı verici biçimde çeşitli güçler tarafından ortaya 
konuyor: İslamcı aşırılıkçılar, Kürt ayrılıkçılar, geçen yaz başarısız 
olan askeri darbe girişiminin arkasındaki (...) güçler ve Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın rejiminin içinden daha gaddar unsurlar. Os-
manlı’nın 100 yıl önceki çöküşünden bu yana bu ülkenin birliği ve 
geleceği hiç bu kadar kırılgan olmamış, gücü hiç bu kadar açık bir 
biçimde azalmamıştı.”[104]

İçinde yaşadığımız cehennemcil felaketi nasıl açıkça dile getiriyor, 
İngiliz gazetesi, değil mi arkadaşlar?

Aynen şöyle, değil mi?
“Osmanlı’nın 100 yıl önceki çöküşünden bu yana bu ülkenin birliği 

ve geleceği hiç bu kadar kırılgan olmamış, gücü hiç bu kadar açık bir 
biçimde azalmamıştı.”

Türkiye’nin böyle bir ölümcül uçurumun dibine getirilmesi ve oraya 
yuvarlanması, ABD Emperyalistlerinin, Kaçak Saraylı Reis’e ve onun 
AKP’gilleri’ne verdikleri birincil görevdi, değil mi?

Ne yapacaktı Tayyip?
BOP’un hayata geçirilmesinde taşeronluk görevi üstlenecekti. 

Acıdır ki, çok başarılı biçimde yaptı bu görevini ve efendisi ABD’ye 
hizmetini. 

“Askeri Vesayeti, Laikçi Vesayeti bitirme” adı altında 15 yıldan 
bu yana durup dinlenmeden Pensilvanyalı İmam’la birlikte ve bilu-
mum tarikatlarla, cemaatlerle birlikte, Kur’an Kurslarıyla, İmam Hatip 
Okullarıyla, cami imamlarıyla birlikte durup dinlenmeden saldırdılar, 
Laik Cumhuriyet’e. Ve sonunda onu yerle bir ettiler. Hâlâ da gözleri 
doymuş değil. 

Ne diyorlar? 
Daha çok İmam Hatip Okulları açacağız.
Açın... Açın bakalım...
Varacağınız son durak bu hainane işte El Kaide’nin, El Nusra’nın, 

IŞİD’in yanı başıdır. Ona da bir hayli yaklaştınız zaten.
Yine Independent’ın Ortadoğu Uzmanı Patrick Cockburn, aynı 

içerikte bir yazı kaleme alıyor, Türkiye üzerine. O da şöyle:
“Hükümet saldırıları nasıl engelleyeceğini bilmiyor’
“İstanbul’daki bir gece kulübünde 39 sivilin IŞİD tarafından 

öldürülmesi Türkiye’de son haftalarda gerçekleşen katliamların 

[104] http://www.birgun.net/haber-detay/the-independent-Laik-ve-demokratik-turkiye-co-
kusun-esiginde-141595.html
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sonuncusu. Saldırıların failleri farklı olabilir fakat toplu vahşetin 
biriken etkisi Türkleri gittikçe artan korku iklimi içinde ve istik-
rarsız yaşamaya razı ediyor. Aynı zamanda açıkça görülüyor ki 
Türk hükümeti bu saldırıları nasıl engelleyeceğini bilmiyor.

“Türk hükümeti IŞİD’i ortadan kaldırmak için ne yaparsa yap-
sın bu acımasız vahşetin devam etmesi muhtemel. IŞİD, Reina gece 
kulübünde ve havalimanındaki saldırılarda olduğu gibi Türkiye’de 
iyi yer edinmiş yerel militanlarını kullanabilir ya da dışarıdan ka-
tillerini getirebilir.

“Fransa, Belçika ya da Almanya’da olduğu gibi ölmeye hazır 
olan katillerin sıradan sivilleri hedef almasını engellemek imkan-
sız. Saldırıların başarıya ulaşması “güvenlik kusuru” olarak söy-
lense de pratikte hiçbir güvenlik, emniyeti sağlayamaz.

“Türkiye’de ‘terörizmi’ Avrupa’dan ve Ortadoğu’dan farklı kı-
lan şey ölü sayısından ziyade, saldırıyı icra edenlerin çeşitliliğidir. 
Üç hafta önce İstanbul’da bir futbol stadyumunun dışında çoğu 
polis 44 kişinin öldürülmesi TAK tarafından üstlenildi. Erdoğan, 
15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sorumlu tutulan Fettullah 
Gülen destekçilerinin 19 Aralık’ta Rusya’nın Türkiye büyükelçisi-
ne Ankara’daki suikastı yapmakla suçladı.

“Türkiye’de selefi inanış yayılıyor, bu da IŞİD için zemin ha-
zırlıyor’

“Türkiye içinde ve dışında binlerce üyeye sahip bu güçlü grup-
ların hiçbiri kısa sürede devre dışı kalmayacak. Ankara’daki hü-
kümet, bu grupların izlerini takip edip ‘inlerine kadar gireceğiz’ 
gibi alışıldık sözler kullanıyor. 2011’den sonraki Suriye iç savaşına 
Erdoğan’ın sağlıklı düşünülmemiş müdahalesi IŞİD ve PKK’nin 
Irak ve Suriye’de fiili olarak bir devlet oluşturmasına neden oldu.

“Bir zamanlar Türkiye’yi transit bir nokta ve barınak olarak 
kullanan IŞİD, şimdilerde ülkeyi düşman ilan ederek ölçülü saldı-
rılarıyla maksimum bölünmeye neden oluyor. Son iki yıldır Türkle-
rin saldırılara yönelik tepkisinin çarpıcı özelliği ulusal dayanışma-
ya yol açmayıp, aksine terörizmin gelişmesinin durumunu yaratma 
tartışmalarında Erdoğan yanlısı ve karşıtlarının birbirlerini suçla-
masıyla devam ediyor.

“Gece kulübüne saldırının başka bir boyutu daha var: saldırıy-
la gerici İslamcıların sempatisi ve desteği hedeflendi. Selefi inanış 
Türkiye’de yayılıyor ve bu, son birkaç yıldır, IŞİD’in hücreleri için 
verimli bir zemin sağlıyor.

“Kazanmanın mümkün olmadığı savaş’
“Erdoğan, Kuzey Suriye’nin içine doğru ilerleyerek IŞİD ve 

Suriye Kürtlerini ezmekle tehdit ediyor. Türk kuvvetleri Halep’in 
kuzey doğusundaki IŞİD’in kalesi El Bab’a çok yakın fakat sert bir 
direnişle karşı karşıya ve çok önemli kayıplar yaşıyor. Erdoğan’ın 
bütün sert konuşmaları Türk ordusunun ve yerel müttefiklerinin 
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çok az dostunun ve çok tehlikeli düşmanlarının olduğu Suriye’de 
başarı elde etme umudu üzerine değil aksine kazanmanın mümkün 
olmadığı bir savaşın içine çekiliyorlar.”[105]

Bakın bir İngiliz gazetecisi bile ne kadar net görüyor Türkiye’nin 
içinde bulunduğu felaketi. Ve buna nasıl sürüklendiğini...

Şimdi bir de Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’ye bakalım. Bir 
teki olsun içinde bulunduğumuz felaketi görebiliyor ve bunu dile ge-
tirebiliyor mu?

Hayır. 
Dedik ya başta, onlar başka âlemde. Kendi dalgalarına bakıyor, küp-

lerini dolduruyor, Meclisin ceylan derisiyle kaplı koltuklarına kurulup 
geyikler çeviriyor.

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bir örnek de ABD’den verelim. Oradaki bir radyo istasyonuna ko-

nuşan bir uzmanın söylediklerine kulak verelim. Uzman, İslam karşı-
tı, şoven bir kuruluşun kurucusu ve başkanıdır. Yani gerici bir örgütün 
yöneticisi, sözcüsüdür. Adı Brigitte Gabriel’dir. Türkiye’nin bugünkü 
durumuna ilişkin aynen şu tespitte bulunuyor:

“Türkiye esasında, mücadeleyi kaybettiklerini hisseden ılımlı 
güçlerle kazandıklarını ve güçlendiklerini hisseden radikal güçler 
arasında topyekün bir çöküşün eşiğindedir.”[106]

“Mücadeleyi kaybettiklerini hissedenler”den kastı, Laik 
Cumhuriyetçilerdir sanırız. “Kazandıklarını ve güçlendiklerini his-
seden radikaller” dediği ise Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri’dir ve 
onun peşindeki bilumum Ortaçağcılardır.

Ama ne diyor uzman kadın?
“Türkiye topyekün bir çöküşün eşiğinde”, diyor. 
Yani bu çöküş, Tayyip’i de Kaçak Sarayı’yla ve AKP’gilleri’yle bir-

likte yutacaktır, işini bitirecektir, diyor.
Evet, arkadaşlar. Türkiye parçalanıyor ve çöküyor günbegün. BOP’a 

doğru gidiyor. Yeni Sevr’e doğru gidiyor. Bu açık.
Biz, on yıllardan bu yana bu felaketin gelmekte olduğunu haykırarak 

dile getirmekteyiz. Onlarca kez feryat ederek söyledik. Meclisteki bu 
Amerikancı Dörtlü Çete’nin, bu hainler güruhunun Türkiye’yi götüre-

[105] http://www.birgun.net/haber-detay/independent-yazari-patrick-cockburn-turkiye-de-se-
lefi-inanc-yayiliyor-141923.html.
[106] http://www.wnd.com/2016/12/turkey-is-on-the-cliff-of-a-complete-collapse/.
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cekleri bir tek yer vardır, Suriyeleşmektir, diye. En son 2015 Seçimleri 
vesilesiyle yaptığımız TRT Konuşmalarımızda da bu acı gerçeğe uzun 
uzun yer verdik.

Saygıdeğer Halkımız;
Fakat sen bizi anlamadın, anlamazlıktan geldin, duymazlıktan, 

bilmezlikten geldin. Kandın bu hainlerin yalanlarına. Ve düştün 
peşlerine. Seçim sandıklarına gittin, onlar için attın oyunu.

O günden bu yana yapıp ettiklerini de gerçekte görüp anlamıyor-
sun, kavrayamıyorsun. Vatanımızın, ülkemizin ve halkımızın yaşadığı 
bu acılar zerrece umurlarında değil bunların. Ama sen göremiyorsun ki 
bu gerçeği de.

Bakın, geçen yüzyılın en önde gelen ünlü fizikçisi Albert Einstein 
ne der:

“Hiçbir sorun, o sorunu yaratan bilinç düzeyiyle çözülemez.”

İş geliyor, bu özdeyişin içerdiği katı gerçekliğe dayanıyor. 

Saygıdeğer Halkımız;
Alınma, darılma... 
Ülkemizin bu felakete sürüklenmesi tümüyle senin içinde bulun-

duğun, daha doğrusu senin içine hapsedilmiş olduğun bilinç düzeyin-
den kaynaklanmaktadır. Yani senin zihnin, önyargılarla, dogmalarla 
öylesine kuşatılmış, esir alınmış ki; adeta hasara uğratılmış durumda. 
Gerçekleri ne görebiliyor, ne algılayabiliyor, ne de değerlendirebiliyor-
sun.

Seni kimisi Allah’la aldatıyor, kimisi CHP’cilikle, Altı Ok’la, kimisi 
milliyetçilikçe, kimisi Kürtçülükle. Ama hepsi aldatıyor bunların seni. 
Sen, içine hapsedildiğin bilinç düzeyinden dolayı sürekli aldatılmakta-
sın, kandırılmaktasın. 

Peşine düştüklerinin, umut diye bel bağladıklarının hepsi Amerikan 
uşağı, Amerikan hizmetkârı. Hepsi hain. Bu vatanın milletin, bu halkın 
düşmanı. Sana hizmet etmiyorlar, Amerika’ya hizmet ediyorlar. Ama 
sen bunları gerçek içyüzleriyle ne görebiliyorsun, ne tanıyabiliyorsun.

İşte bu sebepten, bütün bu felaketler başımıza geliyor. Daha da ağır-
laşarak gelecek. Türkiye çökecek tümüyle. Vatan parçalanacak. Yeni 
Sevr ya da BOP hayata geçecek.

Sen ancak o zaman acı gerçeğin farkına varabileceksin. Yani, düşün-
ceyle, akılla, önceden görüp; gidilen felaket yolunu kavrayamıyorsun. 
Seni o yolda sürükleyenleri tanıyamıyorsun.
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Felaketi tüm boyutlarıyla yaşayacaksın, ondan sonra aklın başına 
gelecek. Haaa, diyeceksin; peşine düştüklerimiz gerçekten hainmiş. 
Onlar yok ettiler ülkemizi, parça parça ettiler vatanımızı.

İşte bu kavrayışa ulaştıktan sonra bilinç düzeyin farklılaşacak, geli-
şecek, yükselecek. Ancak ondan sonra görebileceksin, kurtuluşun yolu-
nu, bu kapandan çıkışın yolunu.

Ve, bizi ancak o zaman anlayabileceksin. Meğer, diyeceksin, bu 
HKP’liler ne kadar da doğru söylüyorlarmış. Ve bizi ne kadar çok 
seviyorlarmış. İşte o zaman kaynaşacağız seninle. Ve tıpkı Birinci 
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi, yeni bir 
Antiemperyalist İkinci Ulusal Kurtuluş Savaşı başlatacağız. Ve o sava-
şın zaferiyle yeni bir ülke kuracağız. Yeni bir Halk İktidarı kuracağız.

Fakat o zamana kadar daha çok ve ağır acılar çekeceğiz. Binlerce, 
belki de on binlerce masum insanımızı yok yere kaybedeceğiz. Ne 
çare...

Ne diyelim?..
“Kader böyleymiş, ne söylesem, ne söylesem boş” mu diyelim?
Bu acılar yaşanacak, bu canlar verilecek.
Fakat, en sonunda biz kazanacağız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

04 Ocak 2017



Ayrım
Otuz Üç

Saygıdeğer Halkımız;
Bizi çok daha kara günlerin beklediğini unutma...
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Sizi umutsuzluğa düşürme niyetinde değiliz, asla. “Felaket 
Tellallığı” filan da yapmıyoruz. Sadece biricik sosyal bilim olan Tarihsel 
Maddeciliğin ışığında ülkemizin mevcut ekonomik, sosyal, politik, si-
yasi durumunu tahlil edince; nereye doğru sürüklenmekte olduğumuzu 
görebiliyoruz.

Söylediğimiz de bu gördüğümüzden ibaret. Hep denir ya; Bilimin 
görevi önceden görmektir. Yoksa bir anlamı kalmaz. Önceden görecek, 
gösterecek ki önlem alabilelim. Ve o gidişi kamu yararına yani halkı-
mızın yararına olacak biçimde etkileyip, değiştirip, yönlendirebilelim. 
Uyarımız bu amaca yöneliktir.

Senin bindiğin tren, aslında “USA” etiketlidir. Makinist koltuğunda 
da CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un görevlileri oturmaktadır. O 
adamlar, Ortadoğu’yu, tabiî ülkemizi de, nereye götürmek istediklerini 
çok açık biçimde on küsur yıl önce söylediler. Ve bunun haritasını da 
yayımladılar.

Nedir bu?
“BOP”.
Bu projeye ve ondan kaynaklanan haritaya göre Türkiye ne oluyor?
Üç parçaya bölünüyor.
Bu gerçek, en kör gözlerin bile görebileceği netlikte kesin mi?
Evet, öyle.
Ve ülkemizin yarı nüfusunu oluşturan yüzde 50, 52’si; “Ben Büyük 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’nin eşbaşkanlarından bir tane-
siyim. Ve biz bu görevi yapıyoruz.”, diye meydanlarda, kürsülerde, 
ekranlarda onlarca kez itirafta bulunan, hem de bunu bir övünç vesile-
siymiş gibi açıklayan birine sandıklara koşup en az dört kez oy vermiş 
midir?

Vermiştir...
Meclisteki diğer üç Amerikancı Partinin de yani CHP’nin de, 
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MHP’nin de, HDP’nin de başkanları ve yönetim kadroları tek bir söz-
cükle olsun BOP’a karşı olduklarını söyleyebilmiş midir?

Hayır.
Yani onlar da Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller gibi Amerikancıdır, 

NATO’cudur ve de BOP’çudur. 
Sen her seçim döneminde işini gücünü bırakıp koştun sandıklara. Ve 

bunlara oy yağdırdın, bunlara bel bağladın, bunları dost bildin.
Çağının dahi Tarihsel Devrimcisi Hz. Muhammed ne der, altın de-

ğerindeki şu hadisinde?
“Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.” 

Aynı söz, ünlü Fransız Düşünürü Montesquieu tarafından da dile 
getirilir:

“Her toplum layık olduğu şekilde yönetilir.”

Bu Amerikan işbirlikçilerinin oyunlarına geldin, kandın onlara. 
Onlar da seni sattılar. Çünkü onları oralara taşıyan ABD’li efendileriydi. 

ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”yle
halkımız zihin hasarına uğratıldı

1950’den bu yana, ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin kapsama 
alanı içindesin. Muaviye-Yezid Dininin, CIA-Pentagon Dininin ya da 
El Kaide-El Nusra-IŞİD-ÖSO Dininin dogmalarıyla, hurafeleriyle, 
menkıbeleriyle dolduruldu belleğin. Bir anlamda “zihin hasarı”na uğra-
tıldın. Açık, somut olayları, durumları, nesneleri, insanları, hareketleri 
göremez, anlayamaz, kavrayamaz duruma düşürüldün.

Neredeyse 5 yaşındaki bir çocuk zihnine sahipmiş gibi oldun. Oysa, 
senin güvenip bel bağladığın o Amerikan işbirlikçileri, o hainler, o va-
tan ve halk satıcıları, İblis’i bile oyuna getirecek denli cindiler, fırıldak-
tılar, düzenbazdılar.

Öylesine suret-i haktan göründüler ve öyle acayip yalanlar söyledi-
ler ki, bir anda inanıverdin onlara. Düşüverdin peşlerine. 

Kaçak Saraylı Reis, Pensilvanyalı İmam, İsmail Ağa’cısı, İskender 
Paşa’cısı, Menzil’cisi, Cübbelisi, Cübbesizi bir oldular; Mustafa 
Kemal’e, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza ve Laik 
Cumhuriyet’imize saldırdılar, 65 yıldan bu yana.

Çökkün Osmanlı’nın ihanete batmış Mondros Mütarekesi’ni, Sevr 
Antlaşması’nı, yani Türkiye’nin parça parça bölünerek emperyalistler 
ve onların müttefikleri arasında paylaştırılmasını öngören anlaşmala-
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rı imzalamış, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları hakkında ölüm fer-
manları çıkarmış, sonrasında da Kurtuluş Savaşı’mızın zaferi üzerine 
işgalci İngiliz Emperyalist Haydut Devleti’ne sığınıp onun zırhlısıyla 
ülkeden kaçmış Sultan Vahdettin’i ve onun hain Sadrazamı Damat 
Ferit’i ve İstanbul Hükümetlerinin hainlerden derleşik kadrolarını bir 
matahmış gibi sattılar, yedirdiler sana.

Sen onları adam belledin, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına ise, 
hep saldırdın. Tabiî Laik Cumhuriyet’e de saldırdın.

Hatta şunu bile dedirttiler sana:
“Keşke İngiliz Sömürgesi olsaydık da, bir din devletimiz olsaydı. 

Dinimizi gönlümüzce yaşasaydık. Hilafetimiz, Saltanatımız yıkılma-
saydı.”

Din devleti mi istiyordun?
İşte Kaçak Saraylı Reis, Pensilvanyalı İmam ve tüm tarikatlar, ce-

maatler, bunların tamamının da arkasında olan Amerika işte sana kuru-
verdi bir din devleti.

Şu anki Türkiye’nin nesi eksik, bir din devletinden?
Ne Laik eğitim kaldı, ne Laik yargı, ne Laik idare... Hepsinin başın-

da birer CIA Dini meczubu. Bak meydanlara, caddelere, kitle iletişim 
araçlarına, okullar başta gelmek üzere devlet kurumlarının salonları-
na, koridorlarına. Hepsi de CIA-Pentagon İslamı’nın mesajlarını ileten 
afişlerle, posterlerle, ilanlarla dolu. 

Vatan elden gidiyor
Mutlusun ve memnunsun, öyle mi?
Laik Cumhuriyet’ten öcünü aldın. “Askeri Vesayet”i bitirdin. 

Bunların yerine Amerikancı bir Din Devleti inşa ettin. Bir “Hırsızlar 
İmparatorluğu” inşa ettin. Gerçek İslam’ı çürüttün, bitirdin. Onun yeri-
ne Muaviye-Yezid İslamı’nı getirdin. Ahlâkı çürüttün, onuru çürüttün, 
hakkı hukuku, adaleti çürüttün, vatan millet sevgisini çürüttün. İnsani 
olan tüm değerleri çürüttün.

Hoşuna gidiyor mu?
Olsun, bir din devletimiz var, bu da bize yeter, diyor musun?
De bakalım...
Ama vatanın elden gidiyor. BOP Haritası’nı evinin, büronun bir ta-

rafına as... 
Ve her gün bak ona. Belleğine de yaz…
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Bak, birkaç gün arayla bombalar patlıyor, otomatik silahlarla tarıyor-
lar insanlarımızı.

Kim bunları yapanlar?
Amerika’nın bölgedeki yerel güçleri. Öyle diyor kendisi. Bir IŞİD, 

bir PKK... Nöbete bindirdiler işi. Ya da sıraya bindirdiler, diyelim. 
Vuruyorlar, patlatıyorlar, öldürüyorlar, onlarca, yüzlerce, binlerce ma-
sum canlara kıyıyorlar.

Bunlara kim yaptırıyor bu katliamları?
ABD Emperyalist Haydutları.
Neden?
BOP Haritası’nı hayata geçirmek için.
Bak bir; Yugoslavya’da, Irak’ta, Libya’da, Suriye’de neler oldu? Nasıl 

parçalandı bu ülkeler; yüz binlerce, milyonlarca insan katlettirilerek.
İşte senin ülkende de bu yapılıyor. Durup dururken hiçbir ülke par-

çalanmaz. On binlerce, yüz binlerce masum insanın katlettirilecek ki, 
sen parçalanmaya razı geleceksin. Lanet olsun, ne olacaksa olsun, par-
çalanacaksak parçalanalım da şu akan kan dursun, diyeceksin en so-
nunda.

İşte bunun için yaptırılıyor bu katliamlar. Giderek de daha kanlı bi-
çimler alacak. 

Yugoslavya’da, Irak’ta, Libya’da, Suriye’de öyle oldu ama bizde 
bunlar olmaz mı diyorsun?

Yanılıyorsun. Sende de aynısı olur. Ve olmaya başladı da zaten.
Daha bugünler iyi günlerimiz. Gelecekte bugünleri bile mumla araya-

cağız ve özlemle anacağız. Halklar giderek daha kanlı, daha ölümcül bo-
ğazlaşmalara girişecekler. Bekle o günleri. Ve gelince de sakın şaşırma...

Ey Halkımız, HKP susuş suikastıyla karşı karşıya, 
sesimizi sana duyuramıyoruz

Biz bekliyoruz bunu ve hazırlıklıyız.
Burada şöyle bir soru akla gelebilir:
İyi de neden buna karşı mücadele edip durdurmuyorsunuz bu gidişi?
Mücadele etmez olur muyuz?..
Bütün gücümüzle ediyoruz. Ama sen bizi anlamıyorsun. Bu anla-

mama işinde sadece sen suçlu değilsin. Bildiğin gibi, Amerikancı satıl-
mışlar medyası düşman bize. Susuş suikastıyla bizi boğmak, yok etmek 
istiyor. Yokmuşuz gibi göstermek istiyor.
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Bize, Kaçak Saraylı Reis’in Havuz Medyası düşman, Parababaları 
medyası düşman yani Aydın Doğan Medyası, Turgay Ciner Medyası, 
Ethem Sancak Medyası ve benzerlerinin medyası düşman, Sorosçu 
Kemal’in, TR 705’in Halk TV’si düşman, PKK Medyası düşman ve 
Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’un tüm yazılı ve görsel medyası düşman. 
Çünkü hepsinin ortak paydası Amerikancılıktır, Amerikan işbirlikçisi, 
Amerikan uşağı oluşlarıdır. Oradan gelmektedir düşmanlıkları bize.

Bizse; durup dinlenmeden, “Katil Amerika Ortadoğu’dan de-
fol!”, diye haykırmaktayız. Tüm bu katliamları, işgalleri, zulümleri, 
sömürüleri, talanları yapan sensin. Bu yerel işbirlikçin olan hainleri 
yani Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’yi; PKK’yi, PYD’yi, YPG’yi, 
IŞİD’i, El Nusra’yı, ÖSO’yu hep sen ortaya çıkardın, sen kullanıyorsun, 
sen oynatıyorsun, diyoruz. Bu katliamları sen yaptırıyorsun, bu masum 
canlara sen kıydırıyorsun. Amacın BOP’unu hayata geçirmek. Bu hain-
leri de taşeron olarak kullanıyorsun, bu aşağılık işinde, diyoruz...

 Daha önce yüzlercesine olduğu gibi birkaç hafta önce Beşiktaş’ta 
46 cana kıydıran sensin. Kayseri’de 14 masum insanı katlettiren sensin. 
İşte 1 Ocak gecesi Ortaköy’de 39 masum cana kıydıran yine sensin. Ve 
en son da daha dün İzmir-Bayraklı Adliyesinde katliam yaptıran yine 
sensin, diyoruz.

Bizse, sana gerçeği tüm yönleriyle anlatamıyoruz. Yukarıda değin-
diğimiz gibi, sağlı sollu medya ablukası altındayız. Bu sayfanın dışında 
bizle karşılaşabileceğin başka bir ekran ya da sayfa neredeyse yok.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı, sesimizi, sözümüzü, duruşumuzu, 
mesajımızı ve kavgamızı iletemiyoruz, gösteremiyoruz, duyuramıyo-
ruz, anlatamıyoruz sana, saygıdeğer halkımız.

Bu nedenle de bizi anlayamıyorsun, kavrayamıyorsun. Hatta çok 
önemli bir bölümünüz varlığımızdan bile haberdar değil.

Hep dedik ya; senin tek gerçek dostun biziz. Sana gelmekte olan 
felaketleri gösterişimiz, elbirliğiyle onu bilelim, ona karşı mücadele 
edelim, diyedir. Acı konuşmamız, işte sadece bu sebeptendir. 

Zalimlerle mazlumların, hainlerle yurtseverlerin, halkseverlerin bu 
savaşı Sosyal Sınıflara bölünmüş Toplumlar Tarihi boyunca hep süre-
gelmiştir. Bundan sonra da sürecektir. Fakat en sonunda zalimler, sa-
tılmışlar, alçaklar, namussuzlar, his yoksunları yenilecekler, ebediyen 
kaybedeceklerdir. 

En sonunda insanlık kazanacaktır.
Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!

06 Ocak 2017




