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Doğrudan girelim söze. Merkez Parti Başkanı, şu an, muhalif olduğu 
için akademik görevinden alınmış olan Abdurrahim Karslı anlatıyor:

“Ak Partililer Merkez Parti’yi kurduğumda benim evimde 
söylediler, siz başarılı olamayacaksınız dediler. Ak Parti’nin proje 
partisi olduğunu söylediler. Biz daha verdiğimiz sözü yerine geti-
remedik, proje bitmedi, üçüncü raund bitmedi dediler. Üçüncü ra-
und Türkiye’nin bölünmesi. Bu anayasada istediği gün Türkiye’yi 
eyaletlere bölebilirler. İstediği şekilde Türkiye’de iç harp çıkarabi-
lirler. Bunlar Türkiye’yi iç harbe götürecekler.”[1]

Söylenenler ne kadar vahim ve ne kadar hainane, değil mi?
Şimdi Türkiye’de hukukun zerresi kalmış bulunsa, bu açıklama üze-

rine kapısında “Cumhuriyet Savcısı” yazan hukukçu vatandaşların ken-
diliklerinden harekete geçip Abdurrahim Karslı’yı ifade vermek üzere 
makamlarına çağırmaları gerekir. Yani, anında soruşturma başlatmaları 
gerekir.

Ne diyor adam?
“Ak Partililer” vatana ihanet projesini yürütmekle görevlendirilmiş-

ler, dış güçler tarafından. Daha açığı, Amerika tarafından. O yönde söz 
vermişler efendilerine. Ve de yerine getirmeye çalışıyorlarmış verdik-
leri sözleri.

Hatırlayacağımız gibi, Levent Gültekin de aynı ihanet oyunların-
dan söz etmişti, AKP’giller’in. Zaten bunun gizlisi saklısı da yok ki... 
Kaçak Saray’da oturan malum şahıs demedi mi, onlarca kez, TV ekran-
larından; “Ben BOP’un Eşbaşkanlarından bir tanesiyim. Biz bu görevi 
yapıyoruz.”, diye?.. Daha ne var açık olmayan, geriye ne kaldı?..

Ama hep söylediğimiz gibi, hukuku bitirdi bu Amerikan işbirlikçi-
leri. Bağımsız yargı diye bir şey bırakmadılar memlekette. Tıpkı Ordu 
bırakmadıkları gibi, Demokratik, Laik ve Bilimsel Eğitim bırakmadık-

[1] http://odatv.com/28-subat-donemini-ozluyorum-2203171200.html.
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ları gibi, vatansever ve Laik Cumhuriyet’e bağlı bir tek olsun devlet 
kurumu bırakmadıkları gibi...

Ahlâkı, vicdanı, dini, imanı, hakkaniyeti, adaleti; velhasıl insanlığı 
çürüttükleri gibi, 15 yıldan bu yana adalet mekanizmasını da dirhem 
dirhem çürüterek çökerttiler, bitirdiler. Sadece adı kaldı, bağımsız yar-
gının, adli sistemin...

Şu pervasızlığa bakın yahu... Adamlar, ABD Emperyalist haydutları 
olan efendilerine verdikleri sözü daha tamamlayıp bütünüyle yerine ge-
tirememişler. Vay hainler vay!

Dini çürüttünüz be!
Güzel ahlâktan ibaret olan Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın dinini 

çürüttünüz. Onun yerine sahte bir din oluşturdunuz. 
Hırsızlığı, haram yemeyi, durup dinlenmeden kamu malı çalmayı, 

vicdansızlığı, acımasızlığı, ABD hizmetkârlığını, vatan millet satıcılı-
ğını değer kabul eden, yücelten bir sahte İslam yarattınız. Siz, onun ya-
ratıcılarısınız. Sizin Kâbe’niz Washington, White House’dur. Yani sizin 
İslamınız, CIA, Pentagon, Washington İslamı’dır.

15 yıldan bu yana Allah’la aldatmaktasınız, saf, cahil, yoksul, bi-
linçsiz insanlarımızı.

Ama bu böyle sürüp gitmeyecek. Zinhar gitmeyecek. Sonunda 
topunuz hesaba çekileceksiniz. Kaçacak hiçbir yeriniz olmayacak. 
Hazırlanın ona...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Mart 2017



Ayrım
İki

Tayyipgiller’in “Allah’la Aldat”tığı “Evet”çi kardeş!
Şu sözlere ve onu sarf eden kafaya bir bak!

Sana aslında Firavun Anayasası’nı
onaylatmak istiyorlar!

Sana, 1165 odalı Kaçak Saray’da oturacak bir
Firavun seçtirmek istiyorlar!
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Bak, bu sözleri Tayyip sarf ediyor:
“(…) Ama kuvvetler ayrılığı denilen olay varya o geliyor sizin 

önünüze bir engel olarak dikiliyor. Diyor ki ‘senin de bir oynama 
sahan var’ diyor.”[2]

“Yargı bize kan kusturdu, bakanları, çetenin nöbetçi hâkimleri 
var.”[3] 

“Yasama ve yargı benim için ayak bağıdır.”[4] 

Çok açık ve kesin biçimde görülmektedir ki, adam yargıdan, hukuk-
tan, kanundan nefret ediyor. “Çete” diyor, yargı için, gördüğümüz gibi. 
“Benim için ayak bağıdır, yasama ve yargı”, diyor. 

Yani ne demiş oluyor?
Ben kafama esen her şeyi yapabilmeliyim, kimse de gık diyememeli. 
Sen, işte bu kafaya teslim etmiş olacaksın Türkiye’yi, eğer “Evet” 

dersen. Yani tek adam yönetimi... Yani, tam bir Firavun yönetimi. Adam 
her istediğini yapacak, kimse de sesini çıkaramayacak. Dur, sen ne ya-
pıyorsun, diyemeyecek. 

İşte bu amaçla, sana “Evet” dedirtmek istediği Anayasada yargının 
işini bitiriyor. Onu kefenleyip mezara indiriyor. 

Bak; 13 kişilik Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 6 üyesini biz-
zat kendisi atıyor. 7’sini de partisi seçiyor. Yani, Kurulun tamamı 
Tayyipgiller’in adamlarından oluşmuş oluyor. 

15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesininse 12 kişisini kendisi se-
çiyor. Böylece de, Anayasa Mahkemesi de doğrudan Tayyip’in emri 
altına girmiş oluyor. Özetçe; yargı denen kurum bütünüyle Tayyip’in 

[2] http://www.milliyet.com.tr/erdogan-kuvvetler-ayriligi elestirisi/siyaset/siyasetde-
tay/17.12.2012/1642954/default.htm.
[3] TBMM Genel Kurul Tutanağı, 11 Ocak 2012 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/
genel_kurul.cl_getir?pEid=16026.
[4] Doğan Haber Ajansı, 11.06.2013.
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AKP’gilleri’nin hukuk bürosuna dönüşmüş oluyor.
 Meclisin de işini bitirmiş oluyor, yeni Anayasasında. Meclis, ancak 

301 kişinin oyuyla bir kanun maddesini çıkarabiliyor. 
Ki, bu da tümüyle Tayyip’in partisinin çıkarabileceği bir kanun ola-

biliyor ancak. Başka hiç kimse bir kanun çıkaramıyor Mecliste. 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise, kanun hükmünde oluyor. Ve 

ona kimse karşı gelemiyor. Anayasa Mahkemesine götürmeye kalkmış 
olsanız bile, Anayasa Mahkemesi de zaten baştan teslim alınmış olduğu 
için oradan da, “Anayasaya uygundur”, yani Tayyip’in yaptığı doğru-
dur, kararı almış olursunuz. 

İşte böyle olacak, eğer 16 Nisan’da “Evet”ler kazanırsa. Türkiye 
böyle yönetilecek. Yani binlerce yıl öncesinde kalmış Firavunlar yeni-
den gelip, daha doğrusu hortlayıp senin ülkenin başına geçecek ve onu 
yönetmeye kalkacak. 

Vatandaş, senin oy verdiğin kişi
ekmek yer, su içer gibi yalan söyler

Seçeceğin şahıs ki, hiçbir ahlâki, vicdani ve insani değer tanımaz. 
Su içer, nefes alır gibi yalan söyler, durup dinlenmeden. Bugün savun-
duğunun, ertesi gün tersini savunur. Hep ikili oynar. 

Davos’ta İsrail Devlet Başkanına “one minute” çeker seni kandır-
mak için, senin gözünde kabadayı görünebilmek için; hemen ardından 
adamlarını Washington’a gönderir, oradaki İsrail lobilerine tam 67 mil-
yon dolar öder. Ya bizim İsrail’le aramızı bulun. Benim Davos’taki tu-
tumum tamamen iç kamuoyuna yönelik bir tavırdı, bir kandırmacaydı, 
diyerek. 

 Bir taraftan Mavi Marmara’yı gönderip 9 içtenlikli insanı Siyonist 
İsrail Ordusu’na katlettirir, diğer yandan da, İsrail’le arayı bulmak için 
en ahlâk dışı işleri yapar. 

Bir taraftan, Rus uçağını Suriye’de düşürür, ardından, Rusya Devlet 
Başkanı Putin’den özür diler. Hem de Putin’den dünya medyası önünde 
en galiz sokak küfürlerini yedikten sonra...

Bir taraftan “Ben BOP Eşbaşkanıyım.”, diye övünür; diğer taraftan, 
yok böyle bir şey, der. 

15 yıldan bu yana seni Allah’la aldatarak peşine takan bu din taciri, 
gözü doymaz bir kamu malı hırsızıdır, aynı zamanda. AKP kurucula-
rından ve AKP Programının da yazarlarından olan Ekonomi Profesörü 
Abdullatif Şener’in söylemiyle, bu adam ve ailesi, 100 milyar do-
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larlık kamu malını çalmışlar, iç etmişler, zimmetlerine geçirmişlerdir. 
AKP’giller’in tamamı ise 2 trilyon doları aşkın kamu malını çalıp gö-
türmüşlerdir. Hâlâ da devam etmektedirler, hayâsızca, çalmaya, çırp-
maya, vurmaya... 

Yani bunun tutarsızlıkları, döneklikleri, korkaklıkları saymakla bit-
mez.

İşte, bu kişilik yapısından dolayı ABD Haydut Devleti, onu ve 
AKP’giller’i Türkiye’nin başına bela etti. 

Onlara, Yeni Sevr’i uygulatacak. Türkiye’yi o bataklığa götü-
rüp, parçalatıp boğdurtacak. 3 parçaya böldürtüp ortadan kaldıracak 
Türkiye’yi. 

Dikkat edin; 15 yıldan bu yana adım adım AKP’giller Türkiye’yi 
Yeni Sevr cehennemine sürükleyip götürmektedir.  

Türkiye’ye sonuncu ölüm vuruşunu da, Başkan seçtirtip sonra da, 
Tayyip’e yaptırtacak, ABD Emperyalistleri.

İşte bu sebepten, Tayyip, AKP’giller ve Kontrgerilla’nın 
Türkiye’deki özel örgütü MHP’nin karanlık şefi Devlet Bahçeli, canla 
başla çalışmaktadırlar, Firavun Anayasasını 16 Nisan’da millete onay-
latabilmek için.

Saygıdeğer Halkımız;
Sakın kanma. Bu ölümcül yanlışa düşme. Bu kez, vatanın, ülken el-

den gidecek. Uyanacaksın o zaman ama, çok geç olacak, iş işten geçmiş 
olacak...

Aklını kullan. Gör kahredici gerçeği, gelmekte olan felaketi, güven-
diğin adamın sana hazırlamakta olduğu büyük ihaneti...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Mart 2017 



Ayrım
Üç

Saygıdeğer Halkımız;
Şu kafaya bakın bir.

Adam, şirket yönetmekle ülke yönetmeyi aynı 
şey sanıyor. Aynı zamanda da ülkeyi babasından 

miras kalmış ya da bir şekilde sahip olduğu
şirketi sanıyor...
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Görelim hemen, Kaçak Saraylı Hafız’ın dediklerini:

“Sizden benim istirhamım şudur: Yeni Türkiye’yi, Başkanlık 
Sistemini, Yeni Anayasayı her fırsatta milletimize anlatmanızdır. 
Sizler bir iş adamı gibi, bu ülkenin yönetilmesini istemez misiniz?
“Değerli arkadaşlarım, benim derdim ne, biliyor musunuz?

“Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa, Türkiye de öyle yönetil-
melidir. Öyle yönetilmelidir.

“Ve bu yeni Türkiye, inanıyorum ki, tabiî ki bu yeni anayasayla 
beraber olacak. Ve yeni anayasayla beraber de bu Başkanlık Sis-
teminin özellikle ülkemizde yerleşmesi gerekiyor. Tabiî bunun için 
de hedef 400 milletvekili. 400 milletvekilini verdiğiniz zaman, bu 
şu demektir, bakın biz size 400 milletvekili veriyoruz, A partisi, B 
partisi, C partisi neyse, siz şimdi buna layık olun, yeni anayasayı 
yapın ve Başkanlık Sistemini getirin.”[5]

Saygıdeğer Halkımız;
Söylenen net. Böyle bir adamın, bırakalım Bakan, Başbakan, Devlet 

Başkanı olmasını, milletvekili ya da üst düzey bir bürokrat olmasını 
bile ülke açısından, vatanımız milletimiz açısından tehlikeli görmemiz 
gerekir. 

Adam daha şirketle devletin farkını bilmiyor. Şirket yönetmekle 
ülke yönetmeyi aynı şey sanıyor. 

Yahu, şirket en az 1 kişinindir. Ya da birkaç kişinindir. Şirketin ser-
mayesi, mal varlığı, büyümesi, küçülmesi, batması, çıkması sadece 
onların sorumluluğudur ve de onları ilgilendirir. Şirket büyür, gelişir, 
güçlenir, sermaye ve üretim gücü, pazar hâkimiyeti artarsa; sahipleri 
kazançlı çıkmış olur. Onların servetleri-zenginlikleri artmış olur.

Peki, batarsa-iflas ederse ne olur?

[5] http://www.cnnturk.com/video/turkiye/ben-bu-ulkenin-anonim-sirket-gibi-yonetil-
mesini-istiyorum.
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Bu bir ya da birkaç kişi kaybetmiş, zarara uğramış olur...
Bir şirketin batması ya da çıkması, sahiplerinin dışında toplumu 

ancak dolaylı yoldan ilgilendirir. Diyelim ki şirket, teknoloji üreten, 
yüksek teknoloji ürünleri üreten bir sanayi şirketidir. Böyle durumda, 
ülkenin de bir anlamda kapitalizmce daha ileri bir seviyeye ulaşmasına 
katkıda bulunmuş olur. Eğer batarsa da, ülkenin kapitalizmce gelişme-
sine, o şirketin üretim kapasitesi oranında zarar vermiş olur. Şirketin 
sermaye varlığı, mal varlığı, ancak el değiştirir, batması halinde. Yoksa, 
o varlıklar ülkeden yok olup gitmez. Başka kapitalistlerin eline geçmiş 
olur.

Şirket, dış pazarlara sahip bir şirketse, onun gelişip büyümesi, ülke-
ye döviz girişi sağlar, kapasitesi oranında. Batarsa da, o kaynak kuru-
muş olur. 

Yani, demek istediğimiz; şirketlerin iyi ya da kötü yönetilmeleri, 
batmaları ya da çıkmaları doğrudan sahibi ya da sahipleri olan gerçek 
ya da tüzel kişileri ilgilendirir. Toplumu ise ancak dolaylı olarak etkiler, 
ilgilendirir. 

Bu sebeplerden şirketleri, sahipleri kendi anlayışları, kapasiteleri, 
hırsları, öngörüleri, bilgi ve becerileri doğrultusunda, kimseye hesap 
vermeksizin yönetme hak ve yetkisine sahiptirler. Çünkü onların ma-
lıdır şirketler. Şirket çalışanları da, tümüyle patronlarına tabidirler. 
Patronları istediği anda onları işten atar, pozisyonlarını yükseltir ya da 
düşürür. 

Odatv yazarlarından Kerem Çalışkan’ın da 14 Mart’ta bu konuya 
ilişkin güzel bir makalesi yayımlandı. İsterseniz oradan da bir paragraf 
aktaralım:

“Eğer Türk milleti referandumda ‘Evet’ derse bu deneyi yaşa-
yarak görecek…

“Türkiye Erdoğan’ın şirketi haline gelecek…
“Yani milletin, halkın tamamı vatandaş değil, ’şirket elema-

nı’ haline gelecek…
“Bunun sonuçlarını da teninde hissedecek...
“Türkiye’yi şirket olarak yönetmenin çok önemli sosyal, ekono-

mik, politik, kültürel, etik ve felsefi bedelleri olacak…”[6]

[6] http://odatv.com/sirket-gibi-yonetmek-istiyorum-1403171200.html.
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Bir ülkede demokrasiden söz edebilmek için
halkın söz sahibi olduğu bir sistem olmalıdır

Oysa, ülke nedir?
Orada yaşayan on milyonlarca insanın eşit derecede hak sahibi ol-

duğu bir maddi varlıktır. Vatandır, millettir, halktır. Onların Tarihidir, 
kültürüdür, töresidir, sanatıdır, dinidir, felsefesidir, bilimidir...

Demek ki, ülkenin kaderi, o ülke vatandaşlarının kaderidir, bir an-
lamda. Ülkemizin-memleketimizin gelişmesi, güçlenmesi, insanları-
mızın özgür ve mutlu yaşaması, tüm halkın dileğidir. Ülkemizin kötü 
yönetilmesinden, felaketler yaşamasından, gerilemesinden ve hatta 
Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye gibi ölüm tarlalarına dönüp parça par-
ça edilmesinden, milletimiz, halkımız, doğrudan etkilenir. Korkunç fe-
laketler, acılar yaşar. On binler, yüz binler, hatta milyonlar yok yere 
hayatlarını kaybeder. Ülkenin ekonomik altyapısı çöker, cehenneme 
döner ülke...

İşte bu sebepten, ülkemizin yönetimi de dahil olmak üzere her şeyi-
ni tüm ülke halkı hassasiyetle ölçüp biçerek değerlendirmeli ve doğru 
kararlara varmalıdır. O doğru kararların yol göstericiliğinde yönetilme-
lidir memleket. Çünkü ülkemizin yaşayacağı bir olumsuzluk, ülke hal-
kının tamamını etkiler. 

Aslında, ülkenin yönetiminde, ülke halkının tamamı söz sahibi ol-
malıdır. Tabiî doğrudan yana söz sahibi olabilmesi için de, özgürce 
çalışan bir zihne, bilime, bilgiye, bilince sahip olmalıdır. Ancak böyle 
kişilikler ülke için kamunun yararına doğru düşünceler ortaya koyabi-
lirler, doğru önerilerde bulunabilirler, doğru etkilemede, yönlendirme-
de bulunabilirler. 

Bunun gerçekleşebilmesi için de, insanlarımızı, gelişimlerinin ilk 
adımından itibaren, bilimin verileri, doğruları ışığında eğitmeliyiz. 
Bilimsel ve laik bir eğitimle yetiştirmeliyiz, gençlerimizi. Tabiî bu ara-
da insani, vicdani, ahlâki değerleri de yüklemeliyiz gençlerimize. İnsan 
sevgisini, hayvan sevgisini, doğa sevgisini yerleştirmeliyiz yüreklerine, 
bilinçlerine. 

Her düşünce ve davranışta, kendi çıkarlarını değil, kamunun çıkar-
larını öncelikli olarak görmelerini, ele almalarını öğretmeliyiz onlara.

İşte böyle insani, yüksek değerlere sahip insanlar, eşit derecede pay 
sahibi olmalıdır, söz ve karar sahibi olmalıdır, ülke yönetiminde.

Ancak o zaman ülkemiz, olumsuzluklar yaşamaz. Hep iyiye doğru, 
güzele doğru gelişir, büyür. Her geçen gün, insanlarımızın mutlulukları, 
yaşam süreleri ve kaliteleri artar. 
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Kaçak Saraylı Caligula ne diyor?
Ben tek başıma, kendi malım olan bir anonim şirketi yönetir gibi 

ülkeyi yönetmeliyim...
Bu kafa hasarlıdır. Hiçbir sağlıklı ruh yapısına sahip insan, böyle bir 

talepte bulunamaz. 
Ne demiş halkımız?
“Beşer, şaşar.”
Başka ne der?
“Yanılmamak Allah’a mahsustur.”
Eğer ülkenin kaderi tek kişinin eline geçerse, o kişi, çok iyi niyetli 

bile olsa, felakete sürükleyip batırabilir ülkeyi, yanılgısından dolayı. 
Çünkü, bir kişinin aklı, bilgisi sınırlıdır. Hiç kimse her şeyi bilemez, 
her konuda uzman olamaz. Her şeyi bilirim, diyenler; ancak akıl hasta-
nelerindedir. 

Ortak akılsa, yanlışları, hataları en aza indirir. O sebepten de, güve-
nilen, daha doğrusu güvenilmesi gereken odur. 

Kaldı ki, Kaçak Saraylı Caligula, bırakalım ülke yönetmeyi, bizce 
sıradan bir şirket yönetmeyi bile başarılı bir şekilde yapabilecek ruh 
durumuna, psikolojiye, bilgi ve bilince sahip değildir. 15 yıllık iktidarı 
bunun en açık kanıtıdır. 15 yıldan bu yana, o ve avanesi, vatana ihanet 
dahil, yüz kızartıcı suçlar dahil, hatta Türk Ceza Kanunundaki hemen 
her suç kapsamına giren binlerce suç işlemişlerdir. Ege’de, Lozan’da 
almış olduğumuz, birkaç tanesi Büyükada’dan daha büyük tam 18 
Adamızı Yunanistan’ın işgal ve ilhak etmesine sadece seyirci kalmışlar-
dır. Bugüne dek gık diyememişlerdir. Onlarda vatan millet sevgisinin, 
cesaretin zerresi yoktur.

Emperyalizme uşaklıkta sınır tanımıyorlar
Trilyonlarca dolarlık kamu malını hırsızlamışlar, aşırmışlar, zim-

metlerine geçirmişlerdir. Ülke insanlarını din, mezhep ve milliyet teme-
linde bölmüşler, birbirlerine düşmanlaştırmışlardır.  Yok yere binlerce 
masum Türk ve Kürt gencinin kanına girmişlerdir. 

Ülkenin neredeyse tüm milli kuruluşlarını yani kamu mallarını, çoğu 
yabancılar olmak üzere, Parababaları şirketlerine peşkeş çekmişlerdir. 

Yapımcıları olan ve onları iktidara getirip 15 yıldan bu yana da 
iktidarda tutan ABD-AB Emperyalist haydut devletlerinin emrinde, 
Ortadoğu Müslüman Halklarına kan kusturmuşlardır. O emperya-
list haydut devletlerin, on milyon civarında Müslümanı katletmesin-
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de taşeron rolü oynayarak, onların yardımcısı, destekçisi olmuşlardır. 
Yanaşması olmuşlardır. Daha da açığı, suç ortaklığı etmişlerdir onlarla. 
Ne komşu bırakmışlardır, ne sınır... Ülkemizi; vatan ve millet sevgi-
sinden yoksun dört milyon civarında Suriyeli insanın bedavadan yiyip, 
içip, barındığı mülteci kampı haline getirmişlerdir. Bazı bilim insanları, 
Kaçak Saraylı Caligula’nın 16 Nisan’dan galibiyetle çıkması durumun-
da, bu sayının yedi buçuk milyonu bulacağı öngörüsünde bulunmakta-
dırlar. Çünkü Caligula bunlara vatandaşlık hakkı tanıyarak, onları hülo-
oğğ’cusu, yani yandaş seçmeni haline getirmeyi planlamaktadır. 

Yine bildiğimiz gibi, bu zat, ABD-AB haydut devletleriyle Suudi 
Arabistan, Katar gibi hain krallıklarla birlikte, kendisinin de yaratıcı-
sı olduğu Suriye faciası sonucunda ülkemize doluşan bu dört milyon 
insanın geçimine, yoksul, çilekeş halkımızın alınterinden gasp edilmiş 
40 milyar doları bulan para aktarmıştır. Bu rakam, daha da yükselip 
gidecektir... Zam ve vergiler yoluyla alınmaktadır bu para halkımızdan, 
zorla...

Şu anda, halkımızın evlatları, Suriye çöllerinde Coniler ölmesin 
diye ABD haydutunun yarattığı IŞİD’in karşısına çıkarılarak ölüme 
gönderilmektedir. 

Ne için bulunmaktadır Türk Ordusu Suriye’de?
ABD ve Rusya’ya taşeronluk etmek için. Onların vekâlet savaşını 

yürütmek için. BOP’un Suriye ayağının oluşturulmasında Tayyip’in 
ve AKP’giller’in üzerine aldıkları rolün gereğini yerine getirmek için. 
Yani, Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’nin Suriye bölümünün oluştu-
rulması ve kesin bir devlet statüsüne kavuşturulması için. Daha önce 
de söylediğimiz gibi, artık sırada Türkiye var. Yani BOP’un Türkiye 
parçasının hayata geçirilmesi işi var.

Kaçak Saraylı Caligula ve AKP’giller, işte bunun için iktidarda tu-
tulmaktadır. 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’nda Pensilvanyalı 
İmam’ın askerlerine karşı bu ihanet görevlerini yerine getirsinler diye 
galip getirtilmişlerdir AKP’giller, Amerika tarafından.

ABD Emperyalistleri, Kaçak Saraylı Caligula Türkiye’ye bu ölüm 
vuruşunu yapabilsin diye Başkan seçtirmek istiyorlar, 16 Nisan’da. 
Daha önce defaatle söylediğimiz gibi, Meclisi dolduran burjuva parti-
lerinin üyelerinin neredeyse tamamı, her ne kadar Amerikan işbirlikçisi 
de olmuş olsalar, BOP’un, yani Yeni Sevr’in uygulanmasına, haya-
ta geçirilmesine el kaldırmaktan, dolayısıyla da imza atmış olmaktan 
korktuklarından dolayı geri durabilirler. Bunun ileride hesabı sorulur, 
endişesine kapılabilirler.

İşte bu sebeple, ABD, Kaçak Saraylı Caligula’ya bir “Cumhurbaş-
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kanlığı Kararnamesi”yle bu işi yaptırtmak istiyor. Yani Türkiye’yi üç 
parçaya böldürtmek istiyor. Caligula, iktidarda kalması, ihanetlerinin 
ve işlemiş olduğu suçların hesabından kurtulması karşılığında bu vahim 
suçu da gözünü kırpmadan işleyebilir. Onun zaten, vatanımızla, mille-
timizle bir aidiyet bağı yok...

Saygıdeğer Halkımız;
İşte böylesine ölüm kalım günlerindeyiz. 1919’da Mustafa Kemal’in 

Samsun’a çıktığı günlerden çok daha ağır, karanlık günler yaşıyoruz. 
Bunun farkına var. Uyan, ayık... Bak bu sefer memleketin elden gidi-
yor...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Mart 2017



Ayrım
Dört

Hafız, bu ne iştir ya?..
Şu an görevde olan bir Bakanın senin için

“iyice delirdi artık”, diyor.
Yani, ipi kırdı, diyor...

Sende ise tık yok. Bu ne biçim “Reis”lik yahu...
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Sen ki, Kaçak Saray’ın lüks salonunda topladığın, daha doğrusu me-
tazori getirttiğin gariban muhtarların karşısında bir “eyyy” çektin mi, 
Ankara’dan başlayan fay sarsıntıları ve kasırgalar, Anadolu’yu şimşek 
hızıyla geçip bir anda tüm Avrupa’yı kat edip, İngiltere’nin kuzey sınır-
larına bile ulaşırdı, birkaç dakika içinde.  Tabiî eğer o “eyyy”in hedefi 
Avrupa Birliği ya da herhangi bir Avrupa ülkesiyse...

Eğer “eyyy”in Atlantik ötesine yönelikse, yine, Akdeniz’i hızla ge-
çen kasırga, Atlantik’i de aşıp Florida kıyılarına ulaşırdı, bir anda. Hem 
de “El Nino”nun birkaç kat şiddetinde.

Yani “Dünya Lideri”ydin sen. Tüm dünyaya ayar çekerdin, muhtar-
lar karşısında. O garibanlar da çaresiz alkışlarlardı seni. Hatta bazısı, 
senin hoşuna gidecek makamda kükrerdi, ayar verdiğin keferelere. 

Fakat, Hafız, bu işte bir tuhaflık yok mu sence de?
Böylesine Olimpos’ta oturan Zeus kadar güçlü, Kaçak Saray’da otu-

ran “Büyük Reis”, hem de tüm bunlara ilaveten bir “Dünya Lideri”, 
koltuğuna kendisinin oturttuğu tırışkadan bir Bakanın böylesine galiz 
bir hakareti karşısında hiç sesini çıkarmıyor... İnanılır gibi değil bu iş. 
Doğrusu bizim de kafamız karıştı.

Yoksa Reis, sen, kankan Suudi Kralı’nın bir yalama gazetecisinin 
yazdığı gibi sadece “kuru gürültü” müsün?

Niye emir vermiyorsun, emrin altındaki savcılara? Ve niye emir ver-
miyorsun, senin bir emrinle ok gibi fırlayacak polislere ve hülooğğ’cu-
larına?

Bu kendini bilmez Bakanı niye derdest ettirmiyorsun, bir şafak bas-
kınıyla?

Eğer böyle davranmaya devam edersen, seni kimse ciddiye almaz, 
bak. Bizden söylemesi...

İşte sen böyle yaptığın için, geçende Konya kadar yüzölçümüne sa-
hip Hollanda’nın polisleri, senin Bakanını önce arabasına hapsetti, son-
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ra da sınıra kadar getirip, kolundan tutup kapı dışarı etti. Yani atıverdi 
ülkesinden. 

AKP’giller’de zerrece onur yoktur
Sen ne yaptın, bu ağır hakaret karşısında?
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve hatta Osmanlı’nın 600 yıllık Saltanat 

döneminin hiçbir anında yaşanmamış bu ağır, kahredici hakaret karşı-
sında ne yaptın sen?

Hiç...
Sadece hiçle kalsaydın, yine neyse, derdik. Ama bir de ödüllendirdin 

adamları. Koskoca Petrol Ofisi’ni Hollandalı bir şirkete satıverdin be 
yahu... 

Yapma be Hafız! Yapma bu kadarını da...
Bakan kadıncağızın uğradığı hakaret, bizim de ulusal onurumuzu ve 

gururumuzu zedeledi. Siz, gurur ve herhangi bir ulusal değer taşıma-
dığınız için, Hollanda’nın yaptığı hakaretin boyutunu asla göremiyor, 
anlayamıyorsunuz. Bu sebeple de, rahatsızlık duymuyorsunuz. Olan bu 
millete oluyor. 

İşte, siz böyle davrandığınız için, ne Putin ciddiye alıyor sizi, ne 
Netanyahu, hatta ne de Haydar El İbadi... Sadece kendinizi ezdirmiyor-
sunuz, küçük düşürmüyorsunuz, ülkemizi, milletimizi de ezdiriyorsu-
nuz. 

ABD haydutunun yetkililerinin size yönelik hakaretleri zaten artık 
günlük olaylardan oldu. Bak birkaç gün önce, Pentagon’un Sözcüsü 
diye bilinen Michael Rubin ne dedi senin için? 

“Çaldığın paraları nereye sakladığını bilmediğimizi mi zanne-
diyorsun? Recep Tayyip Erdoğan artık yolun sonuna geldin.”[7]

Adamlar, düpedüz sana hırsız diyorlar yahu... Üstelik de hem çaldı-
ğın paraları nereye sakladığını biliyoruz, diyorlar.

Bilir mi bilir, elin gâvuru. Onlar gece karanlığında bile dünyanın 
herhangi bir bölgesinde izledikleri otomobilin plakasını okuyabiliyor-
lar, uyduları sayesinde. 

Neyse, sözü uzatmış olmayalım da Hafız; sen çağır şu Levent 
Gültekin’i bir an önce. Bana iyice delirdi diyen bu Bakan kimmiş, onu 
söyle bana, de. 

[7] http://www.mynet.com/haber/guncel/abdli-yazar-michael-rubin-erdogan-artik-yo-
lun-sonuna-geldi-2951330-1



Ama diyemezsin Hafız, değil mi?..
Hani dedin ya; dereyi geçerken at değiştirilmez, diye. Öyle düşünü-

yorsun, değil mi?
Öyle, öyle...
İçinden de, şöyle diyorsun muhakkak:
Hele şu 16 Nisan’da ben Firavun Anayasamı bir onaylatayım, ondan 

sonra bakın bakalım benim ne yapacağıma...
O Bakana mı?
Ona aynen Havuz Müteahhiti, kupon arsaların rantını kırıştığın kan-

kin Mehmet Cengiz’in dediğini yapacağım...
Aslında sana ve avanene acıyorum be Hafız!
Tamamınız sevgi nedir, sadakat nedir, mertlik nedir, dostluk nedir, 

vicdan nedir, zinhar bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz. Kendi kabahatiniz 
değil bu. Sizi yetiştirenler, kritik eşikte yüklememişler size bu değer-
leri. Size sadece yalanı, dümeni, hileyi, ihaneti, kandırmayı, insanları 
Allah’la aldatmayı, vurmayı, soymayı, acımasızlığı ve ihaneti öğret-
mişler. Böylece de fena halde kötülük etmişler size. İşte o bakımdan 
acıyorum, topunuza...

Bizimse, okuma yazmayı askerde öğrenmiş, Yörük, çoban babam, 
“Oğlum”, demişti. “İnsan şerefi için yaşar. Bedeli ne olursa olsun, asla 
leke düşürmeyeceksin onun üzerine.” Tabiî sonra da insanları, hayvan-
ları, tabiatı sevmeyi öğretti bize. Tabiî anacığım da...

İşte bu sebeple, biz bugüne dek, hiç kimseyi kandırmadık. Hiç kim-
seyi satmadık. Hiç kimseyi düş kırıklığına uğratmadık. Yalanla dolan-
la hiç işimiz olmadı. Malımız, mülkümüz, koltuğumuz, pozumuz yok 
ama insanlığın doruklarında yaşanmış bir geçmişimiz, Tarihimiz var. 
Dostun da, düşmanın da saygı duymak ve göstermek zorunda kaldığı 
bir şahsiyetimiz var. 

AKP’giller zihniyetindekilerde sevgi ne arar
Bunun dışında hayat nedir ki, Hafız... Tabiî sen anlamazsın bunlar-

dan. Sana bin yıllar öncesi yaşanmış bir masal, bir rivayet gibi gelir bu 
söylediklerimiz. 

Düzel, Hafız, değiş, insanlığa dön, desek; boş konuşmuş oluruz. 
Ama ne yaparsınız ki, acırım işte ben. Bana kötülük edenlere bile 

acırım. 
Bak, hakkımızda altı tane Kedi Davasının oluşmasına sebep olan 

hayvan ve insan düşmanı zalim komşularımız var. Yolun başında top-
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lanmışlar, bak biz kaç kişiyiz, siz tek ailesiniz. Biz istemiyoruz, mahal-
lemizde hayvanlara bakılmasını. Yapmayacaksınız, diyerek bize ayar 
çekmeye kalkmışlardı. 

Ben onlara hal diliyle ömürlerinde hiç kimsenin etmediği nasi-
hatler etmiştim. İnsanlıktan, vicdandan, acımadan, sevgiden, dinden, 
Kur’an’dan, Hz. Muhammed’den söz etmiştim. Sonra da, sizin tehdit-
leriniz bize sökmez. Siz, bu sayınızın yüz katı bile olsanız, bizim için 
sıfır yazar. Aklınızı başınıza alın. Şurada iyi komşuluk ilişkileri içinde 
yaşayıp gidelim, demiştim. Bir faydası olmadı. Hiç anlamadılar. Çünkü 
onlar için de senin gibi kritik eşik heba edilmişti.

Hafız, sizin aranızda, senin de çok iyi bildiğin gibi, sevginin, saygı-
nın, dostluğun, içtenliğin, sadakatin zerresi yok. Deniz Feneri Savcısı, 
namuslu hukukçu Abdulvahap Yaren’in dediği gibi, siz Türkiye’yi 
Hırsızlar İmparatorluğuna çeviren, çıkar amaçlı, organize bir suç ör-
gütüsünüz. Sizi birbirinize bağlayan, çıkar ortaklığınız. Birbirinizin 
arkasından, yukarıda sözünü ettiğimiz Bakanınızın söylediği türden 
hakaretler, küfürler savuruyorsunuz. Bunu sen de biliyorsun, değil mi? 

Avanen sana niye tapınır görünüyor, biliyor musun, Hafız?
Küplerini doldurdukları hortumu senin sayende elde ettiler de on-

dan...
Onlar da içlerinden, aynen Bakanın gibi, sana saydırdıktan sonra 

şöyle diyorlar aynen:
Ulan bunun sayesinde bu koltuklara, bu makamlara oturduk. Bu vur-

gunları, bu soygunları yapıp küpümüzü doldurabiliyoruz. Yedi sülale-
mizi ihya edecek kamu mallarını aşırıp zimmetimize geçirebiliyoruz. 
Aman buna iyi görünelim de bu dümenimiz bozulmasın...

Bak, Hafız, senin Başdanışmanlarından biri (şu anda Kaçak 
Saray’ında ha!), Levent Gültekin’e aynen şunları söylüyor:

“Sen, Tayyip Erdoğan yanlış yapıyor sanıyorsun. Hayır, o yanlış fi-
lan yapmıyor. Çok iyi bilerek yapıyor her şeyi. O, Türkiye’yi bölmek 
istiyor.

“O, bence birilerine çalışıyor...”
Bak bu aynı kişi, hesabından şu twiti atıyor:
“Reisimize uzanan eller kırılsın.”
Buna tanık olunca da, çok haklı olarak şöyle diyor, Levent Gültekin:
“Ayarım bozuluyor.”
Sen çağırıp bu danışmanının kim olduğunu da soramıyorsun, değil 

mi Hafız?
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Hani şu dereyi geçme meselesi yine...
Bütün avanen böyle be Hafız!
Hayat denir mi buna yahu, yaşamak denir mi?
Din bu mu?
Kur’an ve Hz. Muhammed bunu mu anlatıyor?
Zinhar...
Hep diyoruz ya; siz Muaviye’nin, Yezid’in devamcılarısınız. Siz, 

CIA-Pentagon Dini’nin inananlarısınız. Gerçek İslam’la, Kur’an’la, 
Hz. Muhammed’in yoluyla hiç ilgisi yok, tuttuğunuz sapkın yolun.

Ama ne diyelim, Hafız... Sizinki de bir seçim işte...
Biz “Onur yaşamdan önemlidir!”, diyoruz; sizse vurgun, soygun, 

talan, küp doldurma, kupon arsalar, milyar dolarlar, saraylar, köşkler, 
villalar, mallar, mülkler, koltuklar, makamlar, ünler, pozlar her şeydir, 
gayrısı boş şeydir, diyorsunuz.

Ne diyebiliriz ki...
Allah sizi ıslah etsin, desek; bilmem ki bir faydası olur mu?..
Ama unutmayın ki toprak ıslah eder sizi be Hafız. Onun ıslah ede-

meyeceği hiçbir kötü yoktur...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

28 Mart 2017



Ayrım
Beş

Kaderin ne İblisçe bir oyunudur bu ya...
Adam CIA devşirmesi. Partisi Proje Partisi.

ABD, İngiltere, İsrail yapımı.
Kendisine verilen görev, Türkiye’yi BOP 

çerçevesinde parçalayıp imha etmek.
15 yıldan bu yana bu görevi yapıyor.

Şimdi de CIA, bunu 1165 odalı Firavun Sarayına 
Firavun seçtirtip Türkiye’ye ölüm vuruşunu 

vurdurtmak istiyor...
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Tüm bu söylediklerimiz artık matematiksel kesinlikte ortaya çıkmış 
ve sağlı sollu pek çok kişi tarafından görülmüş, anlaşılmıştır. 

Ne acıdır ki; hâlâ, bu durumda bile milletin yarısı bunun peşinden 
gidiyor, bunun hülooğğ’culuğunu yapıyor. Yazık ya... Ne kahredici bir 
durum, değil mi?

Türk Tarihinde ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde bunun kadar hain, 
vatan millet düşmanı ve de vatan satıcı bir kişi gelmemiştir başa.

Şu an Türkiye cezaevlerinin tamamında yatan 160 bin suçlunun, 
hangi suçu işlemiş bulunurlarsa bulunsunlar, suçlarının toplamı bu 
Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’giller’inin işlediği akıl almaz suç-
lar karşısında, yani onlarla kıyaslandığında devede kulak bile değil de, 
devede tüy kalır ancak.

Bunlar, yüz kızartıcı suçların tamamını; katliam, cinayet, savaş suçu 
ve vatan topraklarını satmak (Ege’deki 18 Adamızı Yunanistan’a peş-
keş çekmek ve Suriye’deki tek yurtdışı toprağımız olan Süleymanşah 
Türbesi’ni terk etmek) dahil, yani vatana ihanet dahil, Türk Ceza 
Kanunundaki hemen bütün suçları on, yüz değil, binlerce kez işlemiş 
bulunmaktadırlar. Bunların bir tek olsun kanuna uygun, hukuka uygun, 
ahlâka uygun işleri olmamıştır.

Biz on yıllardan bu yana, Tayyip’in tâ Refah Partisi Beyoğlu 
İlçe Başkanıyken ABD Büyükelçisi ve de CIA yöneticisi Morton 
Abromowitz tarafından devşirildiğini söylemekteyiz.

Partisi AKP’giller’in bir proje partisi olduğunu söylemekteyiz. Hem 
de açık, net kanıtlarıyla...

Tekrar sayısı, belli bir zaman kaybına yol açmakla birlikte, öğren-
meye olumlu yönde etkide bulunur. Görelim isterseniz bir kez daha. Şu 
videoları bir izleyin ya da tapelerini bir okuyun, lütfen:[8]

[8] Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=9eIGZM0-qhQ.



46

***
“Cem Özer: Böyle kara kutuları var iktidarın. Onlardan biri, 

sizin de yukarda bahsettiğiniz evinize gelen o 5 konuktan biri. O 
sohbeti bir daha burada yineler misiniz? Sakınca yoksa ve sıkıl-
mazsanız...

“AK PARTİ BİR PROJE PARTİSİDİR”
“Abdurrahim Karslı: Yok yineleyeyim. Bir grup gazeteci arka-

daş, bizim de kurucu arkadaşlarımız ile birlikte benim evimi ziya-
rete geldiler. Yemek yedik, sohbet ettik. Sohbet esnasında, bizim 
Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Şeyda 
Açıkkol, bir soru sordu. Dedi ki gazeteci ve hazırda olan arkadaş-
lara;

“1- Ak Parti ile ilgili düşünceniz nedir bu gelinen noktada?
“2- Biz yeni bir parti kurduk Merkez Parti ile ilgili ne düşünü-

yorsunuz?” diye...
“Orada muhtelif arkadaşlar vardı, demin yukarıda ismini söy-

lediğim Ak Parti’ye çok hizmet eden, fikir babası, halen içinde olan, 
çok müdafaa eden gazeteci yazar, benimde eskiden beri tanıdığım, 
düşünce insanı olarak bildiğim Abdurrahman Dilipak da vardı. 
Hatta benden yaşça büyük olduğu için ben ona ağabey diye hitap 
ederim. O da orada vardı. Bu soruya mukabil işte insanlar fikrini 
söylerken o da fikrini söyledi. Dedi ki “Ak Parti bende bunu çok-
ta yazdım” dedi, “saklamaya gerek yok her yerde de bu mevcut” 
dedi. “Ak Parti bir proje partisidir” dedi. “Ne projesi” dediler. “Bir 
tarihte, 90’lı yıllarının başından sonra küresel güçler, emperyalist 
güçler bunun içinde ABD İngiltere İsrail falan Türkiye’ye gidip 
gelmeye başladı. Bizlerle de görüşmeye başladı. ‘Niye gelip gidi-
yorlardı?’ dediler. Bundan sonra Türkiye’de siyasal İslamcılar ile 
birlikte çalışmak istiyoruz. Çünkü yükselen trend siyasal İslam. 
Çünkü, Erbakan hoca ve ekibi gittikçe yükselen trendde puan al-
maya başlamış. Biz sizinle çalışmak istiyoruz biz anlaşma yapalım” 
yani kendi anlattı.

“Cem Özer: Neden Erbakan Hoca madem yükseliyor onunla an-
laşma yapmıyorlar?

“Abdurrahim Karslı: Erbakan hocaya teklif etmişler. Hatta 
bunu da söyledi. “O kabul etmedi” dedi. Yani nasıl bir anlaşma?

“Anlaşma şu:
“1. Biz sizi iktidara taşıyalım.
“2. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim.
“3. Size gerekli finansal destekleri getirelim.
“Cem Özer: Yani o zaman kabul ediyor ameliyatı. Memleketi 

üzerinde kendine yana olursa ameliyatı kabul ediyor…
“Abdurrahim Karslı: Tabiî.
“Cem Özer: Ben memleketin üzerinde ameliyat yaptırmam der-

ken, o zaman yaptırıyor.
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“ERBAKAN’A TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİ
“Abdurrahim Karslı: Demiyor tabiî. Yani Erbakan hoca bunla-

rı kabul etmiyor. Ama Erbakan hocanın ekibi şimdi Ak Parti’yi ku-
ranlar bunu kabul ediyor. Bunun içinde de Tayyip Bey ve Abdullah 
Bey var. “Ben de vardım” dedi o müzakere ekibinin içinde. Hatta 
insanlar orada garip garip bakınca orada huzurda olan Ali Bulaç 
Bey de vardı gazeteci yazar. “Ali Bey’in de haberi var o da biliyor 
bu ekibi.” dedi. Sonra biz bunları yapalım sizden de istediğimiz şu:

“1. İsrail’in güvenliğini arttıracaksınız, önündeki engelleri kal-
dıracaksınız.

“2. Büyük Ortadoğu projesi yani sınırların değişmesi.
“3. İslam’ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacak-

sınız.
“Hatta orada DSP’li bir Bakanımız vardı Aydın Tümen onun 

da ismini söyleyeyim kızmaz inşallah. Aydın Tümen dönüp bakınca 
ters ters dedi ki; “Kızmanıza gerek yok. Sosyal demokratlardan da 
bu projenin içinde olanlar vardı. O zaman CHP’nin başında olan 
Deniz Baykal, ona da çünkü Cumhurbaşkanlığını verecektik” dedi. 
“Ama o sıra dedi anlaşma gereği hiç çalışmadı gitti sırt üstü yattı. 
‘Nasıl olduysa anlaştık’ diye, proje bozuldu Abdullah Bey’e teklif 
ettik” dedi.

“Cem Özer: Zaten Deniz Baykal, eğer evet demeseydi siyasi haya-
tımızda Recep Tayyip Erdoğan daha sonra olacaktı.

“Abdurrahim Karslı: Tam olarak değil aslında. Daha değişiği, 
bu iktidar bir proje iktidarı olduğu için muhalefette bu proje gereği 
iktidarın destekçisi. Dediğiniz gibi meclise girmesi Tayyip Bey’in 
Deniz Bey sebeptir. Ama erken seçimi teklif eden de Devlet Bahçe-
li’dir.

“Cem Özer: Yani bozalım iktidarı.
“Abdurrahim Karslı: Bozalım ve yani o ekonomik bunalımdan 

siyasi bir bunalım çıkardılar. Ak Parti iktidarı gerçekten projedir.
“Cem Özer: Tam da çözülmüştü ekonomi…
“Abdurrahim Karslı: Tam da çözülmüştü ekonomi…
“Cem Özer: Kemal Derviş geldi, falan filan…
“Abdurrahim Karslı: Birde işler tersine döndü. Bunu millet 

yaşadı. Yani bunu Abdurrahman Bey bunu ısrarla söyledi. “Ya 
ben bunu kaç defa yazdım. Zaten Türkiye bunu yaşadı.” Beni de 
göstererek dedi ki “O zaman ben bu arkadaşa gittim geldim bir 
hafta anlattım böyle böyle çalışalım diye bu kabul etmedi. Reddetti 
beni.” Doğru. Bana göre öyle bir teklif Türkiye’nin bölünmesi, İs-
lam’ın tahrip edilmesiydi. Sırf Türkiye’nin değil, Büyük Ortadoğu 
projesi bütün Ortadoğu’daki ülkelerin sınırlarının değiştirilmesi, 
ekonomik imkânların küresel güçlere bağlanması demektir.

“Cem Özer: Peki şöyle bir şey yapmıştır iktidar tamam bunlar 
biz’im oyunumuza gelsin bunlar önümüzü açsınlar sonra biz bunları 
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dediğini yapmayıveririz biter gider...
“Abdurrahim Karslı: Belki öyle düşünmüş olabilirler. Ben ne 

düşündüklerini bilmiyorum ama şunu söyledi Abdurrahman Bey, 
dedi ki “Bu projeyi diğerleri kabul etmedi, biz ve bu projenin için-
de ‘evet’ diyen Abdullah Bey’le Tayyip Bey ‘evet’ dedi. Bu bir pro-
jedir. Merkez Parti’nin başarı şansını şimdilik görmüyorum. Çün-
kü proje henüz tamamlanmadı” dedi.

“Cem Özer: Peki bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi İsrail’in güven-
liğini önünü açmak diyorsunuz. İsrail’e en çok kafa tutan ekip. Takır 
takır kafa tutuyor.

“Abdurrahim Karslı: Kafa tutuyor dediğiniz zahiren hal böyle. 
Ama Numan Kurtulmuş’un da anlattığı bir şey var. Ben de hukuk-
çuyum siz de hukukçusunuz. Biz İsrail’e kafa tuttuk. Ama bütün 
uluslararası kurum ve kuruluşlarda engelleri önlerinden kaldırdık. 
Bugün kaldırdık. Bir sürü kuruluşlarda mesela ortak olamayacağı 
birçok kuruluşlarda biz veto hakkımızı kullanmadık geldi ortak 
oldu. İsrail’deki yasak olan silahların üretimi var mıdır yok mudur 
filan diye biz tekini istemedik Türkiye olarak. Ondan da öte biz 
fiilen de İsrail önündeki engelleri kaldırdık.

“Cem Özer: Nasıl kaldırdık?
“Abdurrahim Karslı: Hamas en büyük engeldi biz tahrik ettik 

ettik İsrail Hamas’ı dümdüz etti.
“Cem Özer: Yani Hamas şimdi…
“Abdurrahim Karslı: Efendim akıllı insan ne düşünür. Şimdi 

İsrail’e karşı iki tane kuvvet var. 1. Filistin Kurtuluş Örgütü 2. Ha-
mas.

“Filistin Kurtuluş Örgütü uluslararası camiada meşru organ 
kabul ediliyor. Bir de Hamas var. Bütün uluslararası camia da şunu 
terör olarak kabul ediyor. Biz bunu tahrik etmek yerine madem 
bizim sözümüzü dinliyor biz de kuvvetliyiz, ağabeyiz, ne der insan 
siyaseten, siz kendinizi fes edin nasıl olsa uluslararası illegal bir ör-
güt olarak kabul ediyorsunuz, şu Filistin Kurtuluş Örgütü’ne işti-
rak edin. Zaten eninde sonunda birleştiler. Dolayısıyla buna kuvvet 
verip bununla iştirak etse biz meşru bir organı müdafaa edecektik. 
Biz öyle yapmadık. Verdik gazı Hamas’a Gazze’ye gidiyoruz diye, 
gidebildik mi? 3 kişi öldürdüler diye binlerce kişiyi İsrail’e öldürt-
tük. Bunu beraber yaşadık. Yani ağaç meyvesini verdi diyorum. Biz 
gidecektik oraya ambargoyu kaldıracaktık, Mavi Marmara Gemi-
si’ni gönderdik insanlar öldü. Ne oldu? Sonuca bakmamız lazım. 
One Munite demekle bu işler hallolmuyor. Numan Kurtulmuş’un 
da ifadesiyle, hukuken önlerini açtık bütün kurum ve kuruluşlar-
da. Önlerindeki engelleri kaldırdık.

“Hamas’ı mahvettik.
“Mısır’ı darma duman ettik.
“En çok kafa tutan Suriye’yi yerle yeksan ettik.
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“Bunun dışında da Ürdün, Libya hepsi yok şu anda.
“Yani İsrail artık elini kolunu sallayarak geziyor. Güvenliğini 

arttırdık. Lütfen Ak Parti’nin getirdiği neticeyi dinleyin. İçerde 
PKK’yı makbul ve mübarek yaptı. Dışarıda da İsrail’in önünü açtı. 
İslam adına da bir sürü terör örgütü icat etti, IŞİD gibi.

“Biz ne istiyoruz?
“Diyoruz ya, Cumhuriyet nedir?
“Denetimdir, şeffaflıktır.
“Bir hükümet düşünün, ister dindar ister dinsiz olsun. Tenkit 

ettiği Çiller, tenkit ettiği Mesut Yılmaz... Kendi ekibinden olan Er-
bakan Hoca’nın harcadığı örtülü ödeneğin yirmi buçuk katını har-
camış. 

“Sorabiliyor musunuz, nereye gitti diye?
“Yok. Uluslararası terör örgütlerine gitti, nakit olarak veya si-

lah olarak.
“Toplanan paralar için de dindarlar ne diyorlar?
“Evet, alıyor filan ama, eee, bir yerlere yardım yapıyordur. 
“Yani Halife-i arz. Bir hayal uğruna memleketi sıkıntıya soktu. 

Sünni İslam gelişecekti, biz de one minute dedik diye gidip Halife-i 
arz olacaktık. Böyle bir hayali Osmanlıcılık, hayalcilik olur mu?  
Geldiğimiz yer belli. Yine söylüyorum. İsrail en kuvvetli halini ya-
şıyor. PKK en güçlü hale geldi. Devletin namusunu Güneydoğu’da 
PKK’ya teslim ettik. IŞİD de geldi kapımıza dayandı, tel örgüyü 
ittirip bu tarafa geçiyor. İşte dindar dinsiz; gelen hal bu.”[9]

***

Şimdi de, aynı ihanet projesini eski Bakanlardan Namık Kemal 
Zeybek’ten dinleyelim:[10]

***
Videonun tapesi:

“Uğur Dündar: Siz diyorsunuz ki Adalet ve Kalkınma Parti-
si’ni Amerika Birleşik Devletleri kurdurdu, ben buna tanığım hat-
ta bana da teklifler sunuldu, ben kabul etmedim diyorsunuz.

“Namık Kemal Zeybek: Evet, öyle.
“Uğur Dündar: Bu çok ciddi bir itham, ağır bir itham değil mi?
“Namık Kemal Zeybek: Evet, çok ağır, durum çünkü çok ağır, 

gerçeği söylüyorum ben, ben gerçeği söylüyorum. Tanık olduğum 
olayı söylüyorum ama o olay olmasa hayat ve uygulamalar bu ger-
çeği ortaya koyuyor.

“Bakın Bush Irak’ı bombalama kararı verdiği zaman Ameri-

[9] http://odatv.com/akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200.html.
[10] Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=XP1UA8MC4Dg.
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ka Birleşik Devletleri içinden birçok akıllı insan, vicdanlı insan 
buna karşı çıktılar, bunu yapma dediler. Ama bizim Başbakanımız 
kendisini de Eşbaşkan ilan ederek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
kendisini Bush’un Eşbaşkanı ilan ederek hevesle bu bombalama 
işlemine yardımcı olmak üzere tezkere çıkarmak teşebbüsünde 
bulundu. Çıkaramadı ama sanki çıkmış gibi yardımcı oldu. 4.800 
sorti Türkiye üzerinden Irak’ı bombaladı. Yüzbinlerce insan öldü 
Irak’ta. Irak tahrip edildi. Talan edildi, parçalandı, tarihi şehirler 
yok edildi bir bir. Binlerce yıldan beri duran kalıntılar, müzeler 
talan edildi.

“Uğur Dündar: Peki, size nasıl bir teklif yapıldı?
“Namık Kemal Zeybek: Onu söyleyemem. Yani, ona hemen ge-

leyim, buna rağmen ne oldu?
“Sayın Başbakanımız ben Amerikan askerlerinin sağ salim 

dönmesi için dua ediyorum, Irak’a demokrasi götürüyor, dedi. Ben 
Eşbaşkanım demeye devam etti. Ya ona verilen görev bir, Irak’ta 
yardımcı olmak, iki Türkiye’de orta direği yok ederek global ser-
mayenin mallarına Pazar açmak, çok açık.

“Tarım yok edilecek ki, pancar sınırlandırılacak ki, Kargil’in 
yapay tatlandırıcılarına pazar açılsın, bunun için yapılır bu işler. 
Kötülük olsun diye değil sadece, Pazar kazanmak için.

“Esnaf yok edilir ki yine uluslararası şirketler gelip esnafın boş-
luğunu doldursunlar, bunun için yok ediliyor.

“Milli sanayi yok edilir ki ya da milli bütün kazanımlar satılır ki 
dev şirketler gelsin ve ele geçirilsin, bunun için getirildi.

“Ve bunları yapıyor, hevesle de yapıyor, severek de yapıyor. İşin 
kötüsü de çok iyi şeyler yaptığını zannediyor, çünkü Dünya’ya da-
yatılan Neo-Liberalizm, Globalizm ilkeleri hani hâkim paradigma-
lar onun tarafından da çok kolay benimsendi.

“Bana yapılan teklif şuydu: Tam da 57. Hükümet dönemi Sayın 
Ecevit, Allah rahmet eylesin, Başbakanımız, Devlet Bahçeli ve Me-
sut Yılmaz’la yardımcıları, böyle bir dönem. O dönem de aslında 
global kapitalizme ve taleplerine karşı büyük bir direniş yok ve on-
lar da bazı şeyleri yapıyorlar.

“Uğur Dündar: Hatta o dönemde Türkiye Tarihinin en ağır, 
Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik bunalımlarından birine 
sürüklendi ve onun sonrasında da merkez partilere duyulan inan-
cın çok zayıflaması, kökünden sarsılması nedeniyle Adalet ve Kal-
kınma Partisi seçimden birinci parti olarak çıktı.

“Namık Kemal Zeybek: Şimdi orada, o dönem, o dönem daha 
Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yok. Refah partisi içinde 
bölünmeler var. Refah partisi içinde çok ilginç ve ilkeli bir hizipleş-
me oldu. Şimdi ilkeli hizipleşme fikre dayalı hizipleşmedir. İlkesiz 
hizipleşme ise eş dost ayrışmasına dayalı hizipleşmedir. İlkeli hi-
zipleşme şuydu: Sayın Erbakan milli görüş, milli duruş fikriyatın-
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da ısrar eden ve antiemperyalist söylemleri olan bir insandı ama 
onun partisinde bir grup bölüm koptu. Dediler ki biz ağzımızla kuş 
tutsak bu ülkede bize iktidar verilmeyecek. Öyleyse biz de gidelim 
birileriyle anlaşalım.

“Gittiler ve Amerika’da birtakım şirketlerle ve onların oluşum-
larıyla anlaştılar, bütün fikriyatları değişti, her şeyleri değişti. Tam 
tersini söylemeye başladılar yani böyle böyle yaparken, böyle böyle 
yapmaya başladılar. Ani bir dönüşümdür bu, bir kararla dönüşüm-
dür ve ortaya böyle bir grup çıktı, hizipleşmeler vs. başladı.

“Tam bu dönemde yani Refah Partisi milletvekilleri de ikiye ay-
rılmıştı. Dönem bu dönem. Bu dönemde Amerikan Büyükelçisi’nin 
siyasi müsteşarı yanında Amerika’dan gelmiş birkaç kişiyle birlik-
te ve Büyükelçilikten yine not tutanlar muhtemelen kayda alanlar-
la falan bana geldi.

“Bana niye geldi?
“Gerekçe şu; ben Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesini kurmu-

şum. Ve bütün Türk Dünyası’ndan, Balkanlar’dan, efendim Orta 
Asya’dan, Ortadoğu’dan, Kerkük’ten şurdan burdan yani Türk 
Dünyası’nın her yerinden Kafkaslar’dan öğrenci okutuyorum ve 
30.000 öğrencim var.

“Ben yaptığım işten de mutluyum. Halimden de memnunum, 
hizmet yaptığımı da düşünüyorum sevinçliyim, sevine sevine işimi 
yapıyorum. Böyle bir günde üniversiteyi konuşmaya geliyoruz fa-
lan dediler. Bir de Türk Dünyası uzmanı sayarlar beni birçok in-
san, onu da soracağız falan...

“Buyursunlar gelsinler dedim, geldiler ve gerçekten de üniver-
siteyi soruyorlar ben anlatıyorum, Hoca Ahmet Yesevi’yi anlatıyo-
rum. Onun insani görüşlerine Amerikalıların da ihtiyacı olduğunu, 
bütün insanlığın ihtiyacı olduğunu anlatıyorum. Bahis oraya gelin-
ce doğrusu çok coşkulu da anlatırım. Yani sevine sevine heyecanla 
anlatıyorum. Ama bir taraftan da diyorum ki sebebi ziyaret ne ola 
ki? Onu da düşünmüyor değilim.

“Uğur Dündar: Bir an önce sadede gelmelerine bekliyorsunuz...
“Namık Kemal Zeybek: Evet, yani ama kendi konuşmamın he-

yecanıyla da zaman hayli uzadı. Yani sanıyorum bir, bir buçuk saat 
falan sonra araya girdi sayın Müsteşar.

“Peki Türkiye’de muhafazakârların öncülüğünde, milliyetçile-
rin, liberallerin ve sosyal-demokratların da katılacağı yeni bir siya-
si parti kurulsa sizce nasıl olur? dedi.

“Tarif ettiği gibi tabiî ki partinin adından bahsetmedi, tabiî ki, 
Sayın Başbakanın adından da bahsetmedi ama onları tanımladı.

“Uğur Dündar: Projeden bahsetti mi?
“Namık Kemal Zeybek: Evet, böyle bir parti kurulursa nasıl 

olur dedi. Fikir. Dedim ki iyi olmaz. Neden iyi olmaz? dedi ve iyi 
olacağı ile ilgili beni ikna etmek için deliller getirmeye başladı. Bu 
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partinin çok iyi olacağı, başarıya ulaşacağı, şartların çok uygun ol-
duğunu vs...

“O da benim Hoca Ahmet Yesevi’yi anlattığım heyecanla bana 
bu yeni partiyi anlattı heyecanla. Ve dedim ki, peki ya ne diyeyim, 
misafir gelmiş, görüşünü söylüyor. Peki dedim siz başarılı olur di-
yorsanız, evet, olabilir dedim. Peki, siz girmez misiniz bu partiye? 
dedi.

“Bu nedir?
“Bu tekliftir.
“Uğur Dündar: Siz girmez misiniz?
“Namık Kemal Zeybek: Siz bu işin içinde olmaz mısınız? dedi.
“Ben bu işin içinde olmam dedim.
“Kesin mi?
“Evet kesin, dedim.
“Peki dediler, teşekkür ettiler, kalktı gittiler. Ondan sonra yine 

benimle görüşme talepleri oldu ama artık görüşmedim.”

***

AKP, ülkeyi parçalamak için kurulmuş bir partidir
Görüldüğü gibi, arkadaşlar, hiç şek ve şüpheye yer bırakmayacak 

biçimde kesindir, AKP’giller’in Amerikan projesi, Amerikan yapımı 
olduğu. Aynı zamanda da onların, vatana ihanet karşılığında iktidar 
koltuğuna oturtuldukları. 

15 yıldan bu yana ne yaptı bunlar?
Tümüyle kendilerine verilen görevleri yaptılar.
Milleti, din, mezhep ve milliyet temelinde ayrıştırıp birbirlerine 

düşmanlaştırdılar. Yani ülkeyi sosyal açıdan parçaladılar. Şimdi de sıra, 
fiziki coğrafya açısından parçalamalarına geldi. Ona oynuyorlar artık. 
Onu da tek başına Tayyip’e yaptırtacaklar. Bir gece yarısı çıkarılan, ka-
nun hükmündeki “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”yle. Mecliste ezici 
çoğunluğu oluşturan AKP, MHP ve HDP adlı, yine Amerikan yapımı 
partiler de buna anında destek verecek, alkışlarla karşılayacak, “Yetmez 
ama evet” çekecek. Çünkü ilk planda ülkeyi eyaletlere bölecek Tayyip. 
Ardından da, kesin parçalanma gelecek. Yani kademeli bir süreç olacak.

2 triyon doları aşkın kamu malını hırsızladılar, AKP’giller. Hâlâ da, 
hırsızlıkta hız kesmiş değillerdir. Ne Kamu İktisadi Teşekküllerini bı-
raktılar satmadık, ne liman, ne orman, ne ırmak, ne maden. Hepsini 
Yerli-Yabancı Parababalarına yeyim ettirdiler. Komisyonlarıyla da 
küplerini doldurdular ağzına kadar. Hırsızlama paralarını koyacak yer 
bulamıyorlar artık. Miktar o kadar çoğaldı ki, ancak lüks, özel villalara 
sığdırabiliyorlar. 17-25 Aralık Geriz Patlaması olayında da görüldüğü 



gibi, Bilal, Emine, Sümeyye, Damat, 24 saat kamyonetlerle para nak-
letmelerine rağmen, para çıkarmalarına rağmen hâlâ; “30 milyon Avro 
kaldı babacım, sıfırlayamadım tümüyle”, diyor Bilal. Onun bir kısmıyla 
da, Şehrizar Konakları’ndan 6 villa alacağız... Villalar alınıyor. Tapuları 
da Damat’ın üzerine. Şu anda da öyle.[11]

Evet, arkadaşlar, bu denli kesin, Tayyipgiller’in hırsızlığı, kamu malı 
çalmışlığı, zimmetçiliği. Ama ortada adalet diye, hukuk diye, mahkeme 
diye bir şey bırakılmadığı için kimse kıllarına dokunamıyor adamların. 
Üstüne üstlük şimdi de, “Ben Başkan olacağım” diye tutturmuş durum-
da. Memleket benim çiftliğim olacak, kafama göre yöneteceğim, şirket 
yönetir gibi, diyor.

Tabiî ABD’li efendileri ve CIA dedirtiyor ona bunu. Plan onların.
Bu Firavun Atama Anayasasının da, CIA planı olduğu, yine apaçık 

bir gerçektir. Yazılarımızı okuyan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Biz, 15 
Temmuz Ganimet Paylaşım savaşı’ndan bu yana hep yazıp söylüyoruz 
bunu. CIA, Tayyip’te ancak tavşan kadar bir yürek olduğunu adı gibi 
biliyor. Bu nedenle de ona her istediğini yaptırabileceğini, istediği anda 
diz çöktürebileceğini aynı oranda biliyor. Bu sebeple de, onu Başkan 
seçtirterek, Türkiye’yi onun eliyle, başka türlü dersek; onun aracılı-
ğıyla, onu maşa ya da taşeron olarak kullanarak parçalayacak, BOP 
Haritasında ortaya koyduğu şekilde.

Bizim bu tespitimiz şu günlerde yine sağlı sollu siyasetçiler ve yazar-
çizerler tarafından gündeme getirilmekte, paylaşılmaktadır. Görelim:

“DYP ve Büyük Türkiye Partisi’nin kurucularından AKP eski 
Antalya Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu eski Başkanı 
Mehmet Dülger, partide bulunduğu dönemde kafasındaki sorula-
ra yanıt alamadığını söyledi. Dülger, “Bazı halleri izahtan kaçın-
dıklarını gördüm. Bir kere, Kızılcahamam toplantısında, ‘Burada 
madem aile içindeyiz, bana Büyük Ortadoğu Projesi nedir, bizim 
eşbaşkanı olmamız nedeniyle bize düşen görevler nelerdir, bizim 
Türkiye olarak böyle büyük bir projede yerimiz ne olacak’ diye 
sordum. Cevap olarak ‘öğle tatili geldi’ cevabını aldım. Hiçbir açık-
lama yok. Bu benim için çok büyük bir soru işaretidir” dedi.
“ABD PROJESİDİR”

“BirGün gazetesinden Meltem Yılmaz’a konuşan Dülger Ana-
yasa değişiklik paketinin bir ABD projesi olduğunu söyledi ve söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“CIA eski Türkiye şefinin 2006’da Beyaz Saray’a sunduğu bir 
Türkiye raporu var. Raporda, ‘Eğer ABD’nin çıkarı Türkiye’de 

[11] https://www.youtube.com/watch?v=4qO9ySnWAtM.
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bir federal devlet kurulmasıysa, mutlaka ve öncelikle yargıyı, or-
duyu, meclisi ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejimine ge-
çilmelidir. Tek adamı ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna 
etmekten çok daha kolay olacaktır’ deniyor. Sonuç olarak bu Ana-
yasa değişiklik paketi, bir ABD projesidir.”

“ŞEHİTLER NE OLACAK”
“Dülger “Şimdi zaten hesap verilmiyor, bu Anayasa paketi ile 

hesap verme işi tamamen ortadan kalkacak” dedikten sonra “Ge-
çen günlerde Dışişleri Bakanımız ABD’nin Dışişleri Bakanı ile gö-
rüştü. Ben bilmek istiyorum, ne konuştular? Bu bizi son derece 
ilgilendiren bir konu, neden açıklanmıyor? Fırat Kalkanı nasıl ve 
neden bitti, orada verdiğimiz şehitler ne olacak? Ama bunun açık-
laması yok” ifadelerini kullandı.

“RIZA SARRAF AKP’NİN YUMUŞAK KARNI”
“Rıza Sarraf davasının AKP’nin yumuşak karnı olduğunu söy-

leyen Dülger şu ifadeleri kullandı: “Soruşturma daha da genişle-
mez çünkü bir yararı yok. Rıza Sarraf konuştu, bu Halkbank’ın 
genel müdür yardımcısı ABD’ye giderken tutuklanacağını bile bile 
gitti. Mayın eşekleri vardır, mayın döşeli araziye önden onları gön-
derirler. İşte bu adam gönderildi. Ama bana kalırsa devamı gel-
meyecek, çünkü edinilen bilgiler ABD tarafından buraya karşı koz 
olarak kullanılacak.”

“Odatv.com”[12]

Mehmet Dülger, tam bir Finans-Kapital siyasetçisidir. Siyasi ha-
yatı hep Amerikancı partilerde milletvekili ve Bakan olarak geçmiştir. 
İhtiyarlamış, kullanım süresi dolmuş ve ıskartaya çıkarılmıştır, ABD 
tarafından. Tıpkı Demirel gibi...

Öyle olunca da, namuslu oynamaya başlamıştır artık. İnandıklarını 
söylemeye, savunmaya başlamıştır. Ama görevdeyken Amerika’nın 
bire bir verdiği emirleri, görevleri tekrarlar ve onları savunur, böyle 
burjuva politikacıları.

Fakat, işte o bile, Türkiye’nin içine düşürüldüğü felaketi bugün iti-
raf etmek durumunda kalıyor. 

İşte bir burjuva siyasetçisi daha. Hem de, CIA yönetimindeki 
Kontrgerilla’nın, yani Süper NATO’nun Türkiye Şubesi olarak işlev 
yapan MHP’nin bir milletvekili söylüyor, aşağıdaki sözleri:

“Meral Akşener, referandumda ‘Evet’ çıkması halinde Türki-
ye’nin ciddi bir bölünme süreci yaşayabileceğini belirterek “Ben 
Rumelili bir ailenin çocuğuyum. Köklerim Selaniklidir. Annean-
nem 1908 Selanik doğumlu. O zaman Selanik bizim memleketi-

[12] http://odatv.com/cia-da-evet-dedi-0304171200.html.
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mizdi. Şimdi Selanik yok, kaybettik. Vatan kaybettik. Bu yüzden 
bir şey olmaz demeyelim, her şey olabilir. Bu vatan son yurdumuz. 
Kaybedemeyiz” diye konuştu.
“Başkanlık sistemi CIA projesi

“Akşener, Başkanlık projesinin bir CIA Projesi olduğunu belir-
terek, “Bu Türkiye’ye kurulmuş emperyal bir tuzaktır. Bu bilinen 
bir şey. CIA’nin Türkiye masası sorumlusunun bu konudaki fikir-
leri basında yer aldı. Cumhurbaşkanı, Başbakanı olan bir sistem 
yerine tek kişiyi ikna etmenin daha kolay olduğunu düşündüler ve 
bu sistemi desteklediler. Anayasa Değişikliği Tasarısı Cumhurbaş-
kanına ‘Eyalet kurma, savaş yapma ve bütçe yapma’ yetkileri ve-
riyor.” dedi.”[13]

Şimdi de, Sorosçu Kemal’in, TR 705’in, Pontusçu Bekaroğlu’nun 
Yeni CHP’sindeki pek az sayıdaki namuslu milletvekilinden biri, ve 
hatta da birincisi olan, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un şu açık-
lamasını görelim:

“Bu bir emperyal plan, Sevr nerede hazırlandıysa, BOP nere-
de hazırlandıysa, BOP haritası nerelerde çizildiyse, o mahfillerde 
hazırlanıp, Meclis’te bu metni okumadan imzalayan milletvekille-
rinin onayı ile milletin önüne getirildi. Bu metin bir ihanet belge-
sidir. Bu Anayasa metni bir bölünme, 1923 cumhuriyetini tasfiye 
metnidir.”[14]

Siyasilerden aktarmayı burada bırakalım, isterseniz. Bakın bir de na-
muslu bir aydın kadınımız, Ergenekon Davası adlı CIA Operasyonunun 
hedeflerinden yani kurbanlarından olan, ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) 
Eski Başkanı Gülseven Yaşer’in bu konuda Odatv’de yayımlanan ya-
zısının ilgili bölümünü görelim:

“Siz de referandumun önceden hazırlanmış yabancı bir proje 
olduğunu söylediniz. Peki hedeflerini nasıl gerçekleştirecekler?

“Şu günlerde sosyal medyada yeniden dolaşmaya başlayan ünlü 
bir rapor var. Rapor, TBMM’yi, Cumhuriyet’in saygın güçlü ku-
rumlarını nasıl halledeceklerini anlatıyor. Bu raporu tekrar oku-
yunca, her şeyin yerli yerine oturduğunu göreceksiniz. Sonra evet 
mi hayır mı cevabını vermek sizlere kalmış artık.

“CIA eski Türkiye Şefi Paul B. Henze’nin raporundan söz edi-
yorsunuz sanırım. Bu raporu okumayanlar için önemli noktaları 
yeniden anımsatalım okuyucularımıza

[13] http://www.cnnturk.com/turkiye/meral-aksener-baskanlik-sistemi-cia-projesidir?-
page=5.
[14] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/712598/Halk_TV_deki_sozleriyle_
gundem_olmustu..._CHP_li_Husnu_Bozkurt_a_sorusturma.html.
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“Evet Henze’nin Beyaz Saray’a sunduğu 2016 tarihli o ünlü ra-
porunda özet olarak şöyle diyor:

“Türkiye’nin bu şekliyle Amerikan politikalarının yanında ola-
cağından emin olamayız.

“-Hükümeti ikna ettiğimizde, Meclis,
“-Meclisi ikna ettiğimizde, ordu,
“-Orduyu ikna ettiğimizde, yargı karşımıza çıkabiliyor.
“Eğer Amerika’nın çıkarı Türkiye’de bir federalizm, yani fede-

ral devlet kurulması ise;
“Mutlaka ve öncelikle Türkiye’de; yargı, ordu, meclis ve hükü-

meti tek elde toplayan başkanlık rejimine geçilmelidir!
“Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı kontrol et-

mekten çok daha kolay olacaktır..!
“Eğer O kişi Amerikan çıkarlarına yardım etmek konusunda 

tereddüt ederse… “Libya ve Irak örneği verilerek rapor, şu cüm-
leyle tamamlanıyor:

“BİR KİŞİ ÜZERİNE KURULMUŞ OLAN YAPIYI YIKMAK, 
AMERİKA İÇİN SORUN OLMAZ…!”[15]

AKP’nin kurucuları şimdi de
başhaini Firavun Sarayına çıkarmak istiyorlar

Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte, ABD ve onun casus örgütü CIA (tabiî stratejik müttefikleri 

İngiltere, Kanada ve İsrail), 16 Nisan’da Türk Milletini içine düşür-
mek istedikleri böylesine korkunç bir tuzak kurmuş bulunmaktadır-
lar. Dikkat ederseniz; bu ihanet projesinde de, Kaçak Saraylı Reis’in 
AKP’giller’iyle, onun 2002’den bu yana sinsi ve karanlık destekçi-
si Devlet Bahçeli’nin MHP’si başrolü oynamaktadır. Bu, sıradan bir 
Anayasa veya yasa oylaması olmayacaktır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ve onun vatanına öldürücü vuruşu vurdurmak istediği baş hainini 
Firavun Sarayına, kimsenin gıkını çıkaramayacağı bir Firavun olarak 
oturtup oturtamayacağının oylanması olacaktır. Bunu asla aklımızdan 
çıkarmamamız gerekir.

Hep dile getirdiğimiz gibi, işte böylesine karanlık günlerden geçiyo-
ruz. Böylesine korkunç ölüm tuzaklarıyla karşı karşıyayız.

Son günlerde de olsa, bizim dışımızda bazı burjuva siyasetçilerinin 
ve yazarçizerlerinin bu tehlikeden söz ediyor olmaları bile olumlu bir 

[15] http://odatv.com/yazar/nurzenamuran/16-nisanda-yapilacak-referan-
dum-bir-cia-projesi-0204171200.html.
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gelişmedir. Fakat son tahlilde onlar da burjuvazinin ve dolayısıyla da 
onun dünya çapındaki ağababası ABD’nin safında yer alırlar.

İş, gelip yine biz Gerçek Devrimcilere düşer. Vatanı milleti ve halkı 
savunmak bizlerin vazgeçilmezidir.

Bu ihanet projelerini de, bunlara taşeron rolü oynamayı kabul eden 
hain kere hainleri de elbette en sonunda yenilgiye uğratacağız. Ve hesap 
soracağız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
3 Nisan 2017



Ayrım
Altı

Ey Kaçak Saraylı Binbir Surat!
Önce “Ölmüş inek” dedin,
Sonra “İki Ayyaş” dedin,

Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın dahi önderlerine.

Şimdi de Firavun Anayasası Referandumunda 
tehlikeye düştüğünü görünce kalkıp hiç utanıp 

sıkılmadan, hiç yüzün kızarmadan
bu önderlerden medet umuyorsun.

Mustafa Kemal’in resmini basıyorsun,
demagojik propaganda afişlerine...
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Ayıp yahu. Ayıp be!
Anladık, sen pervaneler gibi dönersin de, bu senin doğana uygun 

düşer de, Milleti de bu kadar ahmak yerine koymayın be.
Biliyoruz, senin Türk Milleti’yle, vatanımızla, halkımızla zerrece 

aidiyet bağın yok. Sen bu vatanın ve milletimizin en sinsi düşmanların-
dansın. Tabiî senin AKP’giller’in de. 

Sen, işgalci İngiliz Emperyalistlerine sığınan, onların zırhlısıyla 
ülkeyi terk edip kaçan, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları hakkında 
idam fermanları çıkaran, Ege’de kan döküp ırza geçerek işgaller ya-
pan Batılı Emperyalistlerin maşası Yunan Ordusu’na karşı da,”Başkal-
dırmayın. O gelen, düşman ordusu değil, Halife Ordusudur”, diyerek 
bildiriler dağıttıran, tellaller bağırttıran “Ulu Hakan Vahididdün Han” 
dediğin hain Vahdettin’in ve Damat Ferid’in, Sait Molla’nın, Filozof 
Rıza’nın geleneğindensin. Onların devamcısısın. 

Bugün de, yüz yıl önce ülkemizi, vatanımızı baştanbaşa işgal edip, 
Milletimizi köleleştirmek isteyen Batılı Emperyalistlerin başarama-
dığı işi, yeniden gündeme getirip İblisçe yollarla, hilelerle diyelim, 
başarmaya kalkan ABD-AB Emperyalistlerinin yerli taşeronusun. 
İşbirlikçisisin, hizmetkârısın.

Boşuna demedin, ne anlama geldiğini bilmeden demedin. Bilerek 
ve isteyerek dedin, “Ben BOP Eşbaşkanıyım. Biz bu görevi yapıyo-
ruz.”, diye. 

Yani apaçık bir şekilde, BOP Haritası çerçevesinde Türkiye’nin üç 
parçaya bölünmesinde aktif rol alacağım ben, demiş oldun. Zaten 15 
yıldan bu yana yaptığın da o. 

Şimdi, ABD’nin hizmetinde ve desteğinde, 1165 odalı Firavun 
Sarayına Firavun seçtirtmek istiyorsun kendini. Ondan sonra da, bir 
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”yle, bir gece yarısı BOP Haritası’na 
göre Türkiye’yi üç eyalete böldüm, deyip çıkacaksın.

Bu nasıl bir ihanettir? diyenlere de; ne yapalım, bu yetkiyi “milletim 
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bana verdi. Ben de bu yetkiyi kullandım.”, diyeceksin, öyle mi?
Efendin ABD Emperyalistleriyle birlikte yapmış olduğunuz İblisçe 

hesap bu.
Ama asla aklından çıkarma ki, böylesine hayâsızca bir ihanetin mut-

lak hesabı sorulur, senden ve avanenden. 
Marmaris’ten, Obama’nınki kalitesindeki uçağıma atlar, ailem-

le birlikte tüyerim, hesabı yapma sakın. Buna izin vermeyiz. Kaldı 
ki o gün geldiğinde, seni kabul edecek devlet bulunmaz. ABD-AB 
Emperyalistleri, işi biten hizmetkârlarına bir tekme de kendileri vurur. 
Tarih bunun örnekleriyle doludur. 

Günbegün ihanetlerin ve Laik Cumhuriyet’i yıkmak dahil, Ege’deki 
18 Adamızı Yunanistan’a peşkeş çekmek dahil, yani vatan satıcılığı da-
hil, kamu mallarını durup dinlenmeden, gözü dönmüş bir hırsla hırsız-
lamak dahil, işlediğiniz suçlar artıyor. 

Fakat, hepsinin hesabına çekileceğiniz günler gelecek. Muhakkak 
gelecek...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Nisan 2017



Ayrım
Yedi

“Emevi Camii’nde Cuma Namazı kılacağız,
en kısa zamanda” ayağıyla

BOP’un Suriye bölümünün hayata geçirilmesinde
üstlenmiş olduğun taşeronluk rolünü

başarıyla yerine getirdin, Tayyip.
Efendin ABD, AB Emperyalist haydutları

“efferim oğlum Tayyip”, dedi mi?
Demedi, değil mi? Demez onlar...

Sadece kullanırlar... İşlevin bitince de peçete gibi 
fırlatıp atarlar çöpe. Lanetlerler üstelik de.
Bütün suçlarını yıkıverirler senin üzerine.



“Emevi Camii’nde Cuma Namazı kıl”acaktın ha?..
Türkiye’de yok mu cami?
2011’den beri Cuma Namazı kılamadın mı bu yüzden?
Vah vah... 
Cuma Namazı kim, sen kimsin be! Sen, 100 milyar dolarlık kamu 

malını aşıran ve zimmetine geçirensin. Avanen AKP’giller, 2 trilyon 
doları aşkın kamu malını lüplemiştir. Siz, Cumhuriyet Tarihi boyunca 
hırsızlıkla geçimini sağlayan mücrimlerin çaldıklarının toplamının mil-
yarlarca kat fazlasını çaldınız be, 15 yıl içinde. 

Kamu malı hırsızının hiç namazı kabul olur mu?
Cenaze Namazı kılınır mı, Müslüman sıfatıyla?
Kılınmaz. Bak, ne diyor, namuslu ilahiyatçımız Yaşar Nuri?

“On küsur yıllık icraatı gulûl (kamu malı hırsızlığı) suçlarıyla 
dolu olan AKP iktidarının bu gulûl siyasetlerini kotaran kodaman 
kadrolarının hiçbirinin cenaze namazı ‘Müslüman’ sıfatıyla kılın-
maz. Hatta onların katıldığı saflarda, girdikleri camilerde namaz 
kılınamaz.”[16]

İşte bu sensin. Sizsiniz. 
Senin ve sizin gittiğiniz camilerde bile namaz kılınamaz. Camilere 

gidip de, onca samimi Müslümanın namazını da kabul edilmez kılma-
yın!

Sizin ayak bastığınız yer kötülük kaynar. Yakın olduğunuz insanlara 
kötülük bulaşır. 

4 Temmuz 2003’te, Irak Süleymaniye’de 11 Türk askerinin başına 
çuval geçirdi, ABD Emperyalist haydutları. Tekmelediler, küfürler etti-
ler askerlerimize. Ters kelepçe vurup doldurdular kamyonlara, kurban-
lık koyunlar gibi.

[16] Aydınlık, 18 Haziran 2015.
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Sen gık diyebildin mi?..
Yok. 
Namuslu bir gazeteci sordu; bir nota verecek misiniz, ABD’ye, diye.
ABD’ye gıkını çıkaramayan sen, kükredin gazeteci karşısında.
“Ne notası be? Müzik notası mı bu?”
Dediğin bu oldu. Tabiî kendini biliyorsun sen de. ABD yapımı ol-

duğunu biliyorsun. Partinin bir proje partisi olduğunu biliyorsun, adın 
Tayyip gibi. Hiç ses çıkarabilir misin ABD’ye...

İnsanlık adına hiçbir şey yok sizde
Üstüne üstlük, bir de o askerlere cila geçtin be! Camileri bomba-

layıp, hasbelkader ölmeyip de yaralı kalan ve acılar içinde kıvranan 
masum Müslümanları kahkahalar eşliğinde tarayıp katleden, tutsak et-
tiklerine Ebu Garib Cezaevinde köpek tasmaları takıp yerlerde köpek 
gibi yürüten, sürükleyen ve on binlerce Müslüman kadının ırzına geçen 
o sapık cellâtlara övgüler düzdün be!

Ne dedin?
“Kahraman Amerikan askerlerinin sağ salim evlerine dönmele-

ri için Allah’ıma dua ediyorum.”

Bu senin yaptığına ne denir, biliyor musun Tayyip?
“Baş tutuculuk”...
İnsan utanır yahu. Utanır be, utanır!
Nedir bu sizin haliniz böyle?..
Midemiz kaldırmıyor yahu... Ne suretinizi görmeyi, ne sesinizi duy-

mayı kaldırmıyor midemiz.
Nesiniz siz? Nasıl bir canlı türüsünüz? 
Yunanistan, Ege’de 18 adamızı yuttu. İşgal ve ilhak etti, yerleşime 

açtı, silahlandırdı. Maden çıkarıyor şimdi o adalardan be! Maden çıka-
rıp pazarlıyor. 

Sizde yine tık yok. “Tıknefes”siniz yavrum siz. 
Yunanistan bunu yaptı be! 10 milyonluk Yunanistan... Hem de eko-

nomik kriz içinde debelenirken. 
Daha önce söylemiştik: Çeşme ya da Bodrum Meydanı’nda dev 

çadır mahkemesi kurup yargılayacağız sizi, vatana ihanetten, vatan 
satıcılıktan. Sonra da alacağız o adalarımızı Yunanistan’dan. Bağırta 
bağırta alacağız...
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Sen kendini biliyorsun. Efendin ABD haydutları da biliyor.
Ne diye soktun Türk askerini Suriye’ye?
Bu serüvenin sonunun hüsran olacağını daha ilk adımında söyledik 

biz. O günden bu yana en az 10 kez yazdık, söyledik. Suriye’de Türk 
askerini hezimetten başka hiçbir şey beklemiyor, dedik.

Hani Menbiç’e, Rakka’ya yönelecektiniz?
Ne oldi? 
Efendinden azar geldi, değil mi?
Bırak laga lugayı acele topukla bakalım, dendi. Sen de çaktın topuk 

selamını ve anında verdin tekmilini.
“Fırat Kalkanı Operasyonu bitirilmiştir. Türk Ordusu Türkiye’ye 

dönecektir.”
Girdin, ne kazandın?
Hiç. 
Ne kaybettin?
Pek çok şey. Türkiye’yi bir kez daha rezil rüsva ettin. 
Bir kez daha çizdirdin Türkiye’yi. Madara ettin dünyaya.
Ve üstüne üstlük de, gencecik 71 askerimizin canına kıydırdın, yok 

yere. ABD Emperyalist haydutlarının yaratıcısı olduğu IŞİD canav-
arının önüne sürdün, genç yavrularımızı. Katlettirdin onlara canavarca. 
Üçünü de Rusya katletti.

Hani uçağını düşürüp bir pilotunu öldürmüştü ya MHP’li bir yanda-
şın, hem de savaş suçu işleyerek.

İşte ona karşı üç askerimizin canına kıydı Rusya.
Ardından da açıklama yaptı, Rusya Federasyonu Sözcüsü. “Türkiye, 

öldürdüğü pilotumuzun bedelini ödedi.”, diye.
Ateş düştü, halkımızdan 71 hanenin yüreğine. Yandı, kavruldu yü-

rekleri, anaların, bacıların, eşlerin, kardeşlerin. 
Tabiî sizin hiç umrunuzda olmaz böyle facialar, değil mi?..
Olmaz, olmaz... His yoksunusunuz siz.
Bu arada, BOP’un Suriye ayağının tekmili birden hayata geçti.
ABD Emperyalistleri, ağır silahlar dahil her türden savaş silahlarıy-

la donattı, Amerikancı Kürdistan’ın Suriye bölümünü. Barzanistan’ı 
donattığı gibi, donattı orayı da. Havaalanı da kurdu oraya bir. 

Şimdi, sıra geldi BOP’un Türkiye ayağının hayata geçirilmesine. O 
görev de sana verildi, değil mi?
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Amerika, dedi, “Haydi oğlum Tayyip. Bak seni Pensilvanyalı Feto 
karşısında, 15 Temmuz’da galip getirdik. Yani kurtarıverdik Feto’nun 
elinden. 16 Nisan’da da, seni Firavun Sarayına Firavun seçtirtelim, kı-
vırıver bu işi tek başına.”

Sen de “Emriniz olur” dedin, her zamanki alışkanlığınla, değil mi?
Bir gece yarısı, bir “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”yle kotarıve-

receksin, Amerikancı Kürdistan’ın Türkiye bölümünü de. Yani BOP 
Haritası’nın ülkemize ilişkin bölümünü de oluşturuvereceksin, sessiz 
sedasız. Herkes uykudayken...

Ve sanıyorsun ki, tüm bu ihanetlerin yanına kalacak. Değil mi?
Hayır, hayır, asla kalmayacak. Hepsinin hesabını vereceksin! 

Kaçışın, kurtuluşun mümkün olmayacak! Yaz bunu. Yaz bir tarafa!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

6 Nisan 2017



Ayrım
Sekiz

Demek, bunca ihanet, bunca katliam, bunca ABD 
hizmetkârlığı, bunca zulüm seni kesmedi ha?..
Ey Ortadoğu İslam Dünyasının en büyük haini, 

Amerikan işbirlikçisi!
Ey Müslüman kadınların ırzına geçen

Amerikan Conilerinin dua edicisi!
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Der ki bir Arap Atasözü: “El hayn lâ iflah.” Yani, hain iflah olmaz. 
Evet, ölüm gibidir ihanet. Bir kere sınırı aşıp karşı tarafa geçtiniz mi; 
geriye dönüşü yoktur bunun. Bu sebeple de, sizi ancak ölüm ıslah ede-
bilir. Ölüm iflah edebilir. 

Yapımcın ve efendin ABD Emperyalist haydutu, üç gün önce 
kimyasal silah kullandırttı, hain cihatçı işbirlikçilerine. Kimyasallar 
Türkiye’den götürüldü. 100’ün üstünde insan öldürüldü, bu silahla. 
İnsanlık düşmanı emperyalist haydutlar, tıpkı Irak’taki gibi, kimyasal 
da dahil olmak üzere herhangi bir kitle imha silahının kesinkes bulun-
madığını adları gibi bilmiş olsalar da, yaptıkları canavarlığın suçunu 
Suriye Devletine yıkmaya kalktılar. Bu puştça gerekçeyi öne sürerek 
de, dün gece Suriye Ordusu’nu vurdular, Akdeniz’deki uçak gemilerin-
den fırlattıkları 59 Tomahawk Füzesiyle. Tabiî oldukça büyük maddi 
hasara yol açmakla birlikte, 9 da masum Suriyelinin canına kıydılar. 

İlk atlayan sen oldun. Sevinçten havalara zıpladın, avanenle birlikte. 
Utanç verici şu sözleri sarf ettin:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, Suri-
ye’nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırıyla ilgili ABD Başka-
nı Donald Trump’ın sözlerine atıfta bulunarak, “Teşekkür ederim 
ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz 
de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız” 
dedi. Bu açıklamalardan kısa süre sonra da ABD Savunma Bakan-
lığı Pentagon, ABD savaş gemilerinden Suriye’ye 59 Tomahawk fü-
zesi atıldığını duyurdu.”[17]

“Akdeniz’deki Amerikan savaş gemilerinden atılan füzeler-
le Suriye’nin bu hava üssü vuruldu. Esed rejiminin bu hava üssü 
kimyasal ve konvensiyonel silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı 
atılmış somut bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu buradan 
Hatay’dan ifade etmek istiyorum. Ben bunu da yeterli görmüyo-

[17] http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/biz-uzerimize-duseni-yapmaya-haziriz-1779356/.
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rum”[18] 

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, adamda ihanet, iftira, yalan, düzen, 
ABD işbirlikçiliği hayâsızca boyutlara ulaşmış. Yeterli görmüyormuş. 
Amerikan Emperyalistleri, Suriye’de nefes alan tek canlı bırakmasalar, 
adam bayram edecek sevincinden. 

Tabiî, Tayyip tek değil, bu ihanetinde. Avanesi de onunla ihanet ya-
rışında. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi de anında tekrarlıyorlar, Tayyip’in ihanet cümlelerini.

Tabiî, Kaçak Saray’ın arka Bahçeli’si de geri mi kalacak bunlardan? 
O da selamını çakıyor, Tayyip’e ve ABD’ye, anında.

Sizin Gerçek Müslümanlıkla hiçbir ilginiz yoktur
Derdin ne, bre hain!
Suriye’den, Beşşar Esad’dan ne zarar gördün de bu denli kin ve ga-

rez dolusun, ona karşı?
Dünyanın her yerinde, kimyasal silahlar kullanan, atom silahları 

kullanan, senin yapımcın ve efendin ABD Emperyalist haydut devleti-
dir. Bunu bütün dünya halkları biliyor. 

Sen kalkıyorsun, İslam Dünyasının yüz akı, vatanını ve halkını sa-
vunmaya çabalayan Beşşar Esad’ı ve Suriye BAAS iktidarını düşman 
belliyorsun. Sırf efendin seni bu yönde kışkırttığı için...

O haydut devlet ki, ülkemiz dahil Atlas Okyanusu’ndan Basra 
Körfezi’ne kadar uzanan coğrafyayı ve hatta ötesini; Afganistan’ı, 
Pakistan’ı ölüm tarlalarına çevirdi. 10 milyonu aşkın masum 
Müslümanın kanını akıttı, canına kıydı. 

Sen bütün bu yapılan katliamları, zulümleri, dökülen kanları hâlâ 
“yeterli görmüyor”sun, öyle mi?

Yazık be! Yazıklar olsun senin insanlığına, Müslümanlığına...
Ama hep dediğimiz gibi, sen Gerçek Müslüman değil, CIA-Pentagon 

Müslümanısın. 
Ey Tayyip! 
Sen ki, on binlerce Müslüman kadının ırzına geçen sapık, sarhoş 

Amerikan Conileri için: “Kahraman Amerikan askerlerinin sağ sa-
lim ülkelerine dönebilmeleri için Allah’ıma dua ediyorum.”, diyebi-
len adamsın. Daha ne beklenir ki senden...

[18] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/715903/ABD_nin_Suriye_yi_vurma-
sina_Erdogan_dan_ilk_yorum.html.



İhanet, ihanet, ihanet...
Yanına kalacak sanıyorsun, bu ihanetlerin, ABD yanaşmacılığın, 

hırsızlıkların, zulümlerin, Laik Cumhuriyet yıkıcılıkların, Mustafa 
Kemal ve Kuvayimilliye düşmanlığın.

Biz de buradan söz veriyoruz, halkımıza: Asla yanına kalmayacak. 
Bütün suçlarının hesabını vereceksin.

Ey BOP taşeronu!
Unutma bunu! Asla unutma!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

7 Nisan 2017 
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Ayrım
Dokuz

İşte kan içici, insanlığın başbelası,
emperyalist çakal

Ve de işte yerel hain işbirlikçi hizmetkârları
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Çakal emperyalist devlet ABD, Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra, 
kendini dünyanın kabadayısı, haydutu ve de sahibi sanıyor. O yüzden 
de mazlum ülkeleri; geliyor, vuruyor, cehenneme çeviriyor, milyonlar-
ca insanın kanını içiyor, işgaller yapıyor, zulümler yapıyor. Bahanesi 
de hep aynı, namussuz alçağın: “Özgürlük götürmek, demokrasi götür-
mek.”

Ulan şerefsiz!
Demokrasi kim, sen kimsin. Özgürlük kim, sen kimsin. Sen, huku-

kun, insanlığın, adaletin, vicdanın, namusun, özgürlük ve demokrasinin 
yeryüzündeki en büyük düşmanısın ve katilisin.

Ama işte böyledir, emperyalistler. Yaptıklarının tam tersini söyler-
ler, iddia ederler. Öyle ya; biz alçağız, kan dökücüyüz, canavarız, cellâ-
dız, vurguncu ve sömürücüyüz, diyecek halleri yok. 

Bu binbir türlü insanlık dışı, her biri de birbiriyle yarışan kötülük, 
onların emperyalist doğasından kaynaklanır. İsteseler de geri duramaz-
lar bundan. Hani Mevlana’nın Mesnevi’sinde anlattığı akreple kurbağa-
nın hikâyesi... Aynen öyle işte.

Onlar öyle de, gelgelelim; bu alçaklıkları yalnız başlarına yapamaz-
lar. Bölgeden komisyon vererek saflarına çektikleri en gerici sınıf, züm-
re ve tabakaların temsilcileriyle temasa geçerler; onları işbirlikçileri, 
hizmetkârları durumuna getirirler ve komisyon karşılığında da kulla-
nırlar, istedikleri gibi. 

İşte, iki gece önce Suriye’yi vurdu, bu emperyalist ABD çaka-
lı. Akdeniz’deki savaş gemilerinden fırlattığı 59 füzeyle... 9 masum 
Suriyelinin canını aldı. Tabiî maddi hasar da önemli orandadır.

Bu alçaklığı ve canavarlığı kimler mi alkışladı anında?
Ne yazık ki ülkemizden Kaçak Saray’da mukim Binbir Surat Tayyip 

Erdoğan.
Dünkü yazımızda aktarmıştık, nasıl bir utanç verici övgüde bulun-



duğuna bu alçaklığa. Her yapıp ettiği gibi, bu ABD saldırganlığına 
methiyesi de, tabiî ki, Türk Ceza Kanununa göre açıktan suçtur. Suçu 
ve suçluyu övme fiilini oluşturur, Tayyip’in bu ABD hizmetkârlığı. 
TCK’nin 215’inci maddesi, onun işlemiş olduğu bu suçunun karşılığın-
da iki yıla kadar cezalandırılmasını öngörür.

Dün de söylediğimiz gibi, Tayyip’in de amigoları var. Onlar da he-
men daldılar işe. Ve Tayyip’in sözlerini aynen tekrarladılar. Mevlüt 
Çavuşoğlu, Nihat Zeybekçi, Devlet Bahçeli... Bunlar da aynı suça iş-
tirak etmişlerdir. 

Yine, bölgedeki en hain, en insanlık dışı ve en cani ABD işbirlikçi-
lerinden olan Suudi Arabistan Krallığı’nın başındaki Ortaçağ hortlağı 
Kral Selman...

O da şöyle köpeklik eder, efendisi ABD şerefsizine:

“ABD’nin Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’ne saldırmasının ar-
dından Suudi Kral Selman, Amerikan Başkanı Trump’ı arayarak 
tebriklerini iletti.”[19]

Emperyalistlere uşaklık edenleri
Tarih lanetle anacaktır

Tabiî, bu insan sefaleti krallıkları da ayakta tutan ABD Emperyalist 
haydutlarıdır. Bu nedenle, kaderi ABD’nin elindedir, satılmış yüzü ka-
ranın.

Bir de, hep dediğimiz gibi, ABD Emperyalist haydutunun bölgede-
ki yeni heveskâr işbirlikçi hizmetkârı Amerikancı Kürt Hareketi PKK 
ve onun Suriye kolu PYD... Bu ABD saldırısını alkışlarla karşılayanlar 
arasındadır.

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim’in açıklaması da aynen şöyledir:

“Salih Müslim ‘Biji Trump’ dedi
“Amerika’nın Sesi Kürtçe Yayın Bölümü’ne konuşan Salih 

Müslim, “Yaratılan atmosferden dolayı Amerika, Suriye askeri 
güçlerini vurmaya mecbur kaldı. Ümit ediyorum ki bu sadece Su-
riye rejimiyle sınırlı kalmaz ve sivilleri kendisine hedef alıp kimya-
sal silah kullanan diğer taraflardan da hesap sorulur. İnanıyorum 
ki bu saldırı olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır, çünkü siyasi çö-
züme inanmayanlar doğru yola geri dönecek ve savaşın devamlı-
lığının sonuç vermeyeceğini anlayacaklar. Amerika doğrudan bu 

[19] http://www.abcgazetesi.com/suudi-kral-trumpi-tebrik-etti-49524h.htm.
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meselenin içinde yer alıyor ve sessiz kalamaz” dedi.”[20] 

Yakında bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi de, bilinçsiz ve saf 
Kürt gençlerini bağırtacaktır “Biji Serok Trump” diye.

Fakat şu da kesin bir gerçek ki, arkadaşlar, bu insanlık düşmanlarını, 
bu insanlığın yüzkarası olan devletleri, bu canileri, bu canavarları, bu 
kanla beslenen yaratıkları ve onların hain, işbirlikçi yerel müttefikleri-
ni, kuklalarını, piyonlarını insanlık gelecekte hep lanetle anacaktır. 

Tarihin lanetli sayfalarında yazılı olacaktır, bunların adları. Bu se-
beple de, onlar çoktan kaybetmişlerdir. İnsanlıklarından vazgeçmişler-
dir, çıkmışlardır insanlıktan. Ve insan düşmanı birer yaratığa dönüş-
müşlerdir. Bunlardan geriye iğrenç bir leş ve addan başka hiçbir şey 
kalmayacaktır.

En sonunda, insanlık kazanacaktır, mazlum halklar kazanacaktır. 
Biz kazanacağız!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Nisan 2017

[20] http://odatv.com/salih-muslim-biji-trump-dedi-0704171200.html.
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Ayrım
On

18 Adamızı Suriye ilhak etmedi, hain!
Yunanistan işgal etti.

Suriye’yi bırak. Ege’ye gel!
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Gelemezsin, değil mi?
Yapımcın ve efendin ABD çakalının emrinden milim olsun çıka-

mazsın.
O ne dedi sana?
Yunanistan’ın adalarınızı işgal ve ilhakına ses çıkarmayacaksın. 

Hem de hiç...
Bizim BOP’umuzun da hayata geçirilmesinde taşeronluk rolü üst-

leneceksin. 
İsrail’in düşmanlarının bertaraf edilmesinde bize ve İsrail’e hizmet-

te bulunacaksın. 
Aynen bunları yapıyorsun, 15 yıldan bu yana. BOP’un Irak, Libya 

ve Suriye ayağının oluşturulmasında, efendinin sana verdiği görevi ba-
şarıyla yerine getirdin. 

Ama, tüm bu ihanet ve hizmetlerin karşılığında, bir teşekkür bile 
alamadın. Alamazsın. Bir piyona, halkını ve vatanını satana, hiç kimse 
saygı duymaz, teşekkür filan da etmez.

Bak; Musula’a gireceğiz diyordun, Membiç ve Rakka’ya gideceğiz, 
diyordun, ne oldi?

ABD çakalı kolundan tuttu, tıpkı kadın Bakanınızın Hollandalı po-
lisler tarafından kolundan tutularak kapı dışarı edilmesi gibi, kovdu 
seni, Suriye’den de, Irak’tan da. Yani kapı dışarı etti.

Hâlâ ABD haydutuna hizmete doymadın mı?
O alçak çakal, Suriye’yi İblisçe bir yalanla vuruyor, Akdeniz’deki 

savaş gemilerinden fırlattığı füzelerle. Sen, sevinçten zıp zıp zıplıyor-
sun. Bize de bir görev verilirse, seve seve yapmaya hazırız, diyorsun.

Ayıp be! Yazıklar olsun, sana ve avanene...
Ve de, yazıklar olsun hâlâ senin peşinden gidenlere, sana kanmaya 

devam edenlere. 
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Allah sizleri ıslah etsin, desek boşuna olur. Sizlerin ıslah olma çağı 
geçti. Hep söylediğimiz gibi, ancak toprak ıslah edebilir sizi...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Nisan 2017 



Ayrım
On Bir

Saygıdeğer Halkımız;
Şu videoyu bir izle, ya da

tape edilmiş metnini bir oku!
Matematiksel bir kesinlikle ortaya konan bu 

Amerikan yapımı, Amerikan işbirlikçisi, Amerikan 
hizmetkârı, vatan satıcı, Laik Cumhuriyet düşmanı 

Tayyip Erdoğan ve onun avanesini hâlâ sırtında 
taşımakta ısrar edersen,

yazıklar olsun, deriz sana...
Allah akıl fikir versin, deriz sana.

Başka da hiçbir söze kadir olamayız...
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***
Videonun URL’si:
https://www.youtube.com/watch?v=12rVcXBdOU0

Videonun Tapesi:
Barış Yarkadaş: Bir operasyon daha oldu, bir operasyon daha oldu 

ondan sonra. Cüneyt Zapsu, biliyorsun ve Korkut Özal. O çok bilinmez 
ama aslında AKP’yi Amerika’ya pazarlayan iki kişi bunlardır.

2000’li yılların başında henüz AKP kurulmamışken, ABD Ecevit 
hükümetinden aslında vazgeçti. O meşhur Amerika ziyaretinden sonra, 
çünkü Ecevit’e Irak’a gir, dediler. Ecevit de Clinton’la yaptığı görüş-
mede; ben Irak’a giremem, Irak’a girersem o bölgede Kürdistan kurulur 
ve bu benim ülkemin parçalanması anlamına gelir, dedi.

Bu yanıtı verdi, bu yanıtı vermesinden 15 dakika sonra Clinton’la 
Ecevit’in Beyaz Saray’da çekilmiş o meşhur fotoğrafı servis edildi.

Kime?
Amerikancı Dinç Bilgin’e. Ve Dinç Bilgin o fotoğrafı gelen talimat 

doğrultusunda Sabah Gazetesi’ne Zafer Mutlu ile birlikte yarım sayfa 
bastılar, Ecevit böyle duruyor, Clinton koltukta hani koltuğun sırtında 
oturuyor ve Ecevit’in ipini çektiler.

Ne oldu?
Ecevit bir operasyona tabi tutuldu. Amerikancı bir operasyona. 

Irak’a girmediği için. Cüneyt Zapsu kendisi Baykal’a geldi, bakın isim 
veriyorum. Cüneyt Zapsu, Deniz Baykal’a geldi. Dedi ki Ecevit ile bu 
iş yürümüyor, yeni bir hükümet isteniyor, güçlü bir hükümet isteniyor.

Bunun üzerine Deniz Baykal, bu görüşmeden sonra, ya dedi ki, bu 
ayrıntılarını sonra konuşalım ve 25 gün sonra Ankara’da yeniden gö-
rüştüler. Ve Cüneyt Zapsu şunu anlattı. Ne anlattığını söyleyeyim:

Bir, Saddam gidecek, Kaddafi gidecek, bakın, Esad gidecek, 
Ortadoğu, Tunus Binali ya da o zamanki kimse sanıyorum Binali’ydi. 
Binali gidecek, Ortadoğu yeniden dizayn edilecek ve Ortadoğu da baş-
ka bir rejim hüküm sürecek.
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Türkiye’ye iki yere Trabzon’a, Malatya’ya ve İskenderun’a, üç yere 
özür dilerim, NATO’nun üsleri konulacak, radar üsleri konulacak, bun-
ların hepsini anlattı. Bakın yıl 2001. AKP falan diye bir parti yok ortada.

Deniz Baykal bunu dinledikten sonra şöyle diyor: Ya siz bir hükü-
met değil kiralık bir katil arıyorsunuz. Bizim partimizden uzak durun, 
diyor. Bakın ben isim vererek anlatıyorum. Cüneyt Zapsu diyorum, 
Korkut Özal diyorum, Deniz Baykal diyorum. Ve anlattıklarımda bir 
tane abartma, yalan, uydurma varsa Deniz Bey çıkar hayır der. Cüneyt 
Zapsu çıkar hayır der. Ben bunu 5 kere anlattım televizyonlarda, bugü-
ne kadar kimse çıkıp hayır diyemedi.

Ve bunun üzerine Cüneyt Zapsu ile Korkut Özal, ki çok az bilinir, 
Korkut Özal’ın bu işleri. Amerika’ya; Tayyip Erdoğan var, dediler ve 
bunun üzerine TOBB, Türkiye Odalar Borsalar Birliği devreye sokul-
du, Sinan Aygün devreye sokuldu, tamamı devreye sokuldu ve AKP 
diye bir parti yarattılar. Hatırlıyor musun AKP kurulduğu günü?

Sunucu: Hatırlamaz mıyım?
Barış Yarkadaş: Bir amatör dernek gibi, arkada kapkaranlık bir 

ampul, Tayyip Erdoğan ne yapacağını bilmez bir haldeydi. Ne olacak 
diye herkes bekliyordu ama esnaflara verilen işaret, Odalar Borsalar 
Birliği’nden, odalardan, ticaret odalarından verilen sinyaller, Tayyip 
Erdoğan’ın sözde mağduriyeti ve 28 Şubat’ın bazı hatalı uygulamaları 
doğal olarak AKP’yi bu noktalara getirdi.

Şimdi bunu niye anlatıyorum? 
Sonuçta AKP iktidarı yapay bir iktidar aslında, suni bir iktidar as-

lında. Kendi içinde çok büyük kavgaya tutuşmuş. İzle yeter ki. Yani, 
Cumhuriyetten, demokrasiden, laiklikten, Atatürk’ten, Atatürkçülükten 
ve bağımsızlıktan yana olanlar yeter ki kendi aklımızı kullanalım ve 
kendimizi halka doğru anlatalım.

Ya tek şu ucube Kaçak Saray bile bir iktidarın değişmesi için yeterli 
bir sebep. Bir yanda Ermenekli Recep Amca’nın yırtık ayakkabıları var, 
bir yanda bu tabiî değil ama böyle bir kadeh, Kaçak Saraydaki böyle bir 
kadeh, üstü altın varaklı 1000 TL’ye yaptırılıyor.

Erdoğan’ın koltuğu 25 bin Euro yani 50 bin TL. Yani bir emek-
linin 60 aylığı. 1 milyon 200 bin liraya yani yaşlı izleyicilerimizin 
bizi anlaması için 1 trilyon 200 milyara Tayyip Erdoğan’ın odasına 
özel halı yaptırılıyor. Kapısının önüne koyulan tek bir ağaç 8 bin lira. 
Muhalefetin şunu anlatması lazım; ey ahali, senin yoksulluğunun se-
bebi işte bu Kaçak Saray’dır. Ben gittim AKP’lilerle konuştum, iyi bir 
kaynağım var,  AKP içinde ve bana dedi ki; 1.5 katrilyon falan değil 
arkadaşım, gönül rahatlığıyla yazabilirsin, 5.5 katrilyon para harcandı. 
Ben bunu yazdım, okumuşsunuzdur belki.

Sunucu: Okudum.



Barış Yarkadaş: Güvenliğini, Kaçak Saray’ın güvenliğini yani et-
rafındaki güvenlik kameralarını, sistemini hepsini İsrailli bir şirket kur-
du, hani “one minute” falan diyorlar ya, İsrailli bir şirket kurdu. Kaçak 
Saray’ın içine bir hastane yaptılar, tam teşekküllü bir hastane, Recep 
Tayyip Erdoğan’ın istediği zaman tedavi olabilmesi için. 2000’e yakın 
oda yaptılar, altından bir tünelin gittiği ve o tünelin bir havaalanına git-
tiği bir de bir ülkenin Büyükelçiliğine gittiği söyleniyor. Doğru mudur 
değil midir onu netleştiremedim ama bu tür iddialar var.

Ve orada hepimizi korkutması, kaygılandırması gereken kısım, baş-
ka bir şey var. Tabiî Atatürk Orman Çiftliği’nin ağaçlarının katledil-
mesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin adının Yeni Mahalle Orman Çiftliği 
olarak değiştirilmesi, Çankaya Köşkü’nün tarihi anlamının bir kenara 
bırakılıp boşaltılması ve kendilerince bir kült yaratılmaya çalışmaları-
nın yanı sıra orada rejimi ilgilendiren, toplumu ilgilendiren başka bir 
şey yapılıyor.

Tayyip Erdoğan tıpkı Abdülhamit gibi davranıyor ve bir mabed ya-
ratıyor. Hani, bilirsin Abdülhamit aslında Dolmabahçe Sarayı’nda otu-
ruyordu ve Tayyip Erdoğan gibi evhama kapıldı, beni denizden gelip 
öldürecekler diye, gitti daha tepede olan Yıldız Saray’ına yerleşti.

Ama ne yaptı Yıldız Sarayı’nda?
Bab-ı Ali’yi yani kendisinden, daha kolay anlaşılabilmesi için, yani 

kendisinden yaklaşık 5 kilometre, 6 kilometre ötede olan Bab-ı Ali’yi 
bugünkü işte Fatih’i, Eminönü’nü, Cağaloğlu’nu denetleyebilmek için 
bir paralel hükümet kurdu, bugünkü deyimle. 

Şimdi Tayyip Erdoğan ne yapıyor?
Ben bunu seçildikten üç gün sonra söyledim. Ya olur mu öyle şey fa-

lan dediler. Bugün neyse ki söylediklerimiz doğrulanıyor; bütün hükü-
meti oraya taşıyor, MİT’in bir bölümünü oraya taşıyor, Genelkurmay’ın 
bir bölümünü oraya taşıyor ve devleti kendi kanatlarının altına alıyor.

Ahmet Davutoğlu’nu düğmeye basarak çağıracak, Genelkurmay 
Başkanı’nı çağıracak... Bu, hani siz stratejistsiniz bunu size anlatmama 
gerek yok, devletin güvenliğini de ilgilendiren bir mesele.

Şundan dolayı; diyelim ki bir, hani istemediğimiz bir savaş çık-
tı, Türkiye’nin hakikaten varlığını tehdit eden bir ülke geldi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı hedef aldı ya bir sabah 
kalkarsınız bir tane devlet yöneticisi kalmamış, herkes orada çünkü.

Bütün iletişim sistemleriniz orada, Milli İstihbaratınız orada, is-
tihbarata karşı koyma birimleriniz orada, güçlü bir saldırı ile Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini tarihe karıştırırlar.

Bu anlattıklarım hikâye gibi gelebilir.
1999’da yaşamadık mı? Deprem olduğunda Bülent Ecevit telefon 

kullanamadığı için, telefon sistemi çöktüğü için televizyonların canlı 
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yayın araçlarıyla, uydu aracılığıyla valilere talimat veriyordu, hatırlıyor 
musunuz?

Aynısının yarın yaşanmayacağını nereden biliyorsunuz?
Sırf hani herkese efendim siz saraya karşı mısınız, devlet güçlü ol-

malı. Ya tamam devlet güçlü olsun da devlet bir, halkını ezmesin, iki, 
böyle saçma uygulamalar yapmasın. Şimdi herkesi oraya taşıyorlar.

***
Kaçak Saraylı, emperyalistlere hizmetkârlığı

hevesle yürütüyor
Saygıdeğer Halkımız;
İşte olay bu. İşte cehennemcil gerçek bu.
Bu adamı ve avanesini senin vatanını üç parçaya böldürüp yok et-

tirmek için devşirip, örgütleyip, partileştirip, işbaşına getirdi, ABD 
Emperyalist haydut devleti. O da, bu hainane görevini 15 yıldan bu 
yana efendilerinin gözüne girecek çalışkanlıkta yerine getiriyor. 

Gördün işte; Cüneyt Zapsu hain ajanının tâ 2001’de söylediği pro-
je bugün gerçekleşmiş durumda. Irak, Libya, Suriye ve hatta ülkemiz 
ölüm tarlalarına dönüşmüş durumda. Cehennemin en kara dumanları 
yükselmekte, bu coğrafyanın üzerinde artık. 

Tayyip’in bu hainane işi nasıl bir heveskârlıkla yerine getirdiğini ve 
hâlâ da ihanete kanmayıp; “Durmak yok, yola devam”, diyerek ihaneti-
ni sürdürmek istediğini hatırla, gör ve bir düşün. Muhakeme yap.

ABD Emperyalist çakalı, şimdi de onu Kaçak ve de Haram Firavun 
Sarayında Firavun olarak oturtmak istiyor. “16 Nisan Referandumu” 
denen ihanet olayı, işte bunu amaçlıyor.

Tayyip, Firavun sıfatıyla oraya otursun ki, bir emriyle Türkiye’yi 
BOP çerçevesinde üç parçaya bölüversin. Meclis de, yasa da, hukuk da, 
adli sistem de kalmadığı için kimse de ona ses çıkaramasın. İşte, ABD 
Emperyalist soysuzları alçakça oyunlarının son bölümünü bu şekilde 
oynamak ve oynatmak istiyorlar. Türk Milletini coğrafyadan silip, 1071 
Malazgirt Zaferi’mizin intikamını almak istiyorlar. 1096’da başlattık-
ları Haçlı Seferleri’nin sonuncusudur, bu Tayyip Erdoğan iktidarı ve 
onun ihanet kapsamındaki icraatları. 

Dıştan yıkamadıkları kaleyi, yerli hainler eliyle içeriden vurup yık-
mak istiyorlar.

Saygıdeğer Halkımız;
Tayyip Erdoğan ve avanesinin Türk Milletiyle zerrece ilgisi yoktur. 
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Herhangi bir aidiyet bağı yoktur. 
Biliyorsunuz, o, Gürcistan’a gidiyor, orada diyor ki aynen; “Ben 

Gürcüyüm, eşim de Siirtli Arap.” Yani, benim Türklükle herhangi bir 
bağım, aidiyetim yok, demiş oluyor. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihten silinse, AKP’giller’in kılları kıpırda-
maz ve zerrece üzüntü duymazlar. 

AKP kurucuları arasında da, zaten, bir tek olsun Türk yoktur...
Bir insan, Türk olmaz, ama Türk’e düşman da olmaz. Biz, elbette 

ki böylesi insanları kardeş sayarız. Onlarla hiçbir sorunumuz olmaz. 
Ama AKP’giller, Türk’e de düşmanlar, Türk Milletine de, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne de, Birinci Kuvayimilliye’ye de, o zaferin dahi komu-
tanları Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’ye de. Tabiî Laik Cumhuriyet’e 
de...

Tüm bunları aklına getir. Eğer hâlâ 16 Nisan’da ben “Evet” diyece-
ğim, diyorsan; açıkça ve kesince, Molla Necmettin Erbakan’ın deyişiy-
le, sen “Cehenneme bilet almış” oluyorsun. 

İşte böylesine ölüm kalım günüdür, 16 Nisan...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

11 Nisan 2017 



Ayrım
On İki

Allah aşkına, söyleyin yahu;
İblis bile, insanları Allah’la keklemek amacıyla,

şu adamın yazdığı senaryolar karşısında,
ağzı süt kokan, saf, masum bebe kalmaz mı?
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Önce şu videoyu bir izleyelim. Ya da tapesini okuyalım.

***
Videonun URL’si:
https://www.youtube.com/watch?v=JLEJsUGX3d4&spfreload=5

Videonun tapesi:
“(...) Bana bir kez, işte, büyük kızım öyle bir serzenişte bulundu. 

Ama o serzeniş, niye geç geldin anlamında değildi, aslında. Bu sadece, 
tabiî, bize hasret...

“Ben de onlara hasretim ama verdiğimiz mücadele böyle bir zamanı 
ayırmaya fırsat vermiyor. Geceleri 1, 2, böyle geliyoruz eve. O zaman 
da mücadeleler, yani şu andaki kadar rahat değil; daha zor, sıkıntılı dö-
nemler. 80 öncesini bahsediyorum. Ve bir gece, işte yatak odamızın ka-
pısına ufak bir pusula, büyük kızım Esra asmış: “Babacığım bir geceni 
de bize ayır.” Duygulandım. Şimdi onların da hakkı var tabiî. Çünkü 
ben geliyorum, onlar yatıyor.” 

***
Şimdi de, arkadaşlar, Tayyip’in büyük kızı Esra’nın tevellüdüne ba-

kalım.
***

“Esra Erdoğan, 1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi 
Emine Erdoğan, babası T.C. 27. Başbakanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’dır. Ahmet Burak Erdoğan (d. 1979) , Necmettin Bilal Erdo-
ğan (d. 1980), Sümeyye Erdoğan (d. 1985) adlarında kız kardeş ve 
abileri vardır.”[21]

Sanırız, olay, görmek isteyen herkesçe görülmüştür. 
Tayyip, 1981 doğumlu kızı Esra’ya 1980 öncesi; “Babacım, bir ge-

[21] http://www.biyografi.net.tr/esra-erdogan-kimdir/.



ceni de bize ayır.”, ibareli pusula yazdırtıp, yatak odasının kapısına ya-
pıştırttıyor. 

Şimdi, İblis bu oyunbazlık karşısında dizlerini dövmez mi?..
Ulan biz de bunca bin yıl çayırda otlamışız be. Bir de kendimizi 

düzenbazlık ve kandırmaca üstadı sayıyoruz, diye...
İnsan şaşırıyor, değil mi? Nasıl düşünür, nasıl uydurup yazar böyle 

senaryoları, diye.
Ama adam alışmış, milleti keriz yerine koymaya. Din alıp satma-

ya hız vererek kekledik mi bu cahil, ahmaklar sürüsünü; tamamdır iş. 
Oylar akar artık sandığa, bahar seli gibi. Ve biz her seçimden tek başı-
mıza iktidar olacak oyları toplar çıkarız, diye düşünür Tayyip.

Hani insan hak vermemezlik de edemiyor, değil mi?
Aynen de düşündüğü gibi oluyor işler. Binbir yalanına ve düzenine 

rağmen, hâlâ “Reisimiz” diye “hülooğğ” diyerek koşuyor, cahil, yoksul, 
makarnaya, kömüre, alışveriş çekine muhtaç edilmiş zavallı kalabalıklar. 

Nasıl pazarlıyor adam kendini?
“1980 öncesinin zor şartlarında bir tek gün ara vermeksizin, gecenin 

1’lerine, 2’lerine kadar İslam Davası için koşturan, mücadele veren, 
büyük fedakâr mücahit” olarak...

Senin inandığın din Gerçek İslam değil, be Hafız!
Seninki Muaviye-Yezid Dini. CIA-Pentagon İslamı ya da. İnsanları 

Allah’la aldatıp kamu mallarını milyar milyar aşırmaya maske edilmiş 
Sahte İslam seninki. Hz. Muhammed ve Kur’an’la zerrece ilgisi yok. 

Tabiî yiyen olunca doğruyor, Hafız, manda tezeği iriliğinde. Zavallı, 
cahil kitleler de, taze, yumuşak somun niyetine yutuyorlar onları...

Yakına gelelim:
Bildiğimiz gibi, Kaçak Saraylı Hafız, biri Diyarbakır’da, biri de 

Ankara’da olmak üzere art arda iki miting düzenletip konuşmalar yap-
tı. İlki Diyarbakır’dakiydi. Oradakinin, ardından da onu takip eden 
Ankara’dakinin videosunu ve tapelerini izleyelim önce:

***
Videonun URL’si: 
https://www.youtube.com/watch?v=-PkQji1GNG8

Videonun Tapesi:
“1 Nisan 2017-Diyarbakır
“Tek millet. Kardeşlerim, dikkat ediniz. Türk demiyoruz, Kürt de-

miyoruz, Çerkez, Laz, Boşnak, Roman demiyoruz. Hepsini birden içine 
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alan bir ifade kullanıyoruz: “Tek millet”, diyoruz.
“2 Nisan 2017-Ankara
“Türkiye’ye, Türk Milletine...
“Türk Milleti, 80 milyon...”

***
Adam alışmış bir defa, yalana, dümene, hileye, aldatmaya. Onun gö-

zünde, Kürt de keriz, Türk de... Bunun için, Diyarbakır’da, “Bakın biz 
Türk-Kürt demiyoruz, tek millet diyoruz”, dedik mi, Kürtleri kündeler 
geçeriz, diye düşünüyor.

Bir gün sonrasındaysa, Ankara’da ne diyor?
“80 milyonluk Türk Milleti...”
Böyle dedik mi de, diyor, Ankara’daki Türkleri kafesler, geçer gi-

deriz...
Nasıl olsa bunlarda; “Yahu dün başka dediydin, bugün böyle dedin”, 

diye soracak ne akıl bıraktık, ne feraset... Bu ahmakları kandırmak için 
böyle yapmak gerek.

Oynanan oyun bu, arkadaşlar. 
Hani anlaşılıyor; onda ahlâki bir değer kalmamış. O, oynar her türlü. 

Ama, yukarıda da dediğimiz gibi, o hileleri, o dümenleri de yutmaya 
hazır milyonlar var, ne yazık ki.

Şimdi de, son olarak, arkadaşlar; onun meşhur BOP Eşbaşkanlığı, 
PKK ile ilişkiler, Suriye’yle ilişkiler ve Patriotlar konusunda çevirdiği 
fırıldakları görelim:

***

Videonun URL’si: 
https://www.youtube.com/watch?v=cVXsjLEa9g0

Videonun Tapesi:
Eski:
Türkiye’nin Ortadoğuda bir görevi var.
Nedir o görev?
Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’nin Eşbaşkanlarından 

bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz.
Yeni:
Ellerine bir kâğıt almış dolaşıyorlar Amerika’nın bir projesidir, 

diye. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezseler 
alçaktırlar, namussuzdurlar, bu kadar açık konuşuyorum.

Eski:
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Özellikle Diyarbakır’a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır, is-
tiyorum ki, şu anda yani Amerika’nın da düşündüğü Büyük Ortadoğu 
Projesi var ya Genişletilmiş Ortadoğu yani bu proje içersinde Diyarbakır 
bir yıldız olabilir.

Yeni:
Ellerine bir kâğıt almış dolaşıyorlar Amerika’nın bir projesidir, 

diye. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezseler 
alçaktırlar, namussuzdurlar, bu kadar açık konuşuyorum.

Eski:
Suriye’yle Türkiye daha yedi buçuk yıl öncesine kadar birbirine 

husumetle bakıyordu, sürekli gerginlikler yaşanıyor, iki ülke zaman za-
man savaşın eşiğine geliyordu. Biz geldik, Esad kardeşimle oturduk, 
iki ülke arasındaki meseleleri konuştuk, istişare ettik, müzakere ettik ve 
Türkiye ile Suriye’yi bölgenin iki kardeş, iki dost ülkesi haline getirdik 
mi?

Eveeettt
Yeni:
Artık yeni bir aşamaya geçilmiştir. Türkiye olarak Suriye rejiminin 

sınırlarımızda oluşturduğu güvenlik risklerini hiçbir şekilde tolere et-
meyecek, karşılıksız bırakmayacağız.

Alkışlar...
Eski:
Bu füzeyi alma noktasındaki karar verici makam biziz, benim bun-

dan haberim olması lazım, benim böyle bir şeyden haberim yok. Böyle 
bir alımı yapacaksak bunun için Savunma Sanayi İcra Konseyi var. Bu 
İcra Konseyinin başkanı benim. Ve orada iki üyemiz var; biri Savunma 
Bakanıdır, Genel Kurmay Başkanımdır, üçlü olarak bundan haberimi-
zin olması lazım. Böyle bir şeyden haberimiz yok.

Yeni:
Tabiî sayısal olarak şu kadar olacaktır ifadesini kullanmak yanlıştır. 

Ancak atılan adım şudur:  Şu anda bizim topraklarımız aynı zaman-
da dördüncü maddeye göre NATO’nun da topraklarıdır. Ve burada 
NATO’yla yapılan görüşmeler muvacehesinde burada savunma esaslı 
olmak üzere böyle bir adım atılmaktadır.

Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu ke-
sinlikle bize verilmeli. Buranın komuta sistemini tamamıyla NATO’da 
olması gerektiğini söyledim.

Eski:
Değerli arkadaşlarım benim milletimin dili tektir. Bu, Türk milleti... 

Dili tektir.
Yeni:
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Ben ne tek dil dedim ne de din dedim. Hiçbir yerde benim böyle bir 
ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinası.

Eski:
Bu ülkenin başbakanı, soruyorum sizlere, bir anma törenine gider de 

bir Korgeneral orada ayağa kalkmaz mı? Kalkması gerekir. Kalkmadığı 
anda tabiî, bedelini öder, o ayrı mesele. Zaten bedelini de ödedi.

Yeni:
Bakın şu anda içerde 400’e yakın emekli muvazzaf subay, astsu-

bayımız var. Hele hele çok daha ağır olan, bana göre de çok ağır, yani 
örgüt kurmaktan, örgüt elemanı olmaktan... Şimdi böyle bir şeyin de-
lilleri kesinse, ver hükmünü işi bitir. Ama elinde senin kesin hükümler 
yok da sen yüzlerce subayı, astsubayı örgüt elemanı olarak veya örgüt 
kuran olarak, hele hele Genelkurmay Başkanı’nı kalkar da bu şekilde 
değerlendirirsen; burası gerçekten silahlı kuvvetlerin kendi içindeki bü-
tün moral değerlerini alt üst eder.

Eski:
Bizim dört kez bunlarla bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsiz-

liğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar bunu hesabını her yerde 
vereceklerdir.

Yeni:
Görüşme yaptırırız.
Kimlerle?
İşte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla.
Sunucu: Şu sıralarda yaptırıyor musunuz? Halen var mı?
Halen var, tabiî var. Ha bu arada İmralı’yla ilgili görüşmeler yine 

olabilir.
Eski:
Eğer bu anlamda savcılıksa, evet savcıyız.
Hukuk işledikçe, ülkenin savcısı, hâkimi her türlü baskıdan, yön-

lendirmeden, tehditten uzak bir şekilde, özgür, bağımsız, hür vicdanıyla 
hareket ettikçe, yasaları uyguladıkça bazıları rahatsız oluyorlar.

Yeni:
Tutuksuz yargılama meselesi. Burada bence çok daha hassas dav-

ranmaları lazım.
Tutuklama özellikle bizim için son seçenek olmalı. Bakın cezaevi 

noktasında biz niye sıkıntılıyız?
Fatih Altaylı: Herkes tutuklu ondan. İçeridekilerin yüzde 80’i tu-

tuklu da ondan, hükümlü değil.
Şimdi bu kadar tutuklamalara cezaevi dayandırabilir misiniz? 

Dolayısıyla tutuklama olayını son seçenek olarak düşünmeli.
Eski:
CHP çetelerle kol kola giriyor. BDP, PKK,  terör örgütü CHP’yi 
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savunuyor. MHP’nin Genel Başkan Yardımcısı söylüyor.
Ya bu nasıl bir oyun, bu nasıl bir ittifak bu nasıl bir AK Parti karşıtlığı?
Öyle bir haykıralım ki bütün Türkiye duysun, buradan öyle bir hay-

kıralım ki Kandil duysun, Silivri duysun.
Yeni:
CHP ve MHPlilerden oluşan gruplar orada provokasyonun içinde 

yer alıyorlar ve şimdide kalkıp yine iyi niyet mesajlarıyla işte bunlara 
fırsat vermeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın...

Beğenirsin beğenmezsin; bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletve-
killeridir. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. 
Yapacakları toplantının, yasalar içerisinde olduğu sürece saygı duymak 
zorundasın. Bu milletin tümünü kucaklamadınız, ırkçılık yaptınız, kav-
miyetçilik yaptınız, kabilecilik yaptınız, şeytani olan anlayışa hizmet 
ettiniz. Ondan dolayı bu ülkede sıkıntının hep kaynağı oldunuz.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun anlattığı fıkra:
Adamın birisi ölüyor, öbür dünyaya gidiyor. Karşısına bir melek çı-

kıyor. Bakıyor bir duvar, ucu bucağı yok. Duvarda milyonlarca saat var.
Nedir bu saatler? diyor.
Diyor ki dünyadaki herkesin burada bir saati var diyor. Her insanın 

bir saati var, diyor. Yalan söylediği zaman akreple yelkovan oynar, diyor.
Soruyor bu karşıdaki saat hangisi bak hiç oynamamış, akreple yel-

kovan hep on ikinin üzerinde duruyor.
Valla o Atatürk’ün saati, diyor o nedenle en başa koyduk, diyor.
Sonra vatandaş soruyor, diyor ki bana Lenin’in saatini gösterir mi-

sin?
Onu da gösteriyorlar, diğer bütün aklına gelen liderleri söylüyor 

gösteriliyor.
Peki, diyor bizim ülkemizde bir Başbakan var; Recep Tayyip 

Erdoğan.
Onun saatini de görebilirmiyim? diyor.
Valla onun saati burada yok diyorlar.
Nerede?
Cehennemde.
Allah Allah, nasıl olur?
Vallahi onu zebaniler vantilatör olarak kullanıyorlar, diyor.

***

Emperyalistlerin en iyi hizmetkârları
İnsanın gülmesi mi, yoksa ağlaması mı gerek, bilemiyoruz, değil mi?..
İşte, böylesi bir adam, yani ahlâki, vicdani ve insani hiçbir erdeme 
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ve değere sahip olmayan bir adam, tek başına Türkiye’yi yönetiyor. 
Avanesi AKP’giller mi?
Onlar aksesuar...
Tek başına yönetiyor, dedik de; aslında taşeron olarak yönetiyor. 

Yoksa, onun da efendisi ve yapımcısı ABD Emperyalist haydut dev-
letidir. Onun adına yönetiyor... Ve de o sayede bütün bu ihanetlerini, 
yalanlarını, dümenlerini çevirebiliyor.

Hani CIA der ya; böylesi adamlar bizim için en makbul hizmetkâr-
lardır. Çünkü bunlardaki ihanet ve hizmetkârlık potansiyeli kallavi-
dir. Bu nedenle de, özel olarak böylelerini arar, bulur, uydulaştırdığı 
ülkelerin tepesine getirir, ABD, onun casus örgütü CIA, Pentagon ve 
Washington.

Bizlerse, böylelerini ekranlarda görüp seslerini duyduğumuzda 
bile, mide kramplarına tutuluyoruz. Bıçak gibi kesiliyor iştahımız, 
sofra başındaysak. Kusasımız geliyor. Ve utanıyoruz insanlığımızdan. 
Böyleleriyle aynı canlı türüne, görünüşte de olsa dahil oluşumuzdan. 
Neylersiniz...

Hâlâ o adamın ve onun AKP’giller’inin peşine takılmaya devam 
edenlere ise, kızmak mı gerek, yoksa daha da çok acımak mı gerek, 
artık siz karar verin...

(Not: Son videonun iki hazırlayıcısından biri olan, içtenlikli, ça-
lışkan ve fedakâr televizyoncu Makbule Cengiz, Halk TV’den ko-
vuldu. Hikâyesi için, bakınız: “Üzgünüm, Yazmak Zorundaydım”; 
Kılıçdaroğlu, şimdi Kaçak Saraylı “Baş Çalan”a, “Meşru 
Cumhurbaşkanımız”, diyor.)

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Nisan 2017 



Ayrım
On Üç

Sonunda geldiğin yere bak, Tayyip!
Kendi partinin yönetim kademesini işgal eden 

kişiler nazarında bile,
bir “nefret figürü”ne dönüşmüşsün...

Bu da gösteriyor ki, yolun sonuna yaklaşmışsın...
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Saygıdeğer arkadaşlar;
Levent Gültekin, bildiğimiz gibi, 30 küsur yıl Ortaçağcı ortamlarda 

ömür geçirmiş ve oraların insanlarıyla düşüp kalkmış, yayın organların-
da görevler almış, yöneticilikler yapmış; ama en sonunda gittiği yolun, 
ülkemizi ve halkımızı felakete götürdüğünü görüp, pişmanlık duymuş 
bir insandır.

Bir haylidir de, KRT’de Çağlar Cilara’yla, periyodik programlar 
yapmaktadırlar. İşte onların sonuncusunda L. Gültekin’in söyledikleri. 
Videosunu izleyin ya da tape edilmiş metni bir okuyun, lütfen:

***

Videonun URL’si:
https://www.youtube.com/watch?v=eMUweU_oq2I

Videonun Tapesi:
Levent Gültekin: Şu anda Müslümanlık demek eşittir, onların sa-

yesinde, kaba, yobaz, hırsız, tecavüzcü, ahlâksız, kural tanımayan, baş-
kasının hakkını yiyen insan demek anlamına geliyor.

Çağlar Cilara: Bu hale mi getirdiler?
Levent Gültekin: Tabiî ki. Müslümanlık eşittir bu anlama geliyor, 

ne yazık ki… Ben şahsen AK Parti iktidarının Müslümanlığı bu kadar 
kendine bir perde, bu kadar kendine kullanılan bir malzeme haline ge-
tirilmiş olmasından dolayı Müslümanım demeye utanır hale gelmiş du-
rumdayım. Ben eğer başörtülü bir kadın olmuş olsaydım, sokakta gez-
meye utanırdım. Çünkü o başörtülülerin bütününün üzerine AK Parti 
büyük bir leke sürdü. Dindar gözükebilecek bütün insanların alnına, 
AK Parti, hırsız yazdı. Müslümanlık dediğimiz o tertemiz inancımıza 
Cumhuriyet Tarihinin en büyük lekesini sürdü. Sürdü, sürmeye devam 
ediyorlar. Bunu bilerek, isteyerek yapıyorlar, ne yazık ki.

Çağlar Cilara: Neden yapıyorlar bunu? Niye?
Levent Gültekin: Çünkü ayakta kalmak için ellerinde kullanabi-



lecekleri tek bir sermayeleri var, o da din. Dini ne kadar çok harcaya-
bilirlerse o kadar çok ayakta kalacaklar. Ama bir yere kadar, eninde 
sonunda o da bitecek. Üzüldüğümüz şu: bir taraftan kurumlarımız bitti, 
değerlerimiz bitti, ülke bitti, inancımız da bitiyor. İnancımız bunların 
elinde yok oldu, yok oluyor. Bu inanç bu ülkenin bütününün, 80 milyo-
nun ortak kültürüdür.

Çağlar Cilara: Ve garantisidir, birlikte yaşamın garantisidir. Değil 
mi?

Levent Gültekin: Bir anlamda bu ülkenin büyük, en büyük değer-
lerinden biridir. Bu inancı yok etmek demek, bu ülkeye büyük bir kötü-
lük vermek demektir. Çünkü biz, 80 milyon dua ederiz, Allah’a sığını-
rız, Müslümanlığa olan itimadımızdan dolayı insanlara ilişkimizi, yani 
o değerler. Çocuğumuzu evlendirirken “Allah’ın emri ile peygamberin 
kavli ile” deriz, evladımızı askere gönderirken “Selametle git selametle 
gel” deriz. İnanç bizim her şeyimizdir. Bunu AK Parti sırf iktidarda 
kalmak için yok etti.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Ahiretinizi heba etmeyin” cümlesini 
bu ülkenin bütün dindarlarına havale ediyorum. Eğer başkanlık siste-
mine evet vermek cenneti garanti altına almaksa, Müslümanlık ölür. 
Kimse Müslümanlığa inanmaz. Ben Müslüman demem artık kendime, 
diyemem yani, en azından bunların olduğu gibi anlamında söylüyorum. 
Çünkü inanç bütünüyle devre dışı kalmış olur. İnanç paçavraya dönmüş 
olur. İnanç pazarın en ucuz, en değersiz, en kıymetsiz, en çürük malı 
haline getirilmiş olur. Ki getirildi.

Ben en az AK Parti içerisinde yüzde 10’un oy vermeyeceğini düşü-
nüyorum. Hayır oyu vereceğini düşünüyorum. Yüzde 10, yüzde 7 diye 
bir beklentim var.

Çağlar Cilara: Peki o tepe kadroyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani 
Abdullah Gül’ler, Davutoğlu’lar, Babacan’lar hiçbiri ortada yok...

Levent Gültekin: Tepe kadronun hepsi, Abdullah Gül’ü tenzih edi-
yorum, Abdullah Gül az çok görüşünü netleştirdi bence, açıktan hayır 
dedi yani. O kadar söyledi. Dahası olmaz çünkü Cumhurbaşkanlığı yap-
mış bir adam, ortaya atılıp kampanya yapacak hali yok. Bence Abdullah 
Gül az çok konumunu belirtti. Şu andaki var olan, dışarıdakileri kas-
tetmiyorum, dışarıdakilerin bir kısmı korkak, haysiyetsiz, kişilik yok, 
aşağılanmış, dışlanmış, vatan haini damgası yemiş, FETÖ’cü denmiş, 
buna rağmen ağzını açıp da kendi hukukunu koruyacak haysiyetleri 
yok, onları katmıyorum. Bir de şu anda var olanlar var, kadrolu, hâlâ 
görevde. Ben onların büyük bir ikiyüzlü ve sahtekâr olduğunu düşünü-
yorum ve görüyorum da. Çünkü o kadar çok var ki hayır oyu verecek, 
fakat ekran önünde eveti savunan.

Çağlar Cilara: Tanıdığımız var mı bire bir?
Levent Gültekin: Yüzde yüz. Bire bir ne kaç tane...
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Çağlar Cilara: Bir şey diyeceğim, oturduğunuzda demiyor musu-
nuz “Napıyorsunuz siz?”

Levent Gültekin: Diyorum, ne yapacağız. Ya ben, başka bir ya-
yında söylemiş miydim hatırlamıyorum. Ben mesela demem Tayyip 
Erdoğan’a; bütün konferanslarımı dinleyin, görürsünüz. Bir ölüm, sa-
dece Tayyip Erdoğan için de değil, düşmanım için de olsa demem, ya 
en nefret ettiğim düşmanım olsun, ölümünü istemem. Allah gecinden 
versin, derim ve bütün konferanslarımda o mesela benim cümlemin şe-
yidir. Bu kim olursa olsun, Tayyip Erdoğan’a torpil geçtiğim için söy-
lemiyorum, ben kötülük isteyen bir insan olmak istemem. Ben Tayyip 
Erdoğan adı geçtiğinde “Allah gecinden versin” cümlesi kullanırım. 
Ama şu anda sosyal medyada millete evet ayarı veren adamın “Ya bu 
adam ölse de kurtulsak, başka türlü kurtulamayız” dediğini biliyorum.

Çağlar Cilara: AK Partili?
Levent Gültekin: Tabi canım AK Partili.
Çağlar Cilara: Üst düzey?
Levent Gültekin: Tabiî ki. Yani o kadar çok var ki içlerinde. 

“Erdoğan ölse, kurtulsak”. “Hayır verelim” ama bir taraftan evet yazısı 
yazıyor.

Hayır vereceğinden yüzde yüz emin olduğum yazar var, evet yazısı 
yazdı ya. Böyle insanlar var, ben bunlardan utanıyorum.

Bunlardan en çok neye üzülüyorum biliyor musun?
En çok üzüldüğüm; bu sahtekârlar, tertemiz, pırıl pırıl, gerçekten 

Tayyip Erdoğan’a inanan, gerçekten Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için 
şans olduğunu düşünen, gerçekten Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye hizmet 
ettiğini düşünen Tayyipçiler diye bir grup var, benim öyle tanımladı-
ğım. “Bizim uşak”, “Ya bizim uşak çalışıyor”. Hiçbir çıkarı yok, bir 
asgari ücretle evini geçindirmeye çalışıyor, sadece Tayyip Erdoğan bu 
ülke için büyük işler yapıyor diyen büyük bir kesim var. Bu sahtekâr 
grup, Erdoğanist dediğim, bu Tayyipçilere yalan söyleyerek ceplerini 
dolduruyorlar. Tek üzüldüğüm o. Ya bunlara ne kadar çok yalan söyler-
lerse o kadar çok el üstünde tutuluyorlar.

***

Amaçları küp doldurmak
Ülkemizin yönetim kademesinin, içinde bulunduğu durumu görü-

yorsunuz, değil mi arkadaşlar?
Hepsi de, bırakalım halkımızı, birbirlerine karşı bile kin ve nefret 

dolu insanlar. 
Biz yıllardan bu yana söylüyoruz; bunlarınki normal bir siyasi parti 

filan değil. Bunlarınki, çıkar amaçlı bir suç örgütü, diye. Hepsinin de 
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derdi, fırsat bu fırsat, aman küpümüzü iyi dolduralım. Başkaca hiçbir 
şey umurlarında değil. 

Levent Gültekin açık söylüyor. Daha başka türlü apaçık nasıl söy-
lenir bu?

Diyormuş ki üst düzey yöneticilerin bir kısmı; “Tayyip Erdoğan ölse 
de kurtulsak. Başka türlü ondan kurtulamayacağız.”

Her gün yan yana olanlar, birbirlerinin yüzüne riyakârca gülenler, 
demek ki içlerinden böyle geçiriyorlar. 

“Bazıları da”, diyor, Levent Gültekin; “Evet propagandası kapsa-
mında yazılar yazıyor medyada, ama ben onların “Hayır” diyeceklerini 
çok iyi biliyorum.” 

Bu nasıl bir çürümedir böyle yahu...
İnsanlığın nasıl çamurlara bulanmasıdır böyle...
Hatırlayacaktır arkadaşlar; biz 10 küsur yıldan bu yana Tayyip 

Erdoğan ve avanesinin, milletimiz ve vatanımız için bir kâbus oldu-
ğunu söyleyip yazmaktayız. Ama hiçbir zaman, “ölse de kurtulsak”, 
demedik. Hiç kimse için de demeyiz. Bu, küçüklük olur, acizlik olur, 
zavallılık olur. İnsanlar er ya da geç, şöyle ya da böyle nasıl olsa ölecek. 
Ölmeyen canlı olur mu hiç?.. O bakımdan, can düşmanımız da olsa, 
ölüm dilemek bize uymaz.

Konu Tayyip olunca da, ayrıca da ölmesini istemeyiz. Yaşamasını ve 
işlediği binbir suçun hesabını vermesini, cezasını yaşayarak çekmesini 
isteriz, Silivri gibi, Sincan gibi Cezaevlerinde...

Fakat, Tayyip’te ve avanesinde böyle yüce bir erdemin bulunmasını 
beklemek de, saflık olur tabiî.

Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar; Levent Gültekin, bunu ulusal 
bir televizyonun ekranlarından söylüyor, açık açık. Ama Tayyip, çağırıp 
soramıyor; kimmiş benim ölümümü isteyen? diye. Hepsi binbir empa-
sın kumpasın içinde. Hesap kitap peşinde. O yüzden, ölü numarasına 
yatıyor. 

E, hani sen “Reis”tin?
Ne oldu şimdi?
En yakınındaki ve de senin ölümünü isteyen bir yandaşından bile 

hesap soramıyorsun. 
İnsanların sorulmasından korktukları binbir işleri olunca, işte böyle 

olurlar. Meydanlarda, kürsülerde “cesur”u, “korkusuz”u oynarlar. Ama 
işte, hayatları böyledir. 

Kendi içlerinde, işlerin bu raddeye gelmesi, artık yolun sonuna yak-
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laştıklarını da göstermektedir, arkadaşlar. 
Bir de ne diyor, Levent Gültekin?
Yine bizim on küsur yıldan bu yana dediklerimizi. Bu ABD yapımı, 

işbirlikçi, bu ihanet yolcusu iktidarın, toplumumuza, vatanımıza yaptığı 
kötülükleri. 

Bir bir sayıyor, değil mi?
Hatırlayalım isterseniz:
“Şu anda Müslümanlık demek eşittir, onların sayesinde; kaba, yo-

baz, hırsız, tecavüzcü, ahlâksız, kural tanımayan, başkasının hakkını 
yiyen insan demek anlamına geldi.” 

Evet, arkadaşlar; bunlar dini çürüttüler. Ahlâkı, vicdanı, hakkı, hu-
kuku, adaleti, insanlığı çürüttüler. Bunların yaptıkları kötülük, hesaba 
kitaba gelmez.

Durup dinlenmeden din alıp sattılar. Ama yine durup dinlenmeden 
kamu malı hırsızlığı ettiler. Trilyonlar değerindeki kamu malını aşı-
rıp zimmetlerine geçirdiler. AKP Kurucularından, Ekonomi Profesörü 
Abdullatif Şener söylüyor bunu. 

Ve çok haklı olarak, rahmetli, namuslu ilahiyatçımız Yaşar Nuri 
Öztürk, bunların Müslüman sıfatıyla cenaze namazı bile kılınmaz, de-
mişti. Çünkü bunlar, 13 yıldan bu yana gulûl suçları işlemektedirler. 
Hatta bunların gittikleri camilerde bile namaz kılınmaz, demişti. Bizce 
de çok doğru tespitler bunlar.

Bütün despotlar gibi, bütün halk düşmanları gibi, bütün kamu malı 
hırsızları gibi ve bütün ABD hizmetkârları gibi, bunlar da devrilecekler. 
Ve de hesaba çekilecekler. Er ya da geç...

Fakat, vatanımıza, milletimize ve halkımıza verdikleri zararların, 
yaptıkları tahribatın onarılması bayağı zaman alacak...

13 Nisan 2017
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Ayrım
On Dört

Kork, Tayyip, kork!
Sarayın Arka Bahçeli Amigosu bile, senin 

ABD tarafından Türkiye’yi BOP çerçevesinde 
parçalamakla görevlendirilmiş,

onlara çalışan bir memur olduğunu
yarım ağızla da olsa itirafa mecbur kaldığına göre;

senin için “yolun sonu görünüyor”, demektir...
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2002’den bu yana, senin sinsi, karanlık ve derinden payandan Devlet 
Bahçeli, birkaç gün önce aynen şunları dedi:

***

Videonun URL’si:
https://www.youtube.com/watch?v=OHBEf-Dki48

Videonun Tapesi:
Devlet Bahçeli: Herhangi bir partinin iç meselesine karışmak 

için söylemiyorum, sayın Cumhurbaşkanının takip ettiği politika açı-
sından söylemiyorum. Ortada bir gerçek var: Sayın Başbakan Binali 
Yıldırım Bey Türkiye’de ulaşmadığı yer kalmadı, gece gündüz. Sayın 
Cumhurbaşkanı toplu açılışlar sebebiyle ulaşmadığı yer kalmadı, ilgili 
bakanların dolaşmadığı yer kalmadı.

Hepsi ne için dolaşıyorlar aynı zamanda? 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulü açısından düşün-

celerini halkla paylaşıyorlar. Şimdi bir danışman kalkıyor, bir eyalet 
sisteminden bahsediyor. Şimdi böyle bir açıklamayı yapan insanlar ya 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hedefini sabote ediyorlar veyahut bir iç 
pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar bunlar, bunları zaman göste-
recek.

Şimdi eyalet sistemini getireceğiz diye bir danışman, Cumhurbaşkanı 
Danışmanı olarak söylüyor ve Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, 
kabulleniyor ise o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, 
üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Bunları dü-
şünmek lazım.

Sunucu: Siz kendisine ilettiniz mi efendim, bu açıklamayı yaptık-
tan sonra?

Devlet Bahçeli: Hayır. Bunu saklamanın bir manası yok, benim ilet-
meme gerek de yok. Her şeyi yakinen takip eden bir Cumhurbaşkanı, 
bir Başbakan, geçmişte Kayseri’de bir Belediye Başkanlığı yapmış, 
başka bir özelliği olmayan bir kişinin danışman olarak Türkiye’yi sabo-
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te edecek cümleler kullanmasını anlamakta ben zorlanıyorum ve kabul 
de etmiyorum. Böyle danışman olmaz.

O zaman Cumhurbaşkanının emeğini, Başbakanın emeğini, Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nin emeğini, diğer siyasi partilerin emeğini ve 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararını sabote eden bir insan konumun-
dadır.

Sunucu: Çünkü yazılı bir makalede böyle bir açıklamayı yaptı.
Devlet Bahçeli: Neyse efendim. Bu sorgusunu artık... Benim danış-

manım olmuş olsa o saatte görevden alırdım.
Sunucu: Şimdi Mehmet Uçum da aynen şöyle dedi: Halk gümbür 

gümbür devrim yapıyor, halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. 
Efendim bu ne demek, siz ne anladınız bu açıklamadan?

Devlet Bahçeli: Boş bir laf. Böyle danışman lafı, bunlar konuşunca 
danışman lafı mı yapıyorlar acaba? Boş bir laf...

***
Kontrgerilla’nın Özel Örgütü, paramiliter örgütü MHP’nin on yıl-

lardır başkanlığını eden bu karanlık zat, herhalde, yukarıdaki çalkalama 
üzerine kulağı çekilmiş olacak, hatta, aşırıca korkutulmuş olacak ki; 
dün akşam Haber Türk Televizyonu’nda bu söylediklerini tamamen, 
hiçbir iz bırakmamacasına yalayıp yuttu. Bahçeli’yi neyle korkuttular, 
tabiî onu biz bilemiyoruz. Ama tek bildiğimiz, fena halde korkuttukları 
ve ona diz çöktürüp nedamet ettirdikleridir. Bu videoya ve tapesine de 
bakalım:

***

Videonun URL’si:
https://www.youtube.com/watch?v=FiK-mDjdiPg

Videonun Tapesi:
Sunucu: Rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir, ondan sonraki süreç 

yönetim sistemleri meselesidir. Şu anda da değişiklik yapılan konu, bir 
yeni yönetim sisteminin gelmesidir.

İzninizle Sayın Başbakanın açıklamalarını aktarayım: Sayın 
Başbakan da anayasa değişikliğinde eyalet sistemine yol açacak madde 
varsa istifa ederim, dedi. Sizin dünkü açıklamalarınızdan sonra gelen 
bu açıklamaları yeterli buldunuz mu efendim?

Devlet Bahçeli: Fazlasıyla yeterli. Bu açıklamalarından sonra tar-
tışmayı ancak Cumhuriyet Halk Partisi veya hayır kumpanyasının ele-
manları sürdürür, zannediyorum onlar yapıyor.

Çünkü sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiş şey yönüyle. 
Şimdi bir an düşünelim, Sayın Cumhurbaşkanı, tesis açılışı gerekçesiy-
le Türkiye’yi programa aldı, gezdi, kanaatlerini halkla paylaştı. Sayın 
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Başbakan olağanüstü bir performans içerisinde. Gece gündüz televiz-
yonlara çıkıyor, halkın huzuruna çıkıyor, mitingler yapıyor. Bütün bun-
ları yaparken de 18 maddenin ruhunu anlatmaya çalışıyor. 18 maddeye 
yöneltilmiş olan eleştirilere cevap veriyor, biz bunları takip ediyoruz. 
Biz de zaman zaman bu eleştirileri cevaplandırmaya çalışıyoruz.

Şimdi bir partinin genel başkanı ve Başbakanı, o partinin adayı 
olarak topluma mal edilmiş ve seçilmiş Cumhurbaşkanı ağzına eyalet 
sistemi almıyor ise ve bunu bir danışman söylüyor ise ve bu danışman 
Cumhurbaşkanı danışmanı ise o zaman aklımıza iki soru gelir:

Bir; bundan bilgisi var mıdır Cumhurbaşkanının, “ben söyleyemi-
yorum sen söyle” diye bir tartışma mı başlatmak istiyor? 

Yoksa bu danışman bir başka amaca hizmet ederek bu faaliyetleri 
sabote mi ediyor?

Eğer bu danışman bende olsa atarım, kovarım dedim. Sayın 
Cumhurbaşkanı kovar, kovmaz, o kendinin bileceği iş. Ama gerçek bu. 
Türkiye’nin bu kadar hassasiyetli ve referanduma iki gün kala üniter 
yapıda hassasiyeti olanlar ve bunları bazı gazetelerde, bazı parti yöne-
ticileri Milliyetçi Hareket Partisi’ni suçlayacak şekilde Twitter’larla da 
insanların kafasını karıştıracak şekilde faaliyetleri şey yapıyorlarsa...

Şimdi ben açıkça söylüyorum: Evet, çifte su verilmiş çelik gibi ol-
muştur, bu tür oyunlar bozulacaktır ve evet en çok bir şekilde temsil 
edilerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’de uygulanacak-
tır.

Dünden bu yanaki gelişmeler ışığında bunu söylüyorum. Yani bun-
ları böyle yapıp, Twitter’larda bilmem ne yapma, sosyal medyada şun-
ları yaparak ülkücüyü bunlar bu kadar bu saf, aptal mı zannediyorlar?

Hiç mi düşünme sahibi değiller?
Bunların arkasındaki oyunlar kimlerdir, bu Twitter’ları kim yapıyor, 

bu Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekilleri kimleri arıyor, kimler-
le konuşuyor, bunları bilmiyor muyuz zannediyorsunuz?

Onun için kesin olarak söylüyorum, Evet çifte su verilmiş çelik gi-
bidir, Pazar günü kendini gösterecektir.

***
Ne diyor, Bahçeli yukarıda?
“Erdoğan, eyalet sistemi diye bir şey söylemiyor.”
Söylediğini sen de adın gibi biliyorsun, Bahçeli!
Ama şimdi, milleti ahmak yerine koyarak yalana sarılıyorsun. Al, 

bak bakalım şu videoya, Tayyip Erdoğan, eyalet sistemini açıkça ve ke-
since savunmuş mu, savunmamış mı?.. Anlama zorluğun varsa tapesini 
oku, tekrar tekrar:
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***

Videonun URL’si:
https://www.youtube.com/watch?v=hrFLpGW70vA
Videonun Tapesi:

Sunucu: 2023’te ben Başbakan olursam bunu öneririm dediniz, mu-
halefetten de tepki var: Eyalete izin vermez Türk milleti, üniter yapı ve 
Cumhuriyete savaş açmak suçlaması size yöneltildi şimdi ne diyeceksiniz?

Tayyip Erdoğan: Bunlar Tarih filan bilmiyorlar, bunların Tarih 
bilinci yok. Şimdi Cumhuriyete savaş açmaktır derken, ben bir defa, 
önce, dünyaya şöyle bakalım.

Dünyada gelişmiş, güçlü ülkelere bakarsanız bunların hiçbirinde 
eyalet korkusu diye, eyalet endişesi diye bir şey yoktur. Tam aksine eya-
let yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir 
ve demokraside özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu güçlenme alametidir.

Gelelim bizim kendi Tarihimize Osmanlı’ya baktığımız zaman o 
güçlü Osmanlı’da çok daha enteresan bir şey var. Mesela Lazistan eya-
leti var, Kürdistan eyaleti var. İniyoruz güneye orada aynı şekilde eyalet 
sistemleri var.

Niye?
Osmanlı güçlü ve oralarda hiç çekinemeden rahatlıkla bunları ver-

miş. Şimdi ben MHP’ye endişeyle bakıyorum hadi CHP’yi tamam bu 
konuda farklı düşünürüm de, ama MHP bir taraftan Osmanlı’yı biz 
Osmanlı’nın devamıyız diyecek, öbür taraftan Osmanlı’nın bu devlet 
yapısındaki yaklaşım tarzını görmemezlikten gelecek. Bunların hiçbi-
risi kayıp değildir. 

Şimdi MHP niye büyük şehirlere karşı çıkıyor?
Bundan acaba farklı bir etnik unsur orda büyük şehir kazanır mı? 
E, güçlen, gir, kazan... Eğer sen demokrasiden bu kadar çekiniyor-

san o zaman senin zaten Türkiye’de hiç seçime girmemen lazım.
Niye?
Her yeri kaybedebilirsin çünkü. Sen etnik mücadele veriyorsun, si-

yasi mücadele vermiyorsun. Ama bizim böyle bir endişemiz yok. 
Niye?
Biz 81 vilayetin 78’inde milletvekili çıkarmışız. 81 ilin 81’inde de 

belediye başkanlıklarımız var.
Niye?
Kucaklıyoruz hepsini. Demek ki kucakladığımız zaman oluyor. 

Şimdi eyaletlerde de böyle bir endişenin içerisine girmeye gerek yok. 
Bu konuda benim söylediğim de şu: Güçlü bir Türkiye asla eyalet siste-
minden korkmamalıdır. Üniter yapı noktasındaki yaklaşım tarzı aslında 
bununla alakalı bir şey değil. Siz eyalet sisteminde de bu üniter yapıyı 
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muhafaza edebilirsiniz. Tamamıyla bunu atıp götürme diye bir şey yok.  
Federal yapı diyoruz federal yapı nedir? Orada geliyor toplanıyor zaten. 

Sunucu: Çok önemli bir yere geldik şimdi bu anlattıklarınızdan, 
ABD ve Almanya’dan ziyade Rusya ve İran’dakine benzer bir yapıdan 
mı söz ediyorsunuz?

Dünyadan yakın bir örnek var mı buna? 
Tayyip Erdoğan: Yok yani demokraside.
Sunucu: Yapısal olarak soruyorum?
Tayyip Erdoğan: Yapısal olarak söylüyorum. Demokraside özel-

likle de ekonomik kalkınmada güçlü bir Türkiye’den bahsediyorum, 
bu bir. İki, bunlara biz Osmanlı’daki yaklaşımı da ilave edebiliriz ve 
şunu da çok açık söylüyorum: Bakın biz Osmanlı’da özellikle azınlıklar 
konusunda, eyaletler sistemi konusunda bu hoşgörüyü biz hâlâ yakala-
yabilmiş değiliz. Bunu da çok açık net ortaya koymamız lazım.  Şimdi 
bütün bunları...

Sunucu: Seçilmiş vali düşünür müsünüz?
Tayyip Erdoğan: Tabiî onlar şimdi 2023’ün konusu. Yani öyle bir 

sistemin içerisinde belediyeyi kabul ediyorsun da seçilmiş valiyi niye 
kabul etmeyelim?

Sunucu: Osmanlı’da valiler merkezden tayin ediliyordu. 
Tayyip Erdoğan: O ayrı, o atama. Ama ABD’deki sistemde seçimle.
Sunucu: Tabiî mesela Kebek örneği de var. Kanada’da eyalet ile 

etnik farklılık örtüşünce ayrılma eğilimi güçleniyor. Eyaletin öyle bir 
riski var, eğer eyalet ile etnik farklılık örtüşürse. Ama bunlar çok ay-
rıntılı şeyler. 

Tayyip Erdoğan:  Ayrıntı, bir de kültür meselesi bu da çok önemli.
Sunucu: ABD birleşerek kuruluyor. Federasyon birleştirici oluyor. 

Ama Kanada’ya baktığınız zaman federasyon ayırıcı oluyor.
Sunucu: Ayrışma riski olur mu sayın Başbakan? 
Böyle bir şey birilerinin kendi kimliklerini idari anlamda da kullan-

maya başlamaları?
Tayyip Erdoğan: Şöyle olaya bakmamız lazım: Diyelim Osmanlı, 

Kürdistan, Lazistan demiş. Bizim Kürdistan, Lazistan dememize gerek 
yok. Biz şimdi nasıl coğrafi bölgelerimiz var; bu bölgeler sistemi içinde 
olayı değerlendirebiliriz. Mesela şu anda diyelim ki Almanya’daki sis-
teme baktığımız zaman, oradaki sistemde bölgeyi coğrafi bölge olarak 
eyaletin adını koyuyor. ABD’ye bakıyoruz, Teksas eyaleti diyor mese-
la. Florida eyaleti diyor. Yani bu şekilde ortaya koyuyor,  yani biz de 
olaya bu şekilde yaklaşabiliriz.

Şu anda illa bu böyle olsun diye söylemiyorum ama bu konuda 
bana cevap yetiştirmeye gayret edenler inceleyerek konuşmuyorlar. 
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İncelemeden konuşuyorlar ve böyle bir yaklaşım tarzı güçlü bir Türkiye 
için faydalı olabilir.

***

Tayyip, Tarih konusunda bilgiçlik taslarken
Tarih bilgisinden ne kadar yoksun olduğunu sergiliyor

Tayyip ne zaman söylüyor bu lafları?
Mayıs 2015’te. Aşağı yukarı 2 sene önce. 
Saray amigosu Bahçeli bunu bilmiyor mu?
Bilir... Bilir de, bilmezlikten gelir. Çünkü amigoluğa mecbur. 

Efendisi ABD, öyle buyurdu ona...
Zavallı Türkiyem...
Seni şu an yönetir görünenlerin tamamı Amerika’nın işbirlikçisi, 

hatta Amerika’nın tutsağı. Koltuk için, makam için, ün için, poz için, 
küplerini doldurmak için sattılar onlar ruhlarını, Amerikan Emperyalist 
haydutlarına. Ve onun emrine girdiler. ABD oynatıyor bunları. 
Meclistekilerin tamamını...

Tayyip, yukarıda, herkesi Tarih bilmemekle suçluyor, değil mi?
Oysa zerrece Tarih bilmeyen kendisi. 
Bir de biz çekelim artık “eyyy”, diye değil mi?
Eyyy Tayyip!
Ortaçağ’da millet mi vardı?
Batı, Hıristiyan Ümmetiydi; biz ve Ortadoğu-Asya ise İslam 

Ümmeti. Daha ötedekiler, Buda’nın, Tao’nun Ümmeti... Ortaçağ, 
İmparatorluklar Çağıdır. Derebeylikler Çağıdır. 

Ne zaman ki Kapitalizm, Derebeyliğin bağrında doğup, gelişip, güç-
lendi ve iktidara talip oldu; işte o zaman “Millet” fikri, kavramı ve ol-
gusu da onunla birlikte filizlendi, gelişti, oluştu, hayata geçti. Demek ki 
milletler, Kapitalizmin ürünüdür. Kapitalistler, toplarının gülleleri ata-
bileceği yerlere kadar olan alanları, sınırlarla çevirirler ve oralara kendi 
ulus adlarını vererek milletlerini oluştururlar. Böylece de, sınırlarla çe-
virdikleri alan, artık hem doğal kaynakları açısından, hem pazarları açı-
sından, hem de işgücü, yani insanların alınterlerini gasp etme açısından 
o kapitalistlerin hâkimiyet alanı içine girmiş olur. Başka kapitalistleri 
sokmazlar, kendi egemenlik alanlarına.

İlk kez 14’üncü Yüzyıl’ın sonlarıyla 15’inci Yüzyıl’da, Avrupa’nın 
en batı noktasında, İngiltere’de doğan Kapitalizm, Büyük Fransız 
Burjuva Devrimi’yle birlikte Kıta Avrupası’na da sıçrayıp hızla yayıl-
maya başlayınca; milletler de ona paralel biçimde bir bir ortaya çıkma-
ya başladı. Osmanlı’da da aynı etki, görülmemezlik edemedi. Balkan 
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ülkeleri başta gelmek üzere, ulusal taleplerle başkaldırılar, isyanlar ve 
uluslaşmalar, kopuşmalar oluşmaya başladı. 

En son, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’yla birlikte, Ortaçağ 
kalıntısı İmparatorlukların da sonu geldi. Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu, Rus Çarlığı ve Osmanlı İmparatorluğu, büyük bir çatır-
tıyla ve hercümercle yıkıldı; yerlerinde ise birçok ulus devletler oluştu.

Bu sürecin geriye dönüşü asla söz konusu olamaz. Böyle bir düşün-
ce, Tarihi geriye döndürmek, tersine yürütmek, zaman tüneli içinde ge-
riye yol almayı hayal etmek anlamına gelir. Ki, böyle bir şey asla ciddi-
ye alınamaz, tartışmaya bile değer bulunamaz. Ama Tayyip Efendi, işte 
Tarih bilgisinden, sosyal bilimden o denli kopuk, bihaber ki; böylesine 
ciddiyetsiz hayallerini, düşünce diye ortaya koyabiliyor...

Acımak lazım aslında. Ama işte, onlara İmam Hatiplerde verilen ve 
düşüp kalktıkları Ortaçağcı ortamlarda, siyasi oluşumlarda, tarikatlarda 
kutsal düşünceler diye öğretilen şeyler, işte böylesine ipe sapa gelmez, 
ciddiyetten yoksun saçmalamalardır. Ne yazık ki sadece Tayyip değil, 
o okulların ve tarikatların, cemaatlerin kurbanı olan milyonlarca insa-
nımızın da durumu farklı değildir. İşte o yüzden, Tayyip’in ve onun 
AKP’giller’inin “hülooğğ”cuları, mezbahaya koşan koyun sürüleri gibi 
seçim sandıklarına koşuşup oy yağdırmaktadırlar bunlara. Dünyadan 
bihaber, çağdan bihaber, bilimden, mantıktan, metottan, sağlıklı düşün-
mekten bihaber zavallılar yığını haline getirilmiştir bu insanlarımız.

Ne yazık ki, şu an, Tayyip’giller’in Milli Eğitimi de getirdikleri, 
daha doğrusu içine düşürdükleri felaket ortamı budur. Tarikat yuvala-
rından pek de farkı kalmamıştır artık okullarımızın.

Tabiî bu durum, ABD ve AB Emperyalistlerinin bilinçli bir projesi ve 
yönlendirmesiyle oluşturulmuştur. ABD’nin 1950 sonrası Sosyalizmin 
ve Antiemperyalist Hareketlerin önünü kesmek ve hatta onları boğmak 
için oluşturup İslam ülkelerinde uygulamaya koyduğu “Yeşil Kuşak 
Projesi”nin ürünüdür, bu AKP’giller, bu tarikatlar, bu cemaatler ve 
meczuplaştırılmış bu on milyonlarca Ortaçağcı insan...

Ne diyor bir de yukarıdaki nedamet kasetinde Devlet Bahçeli?
Başbakan dedi ki, diyor, 18 maddelik Anayasa Değişiklik Paketinde 

eyalet diye, bölünme diye bir şey yoktur. 
Aslında burada da yalan söylüyor, düpedüz. Daha önce de payla-

şımlarımızda matematiksel bir kesinlikte ortaya koyduk, bu değişiklik 
paketindeki eyalete kapı aralayan maddeleri. Yazılarımızı takip eden 
arkadaşlar bilir bunları. 

Fakat, bizim dışımızdaki hukukçular da ortaya koydular bunu. Şimdi 
de, isterseniz, onlardan bir aktarmada bulunalım:
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“Odatv yazarı Kerem Çalışkan, “Türkiye eyaletlere bölünü-
yor” başlıklı yazısında konuyu detaylandırarak şunları yazmıştı:

“Anayasa’nın içine gizlice ‘Eyalet’ maddesini yerleştirdiler… 
Bunu öylesine gizlediler ki, Meclis’te kabul edilen 18 maddelik 
Anayasa Değişim Paketi’ni dikkatle okuyan birisinin bile görmesi, 
anlaması mümkün değil... Peki bunu nasıl yaptılar?.. Anayasa’nın 
Türkiye’nin idari yapısını düzenleyen 123. maddesini çaktırmadan 
değiştirdiler… Maddenin sonunda bu tür bir bölgesel düzenleme, 
kamu tüzel kişiliği (eyalet, özerk bölge, otonom bölge) ‘ancak ka-
nunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulur’ 
cümlesini attılar… Yerine ‘kanunla veya cumhurbaşkanı kararna-
mesi ile kurulur’ cümlesini koydular…  Getirilen madde seçilecek 
cumhurbaşkanına bir kararname ile ‘eyalet’ kurma yetkisi veri-
yor… Belli ki bu maddeyi Erdoğan özel olarak istemiş…

“Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa 
Profesörü Süheyl Batum ve İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit 
Kocasakal da anayasa değişiklik paketindeki “eyalet” tehlikesini 
birçok kez dile getirmişti.

“Ümit Kocasakal, “Cumhurbaşkanı bir kararname ile ülkeyi 
federasyona ve eyaletlere götürebiliyor” derken, Metin Feyzioğlu 
da “150’ye yakın yerde bu anayasanın içinde özerk bölgeler ya-
ratma yetkisi var. Biz bunu çok tehlikeli buluyoruz” ifadeleriyle 
eyalet konusuna dikkat çekmişti. Feyzioğlu, “Bu anayasanın 123, 
124, 127’nci maddeleri özerk bölgeler, eyaletler kurma yetkisini 
dağıtarak içeriyor. Aynı maddede değil özellikle farklı maddelere 
dağılmış ki kimse fark etmesin diye”  diye konuşmuştu.

“Süheyl Batum da dün Twitter adresinden yaptığı açıklamada, 
eyalet yetkisiyle ilgili şunları paylaştı:

“Bakanlıkların kurulması, görevleri, teşkilatı ve ayrıca kamu 
tüzel kişiliği artık yasa ile değil, Cbşk. Kararı ile yapılıyor. Neden 
dersiniz? Kamu tüzel kişiliği nedir dersiniz? Neler bunun içine gi-
rer? Hani yasa ile kurulurken şimdi tek başına Cbşk.na bırakılan 
kurumlar? Sakın “belirli bir bölgenin belirli hizmetlerini örneğin 
eğitim, sağlık hizmetlerini üstlenecek kurumlar” olmasın? Sahi 
buna ne denirdi? Yok yok bu yetkiler kullanılmak için degil, süs 
olsun ya da “güzel durur” diye TBMM’den alınıp, tek başına Cbşk.
na verilmiştir. (Md.123) Daha fazla yazmayalım. Yoksa bakarsınız 
bazı “başdanışmanların” işi bozulur. Bir de Allah korusun Sayın 
Başbakan istifa eder filan, üzülürüz. Değişikliğin 106-123 ve 127. 
maddelerini okuyun, ne istendiğini net görürsünüz. Bu iş “fesih 
yazmıyor, yani yok” gibi sulandırmamak gerek.”[22]

[22] http://odatv.com/yeni-anayasada-eyalet-var-mi-yok-mu-1504171200.html.
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Saygıdeğer arkadaşlar;
Hep söylediğimiz gibi, ABD Emperyalist haydut devleti, 

Tayyipgiller’i BOP’larının hayata geçirilmesinde taşeron rolü oynama-
ları için devşirdi, örgütledi, partileştirdi ve iktidara taşıdı. Onlar da 15 
yıldan bu yana bu hainane görevlerini başarıyla icra etmektedirler. 

Irak’ın, Libya’nın, Suriye’nin parçalanmasında, BOP çerçevesinde 
üçer parçaya bölünmesinde oynadıkları rol müthişti. 

Şimdi de sıra, BOP’un Türkiye ayağının oluşturulmasına geldi. 
Daha önce de söylediğimiz gibi, ABD çakalı, 15 Temmuz 2016 gecesi 
Pensilvanyalı İmam’ın askerleri karşısında Tayyipgiller’i, bu ihanet gö-
revlerini tamamlasınlar, diye galip getirdi. 

Onlar, aynı başarı oranında sürdürüyorlar ihanetlerini. Ölüm vuruşu-
nu da, “Başkan” seçtirttikleri, daha doğrusu, Firavun Sarayına Firavun 
olarak oturttukları, 21’inci Yüzyıl Firavunu olarak oturttukları Tayyip’e 
vurdurtacaklar. Oyun bu, düzen bu, plan bu...

Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin yöneticilerinin tamamı bu 
ihanet projesinin aktörleridir ve hepsi de, senaryoda kendilerine tahsis 
edilen rollerini oynamaktadırlar. Başkaca da hiçbir şey değil...

Saygıdeğer Halkımız;
Düşün, gerçekleri özgür aklınla araştır, sorgula, gör, kavra. Ve kan-

ma bunların oyunlarına, düzenlerine. At bunların tamamını sırtından. 
Bunlar senin en ağulu düşmanlarındır.

ABD ve AB Emperyalist haydutları, dıştan yıkamadıkları Türkiye’yi 
bunlar aracılığıyla içten yıkıp yok etmek istiyorlar...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
15 Nisan 2017



Ayrım
On Beş

Tepesinden tırnağına kadar binbir suça, 
yolsuzluğa, yalana, dümene batmış bu iktidar,

dünkü Halk oylamasını da doğası gereği 
çamurlara buladı, kriminal bir kılıfla örttü üzerini

Bu sözde oylamanın zerrece hukuki bir meşruiyeti 
ve geçerliliği yoktur.
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Gerçi hukuk falan diye de bir şey kalmadı ama bu sahte oylamanın 
iptali için hukukçu yoldaşlarımız tüm adli yolları zorlayacaklar.

Bir işin meşru olabilmesi için öncelikle-ilk şart olarak o işi yapan-
ların meşru olması gerekir. Kaldı ki, bu iktidar bugüne dek TCK’deki 
hemen bütün suçları yüzlerce hatta binlerce kez işlemiştir. Yüz kızartıcı 
suçlardan tutun da, vatan topraklarının Yunanistan’a peşkeş çekilme-
sinden, Savaş suçuna kadar, trilyonlarca dolarlık kamu malının aşırılıp 
zimmetlerine geçirilmesine kadar, aklınıza gelebilecek her suçu defa-
larca, sayısız kez işlemiştir bu AKP’giller iktidarı.

Saygıdeğer arkadaşlar,
Dikkatinizi çekerim, 15 Temmuz 2016 Ganimet Paylaşım Savaşı 

sonrasında devletin ikisi hariç tüm kurumlarında korkunç bir Fetocu 
avı başlatılmıştır.

Ama sadece ikisine hiç dokunulmamıştır. Aklınıza gelebileceği gibi 
bunlar;

1- Meclisteki başta AKP olmak üzere Amerikancı Dörtlü Çetenin 
üyeleri

2- Yüksek Seçim Kurulunu (YSK)’yi oluşturan yargıçlardan oluşan 
üyeler.

Düşünebiliyor musunuz Feto, toplumun tüm hücrelerine nüfuz ede-
cek ama bu ikisine dokunmayacak, bunları pas geçecek… Buna bebeler 
bile inanmaz tabiî ki. Zaten AKP’giller içinde yüzü aşkın Fetocu millet-
vekili ve bakan olduğu hemen herkes tarafından yazılıp çizilmektedir.

Tayyip de ne dedi bu konuda?
“Dereyi geçerken at değiştirilmez.”
YSK’ye gelince, zaten dün akşamki açıklamayı yapan, Türkçe 

konuşmakta bile zorlanan Başkan Sadi Güven hakkında ne de-
mişti, Feto itirafçısı Eski Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Faruk 
Büyükkaramutlu?..
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Aynen şunu:
“Beni Sadi Güven Başsavcı yaptı.”
Tabiî, Feto’yla içli dışlı olan sadece bu şahıs değildir. Daha yığınla 

böyle yargıç görünümündeki Ortaçağcılar olduğu kuşkusuzdur bu ku-
rumda. 

Tayyip ne yaptı, 15 Temmuz sonrası?
Bunları bir anlamda makamlarında esir aldı. Bak, dedi onlara, bir 

sinyalimle siz de anında derdest edilip gönderilirsiniz zindanlara. Ve 
ömür boyu çıkamazsınız oralardan. Aklınızı başınıza alın, dün Feto’ya 
olduğu gibi, bundan sonra da benim emrime ve hizmetime girin. Bu 
konuda da hizmetinizde asla herhangi bir kusur etmeyin. 

Olay bu, arkadaşlar...
Şimdi de, adamlar, pir aşkına hizmet ediyorlar işte, yeni efendileri 

Tayyip’e ve AKP’giller’e. 
Hatırlayacaktır bazı arkadaşlar. 7 Haziran 2015 Şeçimleri sonrasın-

da, HKP’li Dayı’nın 10’ar dakikalık TRT Konuşmalarını hazmedeme-
yen Tayyip, anında buyruğunu vermiş, Yargıtay ve YSK de büyük bir 
uyum örneği göstererek HKP’yi ve diğer bazı partileri seçim dışına atı-
vermişti. 

Yeni çıkardığı bir yönetmelikle de, YSK, bizlerin “referandum kam-
panyası yürütemeyeceğimiz” kararını açıklamıştı. Yani bize siyasi ça-
lışma yasaklanıyordu. 

İşte dün de, Tayyip’e ve avanesine büyük hizmetini yapmış oldu. 

Tayyipgiller Bağımsız Yargı’yı
ayak bağı olarak görürler

Kaçak ve de Haram Saray’ın “Büyük Reis”i, “Yargı bizim için 
ayak bağıdır. Biz Anayasa Mahkemesi vs. kararı dinlemeyiz. Kaçak 
Saray’ı yaptırır, oraya da gider otururuz. Hiçbir mahkeme kararı 
bizi bağlamaz. Hikâyedir onlar bizim için.”, der de, onun emrindeki 
YSK başka bir şey mi der artık?..

O da seçim yasalarını dümdüz edip geçti. AKP’giller’in 2010’da çı-
kardığı Seçim Kanunu, İlçe Seçim Kurulunca mühürlenmiş olmayan 
oy pusulası zarflarıyla kullanılmış olan oylar geçersizdir, demesine rağ-
men; o kanunu hiçe saydı. Ayrıca, kendisinin hemen geçen Şubat’ta bu 
konuya ilişkin aldığı bir kararı da yok saydı. Ve 2 buçuk milyon civa-
rında olduğu söylenen mühürsüz zarflı oy pusulalarını, bir AKP’linin 
başvurusu üzerine geçerli sayıp geçti. 
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Adamların hepsindeki anlayış, hak, hukuk, kanun tanımazlık aynı.
YSK de ne demiş oldu böylece?
“Kanunlar bizim için ayak bağıdır. Bizim bir tek kanunumuz vardır: 

Tayyip Reis’imizin buyrukları...”
Biz boşuna feryat ederek söyleyip yazmıyoruz, arkadaşlar. Bu 

AKP’giller Türkiye’de ne Anayasa bıraktı, ne hak hukuk bıraktı, ne 
kanun bıraktı, ne vicdan, ne de hakkaniyet bıraktı, diye. Bunlar, dev-
letin tüm kurumlarını santim santim çürüttüler, 15 yıl içinde. Ve Laik 
Cumhuriyet kurumlarını bir bir kemirip, aşındırıp, yıktılar, enkaz yı-
ğınına döndürdüler. Onun yerine “Tayyipgiller Faşist Din Devleti”ni 
oluşturuyorlar, adım adım, günbegün. 

Dün kaç milyon oy kullanılmış, arkadaşlar?
“Türkiye, kritik başkanlık referandumunu geride bıraktı.
“Resmi” rakamlara göre; az bir farkla “Evet” kazandı.
“Bu referandumda 49.7 milyon vatandaş oy kullanırken bu oy-

ların 48.9 milyonu geçerli sayıldı.
“Her ne kadar sadece tek bir oy pusulasında “Evet” ya da “Ha-

yır” oyu kullanılsa da, geçersiz oyların sayısının Türkiye genelinde 
865 bini geçmesi dikkat çekti.”[23]

Demek ki, 865 bin oy geçersiz sayılmış. 
Halkımız bu kadar beceriksiz, akılsız değil yahu. Burada aynı pusu-

la üzerinde 2 tane seçenek var: Biri beyaz, öbürü kahverengi. Bu ikisin-
den birine basılacak, tercih mührü. Bunu herkes bilir ve yapar. Burada 
da, bir yolsuzluk olduğu apaçık meydanda. 

Demek ki, AKP’giller’in “hülooğğ”cuları, ortamını buldukları yer-
lerde “Hayır” oylarını geçersiz kılmışlar. Yani, pusulayı geçersiz hale 
gelecek şekilde işaretlerle bozmuşlar.

Zaten, “Evet”le “Hayır” arasındaki fark, sadece 1 milyon 250 bin, 
görünüşteki verilere göre. Tabiî bu da doğru değil ya; varsayalım ki 
öyle.

Sosyal medyaya düşen, daha yüzlerce hile, yolsuzluk, hırsızlık ha-
berleri, tanıkların anlatımıyla ve videolu görselleriyle birlikte dolaşıp 
durmaktadır. Bu dolaşanlar, tabiî, yapılanların belki binde biri bile, hat-
ta on binde, yüz binde biri bile değildir.

Gelelim, yolsuzluğun, gayrimeşruluğun bir diğer boyutuna:
Başta da dedik ya; AKP’giller, normal bir siyasi parti değildir, çıkar 

amaçlı bir suç örgütüdür. Ve binlerce suç işlemişlerdir, diye...

[23] http://odatv.com/865-bin-oy-nerede-1704171200.html.
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Bu suçlarına ilaveten, bu referandum süresince ne yaptı, Kaçak 
Saraylı Reis?

Her zaman yaptığını...
Kanunu manunu hiçe sayarak, ilden ile, kürsüden kürsüye, ekrandan 

ekrana koşup kampanyanın en önemli ve en önde gelen siyasi aktörü oldu.
Oysa şu an, meşru olmamakla birlikte taşıdığı sıfat nedir?
Cumhurbaşkanı, değil mi?
Ne der, Anayasanın, Cumhurbaşkanı seçilen bir kişinin o işe başla-

yabilmesi için etmesi gereken yemin metni?
Aynen şunu:

“Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bü-
tün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, 
namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

AKP’giller’in bir diğer ayırt edici özelliği:
Söylediklerini inkar etmek

Ne yapmıştır, Tayyip, arkadaşlar?
Milletin huzurunda ettiği bu yemini de, bir zamanlar “Milliyetçilik” 

için dediği gibi, bu yeminini de ayakları altına alıp geçmiştir.
O, bildiğimiz Tayyip’tir. Bugün söylediğini ertesi gün inkâr edip, 

geçip gitmiştir. Hem de kaç kez...
Tayyip, öylesine gözü dönmüş bir biçimde hakkı, hukuku, dini, ima-

nı ayakları altına alıp çiğnemiştir ki bu süreçte; “Hayır oyu vererek bu 
dünyanızı da, öbür dünyanızı da karartmayın.”, diyerek “Hayır” oyu 
vereceklerin cehennemlik olduğunu ileri sürmüştür. 

O, bu hileyi de, Hocası, yetiştiricisi Molla Necmettin’den öğrenmiştir. 
O da ne demişti, geçmişteki bir seçim kampanyası döneminde?
“Bizden olmayan patates dinindendir.”
Bu Muaviye-Yezid Dincileri, CIA-Pentagon Dincileri, böyle de-

mekle, kendilerini Allah yerine koymuş oluyorlar. Dolayısıyla da, 
Allah’a kendilerini ortak etmiş-şirk koşmuş oluyorlar. Çünkü İslam’a 
göre Cennete, Cehenneme kimin gideceğine karar verme yetkisi sadece 
Allah’a mahsustur.

Hep deriz ya, bunların Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’yla zerrece 
ilgisi yoktur, diye; işte öyle...

Peki, onun referandum sürecindeki bu kanun tanımaz tutumuna kar-
şı çıkan olmuş mudur, bizim dışımızda?

Yok...
YSK, kanunlarla çalışan, yani onlara uygun iş yapan bir yargı kuru-
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mu olmuş olsaydı ne yapardı?
Tayyip’in bu davranışını engellerdi. Engelleyemediği anda da refe-

randumu iptal edip geçerdi. Ama bunu yapabilmesi için, orada bulunan 
şahısların hukuka, adalete, hakkaniyete, özgüvene ve vicdana sahip ol-
maları gerekir. 

Gelelim, bir diğer boyutuna bu kandırmacanın:
Devletin bütün imkânları, valileri, kaymakamları, imamları, müdür-

leri, tabiî Hazinesi de dahil olmak üzere, sadece AKP’giller’in emri-
ne sokulmuştur. Medyanın tamamına yakını da, yine Kaçak Saraylı ve 
avanesinin doğrudan yayın organları gibi çalışmıştır.

Bütün bunlara ilaveten; köylülerimiz, kasabalılarımız, tehdit edile-
rek korkutulmuştur: “Eğer köyünüzde, beldenizde Hayır’lar fazla çı-
karsa; bundan böyle hizmet diye bir şey beklemeyin.”, denilerek. 

Böyle bir durumda ve ortamda hiç eşit, adaletli ve meşru bir referan-
dumdan söz edilebilir mi?

Asla...
Sadece bu durum bile, referandumun ve benzeri seçimlerin gayri-

meşru sayılması için yeter de artar bile...
Evet, arkadaşlar. Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, bu referandum 

kandırmacasında, tüm imkânlarıyla devleti kullanmıştır. Arkasında da 
ABD ve AB Emperyalist haydutları olmak üzere...

Şimdi de, milleti ahmak yerine koyarak, bu referandumu biz kazan-
dık, biz Başkan olduk diye kürsülerden, ekranlardan konuşuyorlar. Ayıp 
ya... Yazık...

Oynanan oyunun bir hile, bir düzen, bir aldatmaca olduğunu siz de 
adınız gibi biliyorsunuz ama... Zaten 15 yıldan bu yana hep yapıp etti-
ğiniz de bu değil mi?

Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Böyle bir hilenin, kandırmacanın 
doğru ve meşru görülmesi için, insanların ya ahmak ya da bilimden, 
bilinçten, mantıktan ayrı düşmüş olması gerekir...

Buna, böyle bir oyuna, “hülooğğ”cularınız bile kanmaz, inanmaz. 
Ama hoşlarına gider onların, sizin bu hileleriniz, dümenleriniz. Onların 
derdi hak, adalet değil ki...

En sonunda kaybedeceksiniz. Elbet bir sonu olacak bu hilelerin, dü-
menlerin, düzenlerin, kandırmacaların...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Nisan 2017 



Ayrım
On Altı

Ey AKP’giller’in Büyük ve Küçük Reisleri!
16 Nisan’da da cibilliyetiniz iktizası, hırsızlıktan 

geri duramadığınızı siz de adınız gibi biliyorsunuz!
Fakat bilmediğiniz bir şey var:

Milleti ahmak yerine koyarak yaptığınız
bu son hırsızlığınızı kimseye yutturamayacaksınız!

Herkesin göreceği şekilde
suçüstü yakandınız bu kez!
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Üç ya da beş puan farkla bu referandumdan yenik çıkacağınızı, ön-
cesinden biliyordunuz. Malum ya; siz, normal zamanlarda bile her ay 
dört ayrı şirkete, siyasi durumla ilgili olarak çok yönlü kamuoyu araş-
tırması yaptırıyorsunuz. 15 yıldan bu yana, yalanlarınızı, demagojile-
rinizi, kandırmacalarınızı, hilelerinizi, dümenlerinizi, çıkan sonuçlara 
göre ayarlıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz.

Mesela; 17-25 Aralık Geriz Patlamasını matematiksel bir kesinlikte 
ortaya döken “Sıfırlayamadım Babacım” kasetine, seçmenlerinizin bile 
sadece yüzde 7’sinin inanmadığını, yüzde 93’ünün ise, Tayyip’le Bilal 
arasında geçen o konuşmalarda dile getirilenlerin bütünüyle gerçek ol-
duğuna inandığını, kendi aranızdaki bir toplantıda üst düzey parti yö-
neticileriniz, bakanlarınız konuşuyor. Bu konuşmaları da biz, bununla 
ilgili bir kasetten öğrenmiş olduk. Daha önce kaseti ve tape edilmiş 
metnini yayımlamıştık. 

İşte bu bakımdan siz, halkın iradesini hiçe sayan bu hırsızlığınızı; 
nasıl, hangi metot ve biçimlerle ve hangi enstrümanları kullanarak ya-
pacağınızı önceden kararlaştırdınız.

Oysa; Referandum sürecinde siz, futbol deyimiyle, tek kale maç oy-
namıştınız. Sadece siz propaganda yapmıştınız. Hem de devletin tüm 
olanaklarıyla. TRT’sinden, yandaş medyasından; kaymakamına, polisi-
ne, okul müdürüne, Diyanet’ine, Cübbeli’sinden cübbesizinden tarikat-
larına kadar, tüm avanenizi ve devlet güçlerini kullandınız. 

Tabiî bu arada devletin Hazinesi de, hesapsız kitapsız biçimde eli-
nizde olduğu için, onları da hayâsızca kullanmaktan geri durmadınız.

Bütün bunlara rağmen, halkımız artık kesince bir uyanış diyemesek 
bile, sizin içyüzünüzü sezinlemeye başlamıştır. Hırsızlıklarınız, yolsuz-
luklarınız, ihanetleriniz, yalanlarınız, hileleriniz, dümenleriniz; artık 
cahil ve yoksul insanlarımızın bile kafasında soru işaretleri yaratıyor, 
gözlerinde yıpranıyordunuz, günbegün.

Memlekette Anayasa, kanun manun, adliye, yargı, hak, hukuk kal-
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aldattığınız saf insanlarımız, bir taraftan sizin Laik Cumhuriyet’i yık-
manızı memnuniyetle karşılıyor, ama diğer taraftan da yaptığınız hır-
sızlıklar, vurgunlar, katliamlar ve ihanetler sonucunda,  güvenilirliğiniz 
ve itibarınız eriyordu, günbegün. Onlarda size karşı bir tepki oluşması-
na sebep oluyordu. 

Size karşı olan, sizin Ortaçağcı, insanlık düşmanı ideolojinize tepki-
li olan insanlar da artık sizden iyice iğreniyor ve tiksiniyordu.

Hani, daha önce de yazmıştık ya; Kaçak Saraylı Reis, AKP yöne-
ticisi yandaşlarının bile gözünde artık bir nefret figürüne dönüşmüştü. 
Onlar bile “Ölse de kurtulsak. Başka türlü bu adamdan kurtulamayaca-
ğız.” kanaatine varmışlardı. 

Zalimler yıkılmaya mahkûmdur
Hikâyenin özeti; artık bayır aşağı gidiyordunuz.
Daha önce de defalarca yazdık; insanlar, hayvan sürüsü değildir. 

Baskıyla, zulümle, kandırmacayla, sürgit yönetilemez, diye. Eğer ya-
lanlarla ve zalimliklerle iktidarlar korunabilseydi, Tarihteki hiçbir zalim 
iktidar yıkılmazdı. Tarih de gelişmezdi hiç. İlk çağlarda, oraya demir 
atıp kalırdı. Yani insanlık, bugün Köleci Toplum Düzeni içinde yaşıyor 
olurdu. Demek ki; zalimlerin de er ya da geç sonu gelir. Yalanların, 
hilelerin, kandırmacaların da öyle...

Sizin için de, sonun başlangıcıydı bu süreç. İşte bu aşama-
da Referandum kandırmacasına gittiniz. Güya Kaçak Saraylı Reis, 
Amerikancı Faşist Din Devleti kuruverecekti. Ona karşı hiç kimse gık 
diyemez duruma getirilecekti. Tüm AKP’giller de, durup dinlenmeden 
kamu malı hırsızlayarak küplerini doldurmaya devam edecekti. Yandaş 
müteahhitleriniz de “milletin a...’sına” habire koyacaktı. 

Yok, Hafız, yok... Yanıldınız. Hem de fena halde yanıldınız. Siz ne 
Tarih biliyorsunuz, ne de Tarihten ders almayı...

Tabiî, ders alabilmek için Tarih bilmeniz gerekir, bütün gerçekliğiy-
le. Ayrıca da siz, insanları hayvan yerine koyuyorsunuz. Biz onları sü-
rekli Allah’la aldatır, dümenimize bakarız, sanıyordunuz.

Bakın, Hitler’in ünlü Propaganda Bakanı Goebbels de sizin gibi dü-
şünüyordu. Diyordu ki:

“Yöntem iyi kullanıldığı sürece, insanlar hep 5 yaşındadır.”
İşte, siz de bu kafadasınız. Sapık cellâtların, masum evlatlarımızı 

“horozlu şeker”lerle kandırdığı gibi, biz de, “Bakara makara”yla kandı-
rırız sürgit, diyorsunuz. 
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Hitler’in, Geobbles’in ve Nazi avanesinin hazin sonlarını olsun, her-
halde yüzeysel de olsa biliyorsunuzdur. 

“9 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebilir”, fetvası çıkaran yandaşı-
nız, kankanız Mursi’nin sonunu da biliyorsunuz artık.

Demek ki neymiş?
İnsan toplumu, hayvan sürüsü değilmiş!
Sürgit kandırılamaz, uyutulamazmış!
Sonunda uyanır, isyan edermiş!
Bakın bunu iyice yazın kafanıza. İnsanların isyan etmek gibi; “- 

eyyy zalim” diye, zalimler karşısında, korkusuzca haykırmak gibi bir 
huyları da vardır. Yani “İsyan huyludur” insanlar...

Lafı uzatmayalım, Hafızlar. Suçüstü halinde enselendiğiniz bu son 
cürmünüz, sizde ölümcül bir yara açtı. O yarayı asla onaramayacaksı-
nız, üzerini kapatamayacaksınız. Sizi ölüme götürecek o yara. Acıklı 
sonunuza götürecek.

Sizi, ne Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli Amigosu kurtarabilecek, ne 
de Yeni CHP’nin Sorosdaroğlu İbiş’i... Ne de Altan Tan’lar, Orhan 
Miroğlu’lar...

Kandırmacalarınızı millet çoğunluğu yemiyor artık. Azınlığa düştü-
nüz. Sayınız da giderek küçülecek. Yani, Allah’la aldatıp kündelediği-
niz, ağınıza düşürüp kullandığınız insanların sayısı eriyecek, günbegün. 

Tabiî sonunuz, yıkılmış olan normal bir siyasi iktidarın mensup-
larının sonu gibi olmayacak. Hep söylediğimiz gibi, sizler Türk Ceza 
Kanununda madde madde anılan hemen tüm suçları, yüzlerce, binlerce 
kez işlemiş bulunmaktasınız. İktidardan tekerlendiniz miydi, karşılaşa-
cağınız ilk nesne Çelik Bilezik olacak. 

Emri, sadece hukuktan ve vicdanından alan yargıçlardan, savcı-
lardan kurulu, bağımsız mahkemeler önünde bulacaksınız kendinizi. 
Bugünkü yasaların öngördüğü şekilde yargılayacağız sizi. 

Tüm AKP’giller yargılanacak. Size ve vurgunlarınıza, hırsızlıkları-
nıza şöyle ya da böyle, uzaktan ya da yakından bulaşmış olan herkes 
çıkacak, mahkeme ve kanun önüne. 

Burada belki; sayımız pek çok, nereye sığdırıp yargılayacaksınız 
bizi? diye bir soru aklınıza gelebilir:

Onun da yolu var.
Bakın, modern stadyumlar yapıldı. Üzerleri kapanabilir. Bizim bildi-

ğimiz, Cimbom’un ve Kartal’ın stadyumları böyle. İşte onlardan birini 
mahkeme haline getireceğiz. Sanırız, taraftarlar da bu işi memnuniyetle 

135



karşılarlar. Bir süreliğine, başka bir stadyumu ortaklaşa kullanabilirler. 
Milleti sürü yerine koyarak yaptığınız bu son hırsızlığın, şu anda 

bile, ortaya çıkmış olan kesin kanıtları, size bu ölüm vuruşunu indirme-
ye yeter de artar bile...

Fakat, dikkat edersek; günbegün bu hırsızlığın nasıl devasa boyutla-
ra ulaştığı, görüntülü, yazılı, tanıklı belgeleriyle birlikte, bir bir ortaya 
dökülmektedir. 

Tek birini örnekleyelim:
Adam, uzun namlulu otomatik tüfeğiyle okul kapısına durmuş, bu-

radan “Evet”in dışında oy çıkmayacak, diye sizin kanununuzu okuyor. 
(Muş-Hasköy Dağdibi’nde) Bu, ortaya çıkmış olanı. Ama böyle sırası-
nı bekleyen binlerce yolsuzluk hikâyeniz var. Çıkmaya devam edecek 
bunlar. Ve bu belgeler de, sizi dirhem dirhem aşındırıp bitirecek...

Hiç başka hesap yapmayın. Paçanızı kurtarabilecek bir yol bulabile-
ceğiniz hayaline kapılmayın. Siyasi ölüm yolculuğunuz, durdurulamaz 
biçimde başlamıştır artık...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Nisan 2017
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Ayrım
On Yedi

Kaçak Saraylı Reis ve avanesinin önde gelenleri!
Bu son hırsızlığınızla aldığınız yara,

sizin için sonun başlangıcı oldu.
Bundan sonra hep bayır aşağı gideceksiniz!

Tüm Despotlar gibi biteceksiniz,
hesaba çekileceksiniz!
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“Reis” ve AKP’giller avanesi, tâ İstanbul Belediye Başkanlığı gün-
lerinde başladılar, hırsızlığa, yolsuzluğa, kamu mallarını iç edip zim-
metlerine geçirmeye, görevi kötüye kullanmaya.

Bilindiği gibi, o günlerde yargı henüz bitirilmemişti. Hukuka ve 
vicdanının emirlerine bağlı savcılar, yargıçlar, bürokratlar, denetçiler 
vardı.

Bunlar, Tayyip’i ve İstanbul Belediyesindeki tayfasını suçüstü etti-
ler. Hırsızlıklarının matematiksel kesinlikteki kanıtlarını bir bir ortaya 
koydular. 

Ve de Tayyip ve ekibi hakkında, hepsi de yüz kızartıcı suçlar kap-
samına giren 6 tane kamu davası açtırdılar. Tayyip, bunların birinden 
yırttı. Yandaş hâkim, bugünkü Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in, 
o günlerde İstanbul Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olması sa-
yesinde...

Diğerleri de, milletvekili dokunulmazlığı sayesinde donduruldu. Şu 
anda da bunlar varlıklarını koruyor, bu şekliyle. 

 “Milletvekili dokunulmazlığı, kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandı-
rılsın. Adli suçları kapsamasın. Bunlar kaldırılsın.” dendiğinde, iktida-
rının başlarındaydı.

Bugünkü gibi hatırlarım, o günlerde ne demişti, Tayyip?
“Yargıya güvenmediğim için, bunu yapmayız.”
Söylediği aynen buydu. Onların hukuka bağlı yargıyla dostlukları 

olmaz. Tam tersine; düşmandırlar ona. Çünkü hukuka bağlı yargı oluş-
tuğu anda, Tayyipgiller’in mekânı Kaçak Saray, Meclis, Bakanlıklar 
filan olmaz. Tersine, Silivri, Sincan vb. cezaevleri olur.

İşte bu sebepten, adamlar, 15 yıldan bu yana, kerte kerte aşındırarak 
bitirdiler yargıyı. Tümüyle, tıpkı medya gibi, yargıyı da yandaşlaştır-
dılar. 

Tabiî bu arada da kamu malı hırsızlığına, geometrik bir artışla hız 
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verdiler. Gittikçe, güvenleri arttı.
Yahu çalıyoruz çalıyoruz hiçbir şey olmuyor. O zaman niye daha 

çok çalmayalım? dediler.
İşte bu son Anayasa Referandumuyla da, yargıyı artık yüzde yüzlük 

bir kesinlikte AKP’nin ya da Saray’ın hukuk bürosu haline dönüştür-
mek istediler. Artık Meclis de, yargı da, kuvvetler ayrılığı da olmaya-
caktı. Belki bazılarının adı olacak ama kendileri yani fiili varlıkları söz 
konusu olmayacaktı. Hepsi; Saray’da, Kaçak Saraylı’nın şahsında sen-
tezlenmiş olacaktı. Onun kafasına esip ağzından çıkan her şey, anında 
yargı kararına ve yürütme buyruğuna ve uygulamasına dönüştürülmüş 
olacaktı. 

Tabiî, geçmişte işledikleri binbir suçun hesabını da hiç kimse sora-
mayacaktı. 

Bu amaçla kafayı taktılar, bu Firavun Anayasası Referandumuna. 
Ama, dün de söylediğimiz gibi, yaptıkları her hırsızlık, her soygun, 

AKP’giller’in oy tabanında bile uyanış yönünde bir mayalanmaya se-
bep oluyordu. Hani, suyun kaynamaya başlaması için 100 derecelik ısı-
ya ihtiyaç duyulduğu gibi...

Gerçekte kaybettiler
3 gün önce yapılan Referandumda halkımız, işte bu tepkisini 

Referandum sürecinin bütün olumsuzluklarına rağmen yani, sadece 
Tayyipgiller’in propaganda yapma şartlarının olup karşı tarafın he-
men hemen olmamasına rağmen, sandıklara giderek ortaya koydu. 
Tayyipgiller, dün de belirttiğimiz gibi, en az 3 puanlık bir farkla, ki bu 
5’e ve üstüne kadar da çıkabilir, yenildiler. Kaybettiler yani...

Ama, Tayyipgiller’in kaybetmeye tahammülleri yoktu. Kendileri 
açısından, kazanmaya mahkûmdular onlar. Çünkü, mevcut suçlarından, 
yani bugüne dek işlemiş oldukları binbir ağır suçtan kurtulabilmeleri 
için, ölünceye dek iktidarda kalmaya mecburdular. 

O yüzden de, aylar öncesinden böyle bir olasılık karşısında ne gibi 
oyunlar oynayarak yenilgiyi galibiyete çevirebiliriz, diye, planlar, pro-
jeler yaptılar ve ellerinin altına koydular. Her halükârda kazanmaları 
gerekiyordu onlara göre. Gözlerini karartmışlardı iyice...

Tam da bu sebeple, Referandum sürecindeki bütün kanunsuzlukları, 
bütün despotlukları, bütün zulümleri, terörleri yetmezmiş gibi, emir-
leri altındaki Yüksek Seçim Kurulunu devreye soktular ve onun eliy-
le, medyada yazılıp çizildiğine göre, 2 buçuk milyon civarındaki oyu 
kendilerini kazandıracak bir oran belirleninceye kadar istedikleri gibi 
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puanladılar. Yani 2 buçuk milyon insanımızın iradesini hiçe sayıp onun 
yerine kendi işlerine gelen tercihi, o oyları kullanarak yaptılar. Ama, 
işte tam da burada suçüstü enselendiler. Hiç lamı cimi ve kaçamakları 
yoktu. Bugün medyada yer alan rüşvetçi hâkim, nasıl önceden seri nu-
maraları belirlenmiş parayı mağdurdan alıp cebine sokarken yakalan-
mışsa işte bunun gibi, YSK ve arkasındaki AKP’giller de halkımızın 
iradesini çalarken, halkımız onları yakaladı. Hırsızların bileklerine ya-
pıştı. Kaçışları, kurtuluşları yok artık. İnkârları fayda vermez...

Bu son hırsızlıkları, onların bugüne dek yapmış olduğu, miktarı tril-
yonlarca doları bulan kamu malı hırsızlığının üzerine tuz biber ekti. 
Yani hırsızlıkları, namus, vicdan ve ahlâk sahibi hiç kimsenin reddede-
meyeceği açıklıkta ve kesinlikte perçinlendi. 

Halklarımız nezdinde ve dünya halkları nezdinde rezil rüsva oldular. 
Özetleyelim ki; her şeyinizle gayrimeşrusunuz, hukuk dışısınız, ka-

nun dışısınız... 
Dün de söylediğimiz gibi, bundan sonraki yaşamları bayır aşağı gi-

diş şeklinde olacak. Bakmayın, bugün milyonlarca insanımızın bunla-
rın peşinden gittiğine, bunlara oy verdiğine. 

İnanın, bunlar da bir gün Pensilvanyalı İmam ve onun tarikatının 
mensupları gibi, el yüzüne bakamaz olacaklar. Ve hatta sokağa bile çı-
kamaz olacaklar. 

Kitleler görecek bunların tüm ihanetlerini, hırsızlıklarını, yolsuz-
luklarını, yalanlarını, dümenlerini, Gerçek İslam’la zerrece ilgilerinin 
bulunmadığını...

Bunlar, daha önce de söylediğimiz gibi, sahte bir din yarattılar. 
Hırsızlığın, ihanetin, yalanın dolanın makbul işlerden sayıldığı bir 
hırsızlar dini yarattılar. Halkımız görecek, bunların bu Kur’an ve Hz. 
Muhammed İslam’ıyla zerrece ilgisi olmayan sahte dinlerini.

O günler gelecek, arkadaşlar...
Mutlaka gelecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

19 Nisan 2017 



Ayrım
On Sekiz

Bu hırsızlama Firavun oluşturma Anayasasının
hukuki açıdan hiçbir meşruiyeti yoktur!

Ya da şöyle:
Ancak içi milyon dolarlarla dolu ayakkabı kutuları, 
elbise askıları, ondan habersiz satılamayan kupon 

arsalar, milyarlarca dolar,
avro istiflenmiş Kısıklı’daki villalar

ve de “sıfırlayamadım babacım”lar kadar
bir “meşruiyet”i vardır...
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15 yıldan bu yana, Anayasa manayasa, kanun manun, hak hukuk 
tanımadınız, bırakmadınız memlekette. 

Durup dinlenmeden yalan, dümen, hile yaptınız. Saniye ara verme-
mecesine din alıp satarak, Allah’la aldattınız; saf, cahil, yoksul insan-
larımızı. 

Hayâsızca vurgunlar yaptınız, kamu mallarını, trilyonlarca doları 
bulacak oranda, aşırıp zimmetlerinize geçirdiniz, küplerinizi doldurdu-
nuz. 

Bir tek kamu kuruluşu bırakmamacasına, tüm kamu kuruluşlarını, 
ballı komisyonlar karşılığında, yerli-yabancı Parababalarına peşkeş 
çektiniz.

Hilekârlık, halkı aldatma, kandırma, davranış kalıplarınız olmuş 
sizin. Bir tek kere olsun düzgün, hukuka, kanuna, hakkaniyete uygun 
sözünüz ve işiniz olmamış. 

Tüm hücrelerinize, zihninize, ruhunuza işlemiş hukuksuzluk, hile 
hurda... 

Tüm bunlara ilaveten de, emperyalist haydut ABD’nin emrine ve 
hizmetine girerek, ihanetten ihanete koştunuz. Ne komşu bıraktınız, ne 
sınır, ne millette dirlik düzen, kardeşlik...

Milliyet ve mezhep temelinde, laiklik ve dincilik temelinde bölüp 
parçaladınız toplumu. Birbirlerine karşı kanlı bıçaklı düşman ettiniz. 
Cehenneme çevirdiniz ülkemizi...

Ve de, Ege’de, 18’i ada statüsünde, Lozan’da bize ait olduğu kabul 
edilmiş 153 toprak parçasını Yunanistan’ın işgal ve ilhak etmesine, bı-
rakalım müdahale etmeyi, karşı koymayı; tek sözcükle olsun ses bile 
çıkaramadınız.

Vatan toprağını sattınız göz göre göre. 
Hırsızlıklarınıza ve ihanetlerinize, vatan satıcılıklarınıza hiçbir sınır 

koymadınız.
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Yetti artık be! Yetti!
Hâlâ da gözünüz doymuş değil. Sanıyorsunuz ki, bu ihanet ve vur-

gun düzeniniz sürgit devam edecek. 
Hayır, etmeyecek! Bitecek. Sonunuz gelecek! 
Hesaba çekileceksiniz!
Hiç aklınızdan çıkarmayın bu sözümüzü...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

20 Nisan 2017 



Ayrım
On Dokuz

Saygıdeğer Halkımız;
İhanetin, Amerikan uşaklığının ve vatan 

satıcılığının şu boyutuna bakın bir yahu...
Yunanistan, 18’i ada statüsünde Ege’deki 153 

kara parçasından oluşan, Lozan’da bizim olduğu 
tescil edilen toprağımızı işgal ve ilhak ediyor, 
bununla da yetinmeyip oraları yerleşime açıp 
silahlandırıyor, bizim karasularımızda askeri 

tatbikatlar yapıyor, uçakları, helikopterleri bizim 
hava sahamız üzerinde pervasızca turlar atıyor, 

bütün bunlara ilaveten de oralardan maden çıkarıp 
Pire Limanı’na taşıyor, pazarlıyor; bunlarsa Milleti 
Firavun Anayasası Referandumlarıyla oyalıyorlar. 
Zerrece dert edinmiyorlar, vatan topraklarının göz 

göre göre elden çıkışını...
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Nasıl isyan etmezsiniz?
Nasıl öfkeden deliye dönmezsiniz?
Adamlar bir de delikanlı havalarında, rüzgâra tutulmuş ağaçlar mi-

sali sağa sola, öne arkaya yalpalar vurarak yürüyor, kürsülerde, ekran-
larda nutuklar atıyor. 

Kim yutar sizin bu yalancı pehlivan numaralarınızı be!
Bakın, zerre miktarda hasara uğratılmamış zihne sahip “hülooğğ”-

cularınız bile, “artık bu kadarı da fazla”, dedi 16 Nisan’da. Adınız gibi 
biliyorsunuz ki, yenildiniz. Biz kazandık. 

Ne YSK’niz, ne Saray’ın Arka Bahçeli Amigosu, ne Sorosdaroğlu 
Kemal, ne İP’in Bin Kalıplı insan sefaleti Şefi, sizi kurtarabilecek...

Bu sefer paçayı fena kaptırdınız, hırsızlık ederken. Cürm-ü meşhut 
oldunuz. Lamı cimi yok bunun...

İşte dünün Hürriyet’inde yer alan bir haber:
“YUNAN Savunma Bakanı Panos Kammenos’un, geçen pazar 

günü helikopter ile Ege’de Eşek adasına (Agathonisi) giderken, 
Türk hava sahası içinde uçtuğu uyarısında bulunan Türk hava 
kontrolörüne Türkçe küfür ettiği öne sürüldü.

“Alpha radyosu ve televizyonunun muhabiri Dimos Verikios’un 
iddiasına göre, Kammenos’u taşıyan helikopter Didim’in karşısın-
daki Eşek adasına yaklaştığında Türk kontrolör telsizden “Türk 
hava sahasında uçuyorsunuz. Uçuş planı verin” dedi. Kammenos 
bizzat “Yunan hava sahasındayız. Ben de Yunan Savunma Baka-
nıyım” diye cevap verdi. Türk  kontrolör  ısrar edince, Kammenos 
“Bre ha s…r”  karşılığını vermiş.”[24]

Ülkenin onurunu ayaklar altına aldırdı
Yazıklar olsun sana Tayyip!
Bırakalım 1165 odalı Kaçak Saray’ı, bu milletin sana verdiği kör 

[24] http://www.hurriyet.com.tr/yunan-bakandan-turkce-kufur-iddiasi-40432281.



kuruş bile boşa gitmiştir. 
Bu hakaret kime?..
Tabiî en başta sana. Sana küfrediyor Yunan Bakan. Sonra da, Türk 

Milletine.
Sadece kendinin ve avanenin değil, milletin onurunu, namusunu da 

çiğnettin be!
Alçak Yunan Bakan, biliyor tabiî, sende ve avanende tavşan kadar 

olsun yürek olmadığını. Ondan böyle rezilce kabadayılık gösterisinde 
bulunuyor. 

Orduyu da çürüttünüz. Ordumuzdaki çürüme, 1952’de NATO’ya gi-
rişle başladı. Ruhunu, özgüvenini ve cesaretini aldı, ABD Emperyalist 
haydut alçağı, Türk Ordusu’nun. O yüzden onlar da görevlerini ve 
sorumluluklarını yerine getiremiyorlar. Eğer onlar çürümemiş, ger-
çekten Birinci Kuvayimilliye’nin ve Mustafa Kemal’in Ordusu ol-
muş olsalardı, sana rağmen, hak ettiği cezayı anında verirdi, ABD ve 
AB Emperyalistlerinin şımarttığı o işgalci alçağa. Gömüverirdi onu, 
Ege’nin sularına. Ama kalmadı ki o yürekte bir komutan. 

Hadi bakalım, Kaçak Saraylı!
Bu Yunan Bakanın küfrünü de mi yalayıp yutacaksın?
Yutacaksın, değil mi...
Yutarsın, yutarsın...
Senin bütün zulmün, İslam Dünyasına. Ve Türkiye Halkına. ABD’nin 

hizmetkârı olarak BOP’un taşeronluğunu yaparsın ancak. 
İçeride de, seni eleştirene anında soruşturmalar, davalar açtırırsın, 

“Cumhurbaşkanına hakaret”ten, değil mi?
Buna gücün yeter. Bu, cesaret gerektirmez çünkü. Hukuka uygun 

yargı diye bir şey bırakmadığın için, bir emrinle açıverir savcılar, sana 
gık diyenlere karşı soruşturmaları. 10 civarında da, bana ve yoldaşları-
ma açtırdın böyle dava, soruşturma, değil mi?

Açtır bakalım...
Sonunuz gelecek ama. Uzak gelecekte değil, yaklaştı bir hayli. 
Tüm ihanetlerinizin, vatan satıcılıklarınızın, vurgunlarınızın, hırsız-

lıklarınızın hesabını vereceksiniz. 
İşgalci ve ilhakçı Yunan Devletine de, erken bayram etmeyin, deriz. 

Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızı hatırlayın, deriz.
Dedem, Bozkır’lı Mustafa Efe de, o savaşın savaşçılarındandır. 

Seferberlik ilanıyla gider askere ve Kurtuluş Savaşı’nın zaferiyle dö-
ner köyümüze. Yani 8 sene cepheden cepheye koşarak savaşır. Biz de, 
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ninemin Kuvayimilliye türkülerini dinleyerek büyüdük. Yani bedence 
yaşamamış olsak da, ruhen yaşamışızdır o günleri...

Türkler kandırılabilir, başlarına Vahdettin’ler, Damat Ferit’ler, 
Tayyip’ler, benzerleri gelebilir. Siz de onların zamanında böyle işgaller 
yapabilirsiniz. Onların korkaklığından güç alarak arkanızı yasladığınız 
emperyalist Batılı ağababalarınızdan güç alarak yapabilirsiniz, böyle 
hukuksuzluklar, namussuzluklar. Ama, bunu sürdüremezsiniz, uzun 
süre.

Bu millet, Mustafa Kemal’leri, silah arkadaşlarını çıkarmayı da bi-
lir. Çıkaracaktır da. Bakın bakalım, o zaman ne oluyorsunuz...

Bu vatan satıcı Tayyipgiller’in de, siz işgalci alçakların da, hesap 
vereceği günler gelecek. Bekleyin bizi...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Nisan 2017 
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Ayrım
Yirmi

Sen Kaçak Saray’da oturur,
Milletten çaldığın haram parayla ziyafet çekersin 

yandaşlarına, amigolarına;
İşgalci çakal Yunan Bakan da, işgal ve ilhak 
ettikleri adamızda kuzu çevirip ziyafet çeker,

kendine ve askerlerine...
Ne enteresan, değil mi Tayyip!
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Bugünün Sözcü Gazetesi’nin internet sitesinde yayımlanan şu habe-
re bakar mısınız?

“İşgal altındaki adamızda kuzu çevirdiler
“Yunan Savunma Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı, Yunan 

işgali altındaki Aydın’a bağlı Eşek Adası’nda gövde gösterisi yaptı. 
Yunan müziği eşliğinde eğlenen işgalciler, karşılıklı kadeh kaldırdı

“Türkiye’nin 16 Nisan Pazar günü referandum heyecanı yaşadığı 
sıralarda, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kara Kuvvetle-
ri Komutanı Korgeneral Stefanis ile birlikte Aydın’a bağlı Eşek Ada-
sı’na helikopterle gitti… Kammenos, Türk hava sahasında uçtukları 
uyarısında bulunan Türk hava kontrolörüne, “Yunan hava sahasın-
dayız. Yunan Savunma Bakanıyım” diye cevap verdi. Türk hava kont-
rolörünün ısrarlı uyarısı üzerine Kammenos, Türkçe küfretti.

“Ardından adaya inen küfürbaz Milli Savunma Bakanı Kam-
menos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis, Belediye 
Başkanı Evangelos Kottoros, kilise papazı, Yunan askerleri ve ada-
da yaşayan Yunan vatandaşları ile birlikte egemenlik ve bayrak 
gösterisi yaptı.

“SAZLI-SÖZLÜ EĞLENCE
“Bakan ve beraberindeki heyetin gelişi sırasında Yunan asker-

leri de Aydın Eşek Adası’nda kuzu çevirdi. Orkestra kuran askerler 
sözlü-sazlı eğlence düzenledi. Yunan müziği eşliğinde eğlenen Kam-
menos, işgalci Yunan askerleri ile birlikte kadeh kaldırdı. Yunan-
ların 2004 yılında işgal ettiği Eşek Adası, İstanbul Büyükada’nın 
2 misli büyüklükte. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri 
emekli Albay Ümit Yalım, “Yunan Bakan Kammenos’un egemenlik 
ve bayrak gösterisi yaptığı Aydın Eşek Adası, 1943 tarihli İngiliz 
haritasında, 12 Ada deniz sınırının dışındadır. Türkiye’ye ait oldu-
ğu açıkça gösterilmiş ve ismi Türkçe yazılmıştır. 1951 tarihli Ame-
rikan haritasında da Eşek Adası’nın, 12 Ada deniz sınırının dışında 
ve Türkiye’ye ait olduğu gösterilmiştir” dedi.”[25]

[25] http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/isgal-altindaki-adamizda-kuzu-cevirdiler-1808906/.
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Yüreksiz yöneticiler yüzünden adalar işgal edildi
Bizdeki, Kaçak Saray’da yoksul halkımızdan zorla gaspedilen para-

larla ziyafetler çekip nutuklar atıyor, sağa sola koftiden ayarlar veriyor, 
ama, elin bakanı, gördüğümüz gibi, hiç şaka yapmıyor. Vatan toprağı-
mız olduğu yüzde 100 tescilli, İngiliz ve Amerikan haritalarında bile 
bize ait olduğu belirtilen, adı da Türkçe “Eşek Adası” olarak anılan 
adamızı, Yunan çakallar Tayyipgiller’in yüreksizliğinden, korkaklığın-
dan, vatan satıcılığından, hainliğinden ve Amerikan işbirlikçiliğinden 
cesaret alarak gelip işgal ediyor. 

Sadece burayı mı?
Bununla birlikte, 18’i ada statüsündeki 153 toprak parçasından olu-

şan vatan topraklarımızı.
Adam bir de Türkiye’yle dalga geçiyor. Küfürler ediyor, bizim Hava 

Savunma Kontrol Görevlimize. Tabiî o küfür, dün de belirttiğimiz gibi, 
başta Tayyipgiller olmak üzere Türkiye’yedir.

Keyiflerinden de, kuzu çevirip kadeh kaldırıyor alçaklar, Yunan mü-
ziği eşliğinde.

Yiyin bakalım. Zira, bu hain iktidarların sonu gelip Gerçek Halk 
İktidarımız kurulduğu zaman göstereceğiz size, o adalara çıkmanın be-
delinin ne olduğunu. Bugün o zavallı kuzucukların közde kızartılmış 
etlerini indirin bakalım midenize...

Ama asla da unutmayın, bunun bedelini mutlaka ödeyeceğinizi. Zira 
hesap gününüz geldiğinde görüp yaşayacaklarınız, yiyip içecekleriniz 
çok acı gelecek size. Unutmayın ki, bu vatana, bu millete, bu halka 
açılan hiçbir hesap, açık kalmaz. Mutlaka görülür ve kapanır. O hesabı 
açanlar da bin pişman edilir, yaptıklarına. 

Birinci Emperyalist Yağma Savaşı günlerinde olduğu gibi, yine 
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Batılı Emperyalist efendilerinizin gazına geldiniz. Onların kışkırtma-
sıyla bu çakallıkları yapıyorsunuz. Fakat o gün yaptıklarınızın, sonra 
hesabının nasıl görüldüğünü de bir düşünün...

O hesap sonrası, akıllı bir Başbakanınız çıktı ortaya: Venizelos. 
Emperyalist kışkırtıcı haydutlardan İngiliz Temsilcisine; “Sizin in-

sanları aldatıp kullandığınızı, sonra da sattığınızı herkese söyleye-
ceğim.”, dedi. 

Emperyalist haydut şaşırdı, bunu nasıl yaparsın? diye. Ama yaptı 
Venizelos. Emperyalistlerin içyüzünü görmüştü. O yüzden, Mustafa 
Kemal’le ve Türkiye’yle dostluğa yöneldi. Bunun her iki ulusun da çı-
karına olduğunu kavradı. İçtenlikli bir dostluk oluştu o günlerde. 

Fakat siz, o dostluğun kıymetini bilemediniz. Yeniden emperyalist-
lerin gazına ve kışkırtmasına geldiniz. Türkiye’ye karşı düşmanlığa gi-
riştiniz. Ege’deki adalarımızı ve onların belirlediği karasularımızı işgal 
ettiniz.

Tarih de göstermiştir ki, Türkiye’de hainler ve korkaklar, çok uzun 
süre iktidarda kalamazlar. Bu millet, kolay kandırılır ve geç uyanır. 
Böyle bir zaafı var. Ama sonunda mutlaka uyanır...

Uyanınca de neler yapabileceğimizi hayal edin, bir, düşünün, deriz. 
O bakımdan, adaları ele geçirdik, üstüne yatar gideriz. Türkiye zaten 
Tayyipgiller eliyle parçalanmaya ve erime sürecine sokuldu. Bir daha 
ayağa kalkamaz, diye yanlış hesap yapmayın. Kalkarız ve kalkacağız 
da ayağa.

İşgalci çakallar, 10 gün kadar önce de aynı adalarımız çevresinde 
askeri tatbikat yapıp silah şakırdatmışlardı. 

Namuslu emekli asker Ümit Yalım’ın kaleme aldığı şu yazıya ve 
paylaştığı fotoğraflara bakalım bir:

“Yunanistan, askeri hazırlıklarını arttırıyor
“Yunanistan’ın Kelemez, Sömbeki, Semadirek ve Taşoz adala-

rında, 07-14 Mart 2017 tarihleri arasında seferberlik tatbikatı ya-
pıldı. 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına göre gayri askeri 
statüde olan adalara düzenli askeri birlikler yerleştiren Yunanis-
tan, adalarda bulunan sivil halkı da silahlandırarak milis askerleri 
olarak yetiştirdi.

“Ege Denizi’nde işgal edilen adalarımızda da Yunan Milis As-
kerleri gösteri yapıyor, Türkiye’ye meydan okuyor. Yunanistan, 
düzenli askeri birliklere ilave olarak adalarımıza yerleştirdiği si-
villeri de silahlandırdı. Silah, mühimmat ve üniforma ile donatı-
lan sivil halk, Milis Askeri olarak eğitildi. Aydın Hurşit Adası’nda, 
30 Mart 2017’de egemenlik ve bayrak gösterisi yapan Yunan Mi-
lis Askerleri, Türkiye’ye meydan okudu. Aydın İl sınırları içinde 



bulunan Hurşit Adası, Yunan işgali altında olan 18 ada arasında 
bulunuyor. 

“Yunanistan son olarak Midilli Adası’nda, 05-06 Nisan 2017 ta-
rihlerinde iki gün süreli paraşüt tazeleme eğitimi yaptı. Tazeleme 
eğitimi ile ilgili haber, resim ve görüntüler Yunan Kara Kuvvetle-
ri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı. Yunanistan’ın 
paraşüt eğitimini ana kıtası yerine Çanakkale, Balıkesir ve İzmir 
kıyılarına 5 mil uzaklıktaki Midilli Adası’nda yapması çok önemli 
mesajlar içeriyor.

“Midilli Adası, Lozan Antlaşması’nın 12 ve 13. maddelerine 
göre gayri askeri statüde. Yunan Hükümeti, Midilli Adası’na as-
keri birlik yerleştiremez, deniz üssü ve istihkâm tesisi inşa edemez. 
Ancak Yunanistan, 1960’lı yılların başından itibaren Midilli Ada-
sı’nı silahlandırdı. Mevcut durum itibarı ile Midilli Adası’nda, bir 
Mekanize Piyade Tümeni ve bir Deniz Üssü bulunuyor. Yunanistan 
adaya bir de paraşüt birliği yerleştirmiş. 

“Yunan paraşüt birlikleri, hedef adalara yapılacak uçarbirlik 
ve hava indirme harekâtı için eğitiliyor. Paraşüt eğitimlerinde, önce 
serbest paraşütçüler atlayarak hedef bölgesinin emniyetini sağlı-
yor. Daha sonra da büyük çaplı askeri birlikler hedef bölgesine 
otomatik paraşütle atlıyor ve denizden çıkan birliklerle birleşerek 
hedefi işgal ediyor.

“Midilli Adası’nda icra edilen paraşüt tazeleme eğitiminde, he-
def adalara yapılacak harekâtın provasının yapıldığı açıkça görü-
lüyor. 

“Midilli Adası’nın yakınında Gökçeada ve Bozcaada bulunuyor. 
Yunanistan, Balkan Savaşı sırasında 20 Ekim 1912’de Bozcaada’yı, 
30 Ekim 1912’de Gökçeada’yı işgal etti. Türkiye, 1923 Lozan Ant-
laşması ile her iki adayı yeniden egemenliği altına aldı. Yunanistan, 
Lozan’da vermek zorunda kaldığı Gökçeada ve Bozcaada’yı geri 
almak için prova mı yapıyor?

“18 Türk Adası Yunan askerine teslim edildikten sonra Doğu 
Ege Denizi’nde elimizde sadece Gökçeada ve Bozcaada kaldı. Yu-
nan askerine teslim edilecek adalar arasında Gökçeada ve Bozca-
ada var mı? Yunanistan, gayri askeri statüdeki Midilli Adası’nda 
paraşüt eğitimi yaparak Lozan Antlaşması’nı ihlal etti ve Türki-
ye’ye meydan okudu. Bütün bunlar olup biterken, Başkomutan 
olduğunu iddia eden Erdoğan ve AKP Hükümeti, Yunanistan’a 
müzik notası bile vermedi, veremedi.

“Ümit YALIM
“Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri”[26]

[26] http://www.reelpiyasalar.com/yazar/umit-yalim/1338/yunanistan-askeri-hazirlikla-
rini-arttiriyor/.
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İşgalci namussuzlar işte böylesine pervasızlaşmışlar. Onlar da anla-
mışlar çünkü; Tayyipgiller’in asla bir tehdit oluşturmadığını. 

Tayyipgiller, ABD’nin hizmetinde ihanet projelerinde rol alıp 
Müslüman Halka kan ağlatmayı bilirler ancak. Sadece ona güçleri yeter...

Yunan çakalları, buralardan maden de çıkarıyor, önce de söylediği-
miz gibi. Yani askeri harcamalarının giderini fazlasıyla karşılıyor, gas-
pettiği madenlerimizi işleterek. 

Bunun da haberini görelim isterseniz:

“Türkiye’nin madenlerini böyle götürüyorlar
“Ümit Yalım, Yunanistan’ın Türk madenlerini çaldığını öne 

sürdü.
“Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, 

Ege’deki adalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mil-
li Güvenlik Kurulu’nun iki gün önceki “Ege Denizi’nde oldubitti-
lere kesinlikle izin verilmeyeceği” şeklinde açıklamayı “hiçbir şey 
ifade etmiyor” diyerek eleştiren Ümit Yalım, Yunanistan’ın Türk 
madenlerini çaldığını öne sürdü.

“Muğla İl sınırları içinde bulunan Sakarcılar Adası’ndaki ulu-
sal madenlerimiz Yunanistan tarafından alenen çalınıyor.” diyen 
Ümit Yalım, şöyle devam ediyor:

“Muğla Sakarcılar Adası, işgal altında olan 18 ada arasında bu-
lunuyor. Datça Yarımadası’nın tam karşısında bulunan Sakarcılar 
Adası, 1923 Lozan Antlaşması ile İtalya’ya verilmedi, 1947 Paris 
Antlaşması ile Yunanistan’a devredilmedi. Sakarcılar Adası, İstan-
köy Adası’na 5 mil, İncirli Adası’na 2,5 mil mesafede olup anılan 
adalara bağlı ya da bitişik adacık değildir. 5 Km. uzunluğundaki 
Muğla Sakarcılar Adası, 2004 Yılından beri tam 13 yıldır Yunan 
işgali altında. 

“Muğla Sakarcılar Adası’nda perlit ve ponza madeni var. İnşa-
at sektöründe ve tarımda kullanılan madenler tam 13 yıldır Yuna-
nistan tarafından çalınıyor. Hem de Tayyip Erdoğan ve AKP Hükü-
metlerinin gözünün önünde. Yunanistan, adanın kuzeydoğusuna ve 
güneyine açtığı iki adet maden ocağını harıl harıl işletiyor.

“Madenler, adaya getirilen iş makinaları ve taşıyıcı bantlar ile 
adanın iskele bölgesine taşınıyor. Adadaki iskelelerden gemilere 
yüklenen perlit ve ponza madeni Yunanistan’a götürülerek pazar-
lanıyor. Yunanistan, maden hırsızlığı yaparak sırtımızdan para ka-
zanıyor. Türkiye’nin kasasına girmesi gereken para Yunanistan’ın 
kasasına giriyor.”[27]

[27] http://odatv.com/turkiyenin-madenlerini-boyle-goturuyorlar-3103171200.html.
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İnsan bu haberleri okuyunca, öfkeden ve hırstan ve üzüntüden kah-
roluyor, değil mi, arkadaşlar?

Bu haberi de yazıp paylaşan, resimleri tedarikleyen, dikkat edersek 
hep namuslu emekli asker Ümit Yalım’dır. 

Kendi kendimize soruyoruz, gayriihtiyarî:
Bir Ümit Yalım’la biz miyiz, vatan topraklarının böylesine göz göre 

göre elden çıkışına, Tayyipgiller İktidarının haince peşkeşine tepki gös-
teren, karşı çıkan?
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Bir biz miyiz, vatan toprağını, milletin namusunu, onurunu dert edinen?
Ne olduk böyle yahu?..
Bu millet nasıl bu hale getirildi, bu durumlara düşürüldü?
Bir atın bile yaptığını 15 yıldan bu yana bir türlü yapamadı. Hâlâ da 

milletin yarısı bu hainlerin peşinden gider.
Bu, kaderin ne İblisçe bir oyunudur böyle?..
Her ihanetin bir sonu olacak elbette. Bu hainler için de, işgalci ça-

kallar için de ve bunları oynatan ABD-AB Emperyalist haydutları için 
de bir son olacak...

Biz asla umutsuzluğa düşmeyiz. Asla vazgeçmeyiz. Namus belledi-
ğimiz yoldan asla ayrılmayız. “Ya Özgür Vatan, ya Ölüm”dür şiarımız. 
Sonunda mutlaka yeneceğiz!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Nisan 2017 



Ayrım
Yirmi Bir

Yeni CHP’nin Sorosdaroğlu Kemal’i,
yine yaptı yapacağını.

Kaçak Saraylı Reis ve avanesi önünde
attı havluyu, geçti gitti...
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Bu Firavun Anayasası Referandumu’nda, YSK’nin yaptığı hile, ka-
nunsuzluk apaçıktı. Dağdaki çoban da, İlkokul çağındaki bebe de, bu-
nun kanunsuzluk olduğunu anında görür, tepkisini koyardı.

Ne yaptı, YSK bu düzenbazlığında?
Yasayı aldı ayağının altına çiğnedi. 
Ne diyor, yasa?
Aynen şunu:

“Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde 
ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı 
yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü 
dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi 
bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır.”[28]

İşte bu kadar net, kanunun emri. Tekrarlayalım:
Üzerinde, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan oy 

zarfları geçersiz sayılır.
YSK ne yaptı?
AKP Temsilcisi Recep Özel’in saat 16.10’da verdiği bir dilekçeyle, 

saat 16.50’de, yani 40 dakika sonra, AKP’nin buyruğunu aynen benim-
seyerek, kanunu ayaklar altına aldı.

Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulunun mührü bulunma-
yan, 2 buçuk milyon civarında oy zarfını geçerli sayıverdi...

Hem de, CHP temsilcisinin, bu yasanın emredici hükmüne aykırıdır, 
yapamazsınız, diye itiraz etmiş olmasına rağmen.

Böylece, Referandum maskaralığı tam bir düzenbazlığa ve kandır-
macaya dönüşmüş oldu. Yenileceklerini öngören Tayyipgiller, böylece, 
2 buçuk milyonluk, yani kendilerini çok az farkla da olsa üstün getire-

[28] 3627 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 
98. Madde.
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cek bir sahte oyla, oynadıkları oyunu kazanmış oldular. Tayyip’i 1165 
odalı Firavun Sarayına, bir 21’inci Yüzyıl Firavunu olarak oturtmayı 
başarmış oldular, kendilerince.

Fakat bu sahtekârlığın yenilir yutulur tarafı yoktu. Bunun bir kandır-
maca olduğunu görmemek için, ahmak olmak gerekirdi. 

Yapılması gereken, sadece bu düzenbazlıktan dolayı bile bu 
Referandumun olmamış sayılmasıdır. Yani, iptalidir. Başka hiçbir şey, 
yapılan hırsızlığı, kandırmacayı düzeltemez, ortadan kaldıramaz.

Özetçe; bu Referandum oyununun hukuki açıdan zerrece meşruiyeti 
yoktur. Geçerliliği yoktur. 

Nitekim, halk kitleleri de sahtekârlığı anında görüp sokaklara dökü-
lerek tepkilerini ortaya koymaktan çekinmedi. Başta üç büyük şehrimiz 
olmak üzere, pek çok şehrimizde protesto eylemleri yapıldı. 

Bu eylemler de, her gün yapılmaya başlandı. Namuslu insanlarımı-
zın onuruyla oynanmıştı açıkça. Bu sebeple de, onurlarının peşine düştü 
insanlarımız. Onu çiğneyenlerden hesap sormaya kalktı. Bu eylemler, 
Tayyipgiller’i panikletti. 

Bizzat Tayyip, en başından itibaren bu kandırmacanın içinde olduğu 
için, 16 Nisan akşamı “Atı alan Üsküdar’ı geçti”, diyerek, bu hilelerini 
yutturduklarını itiraf etmiş oldu. Minareyi çaldık, ama kılıfına da uy-
durduk. Görünüşte başarıya ulaştık, dedi. 

CHP’nin muhalefeti, sahte bir muhalefettir
Kitlelerin bu tepkisi üzerine, Kılıçdaroğlu, 16 Nisan akşamı sade 

suya tirit bir açıklamayla Tayyip’in sahte galibiyetini kabul etmiş ol-
masına rağmen, mecburen, “Biz bu sonucu kabul etmiyoruz”, demek 
durumunda kaldı.

Biz sevindik, onun bu noktaya gelebilmesine. Fakat, onun bugüne 
kadar izlemiş olduğu pasif, etkisiz, sonuçsuz, teslimiyetçi muhalefeti 
bildiğimiz için, bundan da vazgeçebilir endişesini paylaştık yoldaşla-
rımızla.

Çünkü bugüne dek hiç dik duramamıştı Sorosçu Kemal, Tayyipgiller 
karşısında. 

Ergenekon Kumpasında, milletvekili seçilen arkadaşlarının tutuklu-
luklarını devam ettiren Feto-Tayyipgiller ortaklığına karşı savunama-
mıştı arkadaşlarını. Önce, arkadaşlarımız serbest bırakılmadan Meclise 
gelip yemin etmeyiz, dedi. Fakat kısa süre sonra, öbek öbek Meclise 
geldiler ve yeminlerini ettiler. Tayyip’in dediğini yapmış oldular.
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Tayyip, onlar Meclise gelip yemin etmeyiz, dediklerinde; “Tıpış tı-
pış geleceksiniz”, demişti. Bunlar da gittiler.

Sadece Mersin Milletvekili İsa Gök, tek başına birkaç ay direnebil-
di.  Ama sonunda, o da pes etti. 

Sorosçu Kemal, Kaçak Saray’a da gitmeyeceğini söyledi. Tayyip, 
yine aynı şekilde, “Gelirsiniz, gelirsiniz”, dedi. Öyle de oldu. 15 Temmuz 
Ganimet Paylaşım Savaşı sonrasında, ABD tarafından Pensilvanyalı 
İmam’ın ordusu karşısında galip getirilen Tayyip’in Kaçak Saray’ına 
tıpış tıpış gitti.

Tayyip, onun bu diz çöküşüyle de dalgasını geçmekten geri durma-
dı. “Sarayıma gelmeyeceğim dedin, ne oldu? Tıpış tıpış geldin.”, dedi.

İşte bütün bu yamulmaları vb.lerini bildiğimiz için Kılıçdaroğlu’nun 
o sözünün arkasında da duramayacağının endişesini ilk andan itibaren 
taşıdık. Haksız da çıkmadık. İşte, dünün ABC İnternet Gazetesinde ya-
yımlanan bir haberi. Gazeteci Murat Yetkin, Kılıçdaroğlu’yla telefon-
da görüşüyor, bu konuda. Yani görüşlerini soruyor. O da, cevaplıyor. 
Yazının ilgili bölümü şöyle:

“CHP’nin Sokak protestoları konusundaki tutumu üzerine Kı-
lıçdaroğlu, “İnsanların YSK’nın bu haksız kararını protesto etmek 
hakkı var.

“(...)
“Bu sokak protestolarının içinde CHP üyeleri olabilir de, ol-

mayabilir de, ama kurum olarak, parti olarak CHP yoktur. CHP 
kurumsal kimliğiyle sokak protestolarında yoktur ve destek olma-
maktadır. Siyaseti ve hak arayışını parlamenter demokrasi zemi-
ninde sürdürüyoruz.”[29]

Çok net bir şekilde görüldüğü gibi, Sorosdaroğlu, CHP’nin sokak 
protestolarında olmayacağını söylüyor. CHP yoktur, sokak protestola-
rında, diyor. Böylece, eylemlerle hak arayan milyonlarca namuslu in-
sanımızı arkalarından vurmuş oluyor. Yani, sokağa çıkmayın, buyruğu 
vermiş oluyor, CHP’ye oy veren 11 milyon insanımıza.

Ne yapacakmış, Hafız?
“Siyaseti ve hak arayışını parlamenter demokrasi zemininde sür-

dür”ecekmiş...
Hani halkımız der ya; kargalar bile güler buna, diye. İşte aynen 

öyle...

[29] http://www.abcgazetesi.com/kilicdaroglu-hak-arayisindan-vazgecmeyecegiz-51149h.
htm.
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Soralım Sorosçu Kemal’e:
Bugüne kadar hangi başarılı muhalefeti yapabildin Mecliste?
Hiç örneği var mı?
Paso küfür yediniz, AKP’giller’den, dayak yediniz, hakaret işittiniz, 

aşağılandınız. Alay edildiniz. Sizin bugüne dek Mecliste geçen serüve-
niniz bunlardan ibaret. 

Tayyipgiller’in hangi Laik Cumhuriyet’i yıkım projesine karşı bir 
başarı ortaya koydunuz?

Biz böyle bir şey hatırlamıyoruz...
Sen de hatırlamazsın aslında Kemal Efendi de; işte laf olsun diye 

söylersin böyle zırvalamaları.

Laik Cumhuriyet’i yıkmak isteyen
suç örgütüdür bunlar

Saygıdeğer arkadaşlar;
CHP, Referandum sürecinde de asla başarılı bir çalışma yapamamış-

tır. CHP’nin çalışması neye odaklanmıştır?
Bu Anayasa değişikliklerinin getireceğine, götüreceğine...
Bu elbette yapılmalıdır. Ama, muhalefeti bununla sınırlamak, esas 

konuyu, daha doğrusu konunun özünü es geçmek olur.
Çünkü, karşımızda meşru bir hükümet, meşru bir iktidar partisi ve 

meşru bir cumhurbaşkanı yoktur. Bunların hepsi, Türk Ceza Kanununda 
yazılan ve müeyyideleri belirlenen hemen tüm suçları yüzlerce, hatta 
binlerce defa işlemiş bir mücrimler topluluğudur. Çıkar amaçlı bir suç 
örgütüdür bunlar.

Deniz Feneri yolsuzluklarını araştıran, soruşturan namuslu sav-
cı Abdulvahap Yaren’in deyişiyle; Laik Cumhuriyet’i yıkmışlar ve 
Türkiye’yi bir “Hırsızlar İmparatorluğu”na dönüştürmüşlerdir.

Bunların hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, yalanlarını, hilelerini, dü-
menlerini, savaş suçlarını, katliamlarını, ABD işbirlikçiliklerini, iha-
netlerini, vatan satıcılıklarını tek tek ortaya koymazsak, bunlara karşı 
doğru bir mücadele verememiş oluruz. 

İşte bu mücadeleyi yalnızca biz verdik, her zaman olduğu gibi, bu 
Referandum sürecinde de. Partimiz verdi, yoldaşlarımız verdi. 

Tayyip’in savcıları, kendisine hakaret ettiğimiz savıyla soruşturma-
lar başlattılar hakkımızda. Hiç umrumuzda olmaz... 

Ne diyor Önder’imiz Hikmet Kıvılcımlı?
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“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense, ölmek yeğ-
dir.”

Evet, aynen öyledir...
Biz de, ilaveten diyoruz ki;
Halkımız ve vatanımız söz konusu olduğunda:
Belaya atlar gideriz,
Kurşun gibi, mavzer gibi, dağ gibi patlar gideriz.

Saygıdeğer Halkımız;
Eğer CHP’nin şu an sahip olduğu kitle tabanının onda birine sahip 

olmuş olsaydık, Tayyipgiller’e Türkiye’yi dar ederdik. Onların hiçbir 
ihanetine ve hırsızlığına izin vermezdik. Neylersiniz...

Bize sağlı sollu tüm medya organları düşman. En solcu ve namus-
lu geçinen yazarçizerler bile, bizleri, mücadelemizi yok saymakta, 
sanki yeminliler gibidir. Çünkü hepsi, şöyle ya da böyle, ABD ve AB 
Emperyalist haydutlarının etkisindedir, çizgisindedir. 

Bizse, bilindiği gibi, bu iki haydut gücü, tüm insanlığın ve mazlum 
milletlerin olduğu gibi, ülkemizin de başdüşmanları olarak görmekte-
yiz. Bu emperyalist çakallarla birlikte, ülkemizdeki bunların hain işbir-
likçileriyle de savaş halindeyiz. 

Ne diyoruz?
“Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete”, diyoruz, bu tamamı da burju-

va partilerinden oluşan Amerikancı ihanet yolcularına.
Bunlar aslında bir tiyatro oynuyorlar: İhanet Tiyatrosu. Biri iktidar 

rolünü oynuyor, diğerleri muhalefet.
İktidardaki AKP’giller Dinciyi oynuyor. İçtenlikli, cahil, yoksul in-

sanlarımızın din duygularını ve inançlarını sömürüyor, istismar ediyor.
Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si, Mustafa Kemal ve Birinci 

Kuvayimilliyecilerin kurduğu Gerçek CHP’nin mirasını sömü-
rüyor, onunla insanlarımızı kandırıyor. Oysa bunların ne Birinci 
Kuvayimilliye’yle ilgileri var, ne de Mustafa Kemal’le, İsmet İnönü’yle, 
silah arkadaşlarıyla. 

Saray’ın Arka Bahçeli Amigosu Bahçeli’nin MHP’si, hep söylediği-
miz gibi, Kontrgerilla’nın Türkiye’deki paramiliter özel örgütüdür. Bu 
da, cahil ve bilinçsiz insanlarımızın milli duygularını sömürüyor, kulla-
nıyor ve Amerikancı siyasetini onun üzerine inşa ediyor.

HDP ise, açıktan Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin partisidir. 
Kürt Meselesi’nin Amerikan Emperyalistlerinin çıkarları doğrultusun-



da ve onların belirlediği çerçevede, onların her türden yardım ve deste-
ğiyle çözülmesini amaçlamaktadır. Yani Amerikancı Burjuva bir Kürt 
Devleti kurma derdindedir. Ortadoğu’da ikinci bir İsrail olma derdin-
dedir.

Bunlardan ne Türk Halkına, ne de Kürt Halkına zerrece fayda gel-
mez. Bunların tamamı ABD hizmetkârıdır.

Hepsi de halklarımızı, yukarıda andığımız araçlarla kandırmakta, 
aldatmakta, peşlerine takıp sürüklemektedir, ne yazık ki.

Bunların özgür iradesi yoktur. Her biri için Amerika ne rolü vermiş-
se, onu oynamakla yükümlüdürler. Demek ki, şu anki Meclis, Birinci 
Kuvayimilliye’yi yöneten gerçek Meclis değildir.

Yani, 97 yıl önce tam da bugün işgal altındaki vatanımızı kurtar-
mak ve halklarımızı özgürleştirmek için açılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi değildir.

ABD’nin “project democracy” adlı ihanet oyununun sahnelendiği 
bir tiyatro sahnesidir. 

Başka türlü ifadelendirirsek; Meclisteki bu Amerikancı Burjuva 
Partileri, birbirinin yandaşı, oyundaşıdır. Aynı kadronun oyuncularıdır. 
Oynadıkları oyunsa, tekrarlayalım ki, ihanet oyunudur. 

Bunlar, Mecliste kriminal terimle, “Tantanacılık” yaparak halkları-
mızı kandırmakta ve Amerika’nın çizdiği yolda peşlerine takmaktadır-
lar. O yolun sonunda, yine hep tekrarladığımız gibi, BOP vardır. 

Yani bunların hepsi BOP’çudur...
Özetçe, hainler topluluğudur.
Kısa sürede olmasa da, sonunda bu halk düşmanı, bu vatan millet 

düşmanı oyunu biz bozacağız. Halkımızla el ele, omuz omuza vererek 
Antiemperyalist İkinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştıraca-
ğız, Devrimci Demokratik Halk İktidarı’nı kuracağız. Zaman alacak bu. 
Ağır bedeller ödeyeceğiz, şehitler vereceğiz. Ama sonunda biz kazana-
cağız! Halklarımız kazanacak!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Nisan 2017 
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Ayrım
Yirmi İki

Sevinçliyim bugün.
Nihayet koca Türkiye’de bir tek mesleki ve insani 

onuruna sahip çıkma cesaretini gösterebilen
bir yargıç çıkabildi.

“YSK açıktan kanun çiğnemiştir, suç işlemiştir.”, 
diyebildi.
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Medyada bugün yayımlanan şu habere bir bakalım:
“YSK’nin çelişkileri: Melikgazi’de yargıçlar var
“Kayseri Melikgazi İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin yaptığı iptal 

başvurusunu reddederken, yargıç Vedat Azgit’in yazdığı muhale-
fet şerhi tarihe not düştü. Azgit, YSK’nin referandum genelgesinin 
hâlâ yürürlükte olduğuna ve kanunlar bile geriye yürütülmezken 
16.00’da biten seçimler için YSK kararının geriye yürütüldüğüne 
vurgu yaptı.

“Kayseri Melikgazi İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin mühürsüz oy 
pusula ve zarflarının kabul edilmesinin yasaya aykırı olduğu ge-
rekçesiyle yaptığı iptal başvurusunu reddederken, İlçe Seçim Ku-
rulu Başkanı Vedat Azgit, YSK’ye yanıt niteliğinde bir muhalefet 
şerhi yazdı.

“(...)
“CHP’li üye ile birlikte oy çokluğuyla alınan karara İlçe Seçim 

Kurulu Başkanı Vedat Azgit de muhalefet şerhi koydu. Azgit yaz-
dığı muhalefet şerhinde, referandum günü YSK’nin mühürsüz oy 
pusula ve zarflarının sayılacağı haberinin cep telefonu aracılığıyla 
YSK’den 17.08’de geldiğine dikkat çekti. Yasaya göre YSK’nin re-
sen veya itiraz üzerine aldığı kararların kesin olduğunu belirten 
Azgit, yasaya göre mühürsüz oy pusulalarının geçersiz olduğunun 
düzenlendiğini vurguladı ve “Aynı konuda kanunda farklı bir dü-
zenleme olduğunda öncelikle kanun maddesinin mi YSK kararının 
mı uygulanacağı hususunun çözüme kavuşturuması gerekir. YSK 
kararlarının kanun maddesinden önce uygulanacağı sonucuna 
varılırsa YSK kararları ile Seçim Kanunu’nun tüm maddelerinin 
değiştirilebileceği sonucuna varılır. Bu, hukukun temel ilkelerine 
aykırıdır. Bu nedenle öncelikle Seçim Kanunu’ndaki hükümlere 
göre karar verilmelidir” dedi.

“Genelge hâlâ yürürlükte’
“Azgit, cevaplandırılması gereken bir diğer konunun da 

YSK’nin aynı konuda birbirinden farklı kararları olduğunda han-
gi kararın öncelikle uygulanacağı olduğunu belirtti. YSK’nin refe-
randum için yayımladığı kitapçık haline getirerek sandık kurulu 
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başkanlarına yolladığı yazıda; sandık kurulu mührü bulunmayan 
zarfların ve oy pusulalarının geçersiz olduğunun düzenlediğini be-
lirten Azgit, YSK’nin hazırladığı eğitim filmi ve eğitim seminerle-
rinde de aynı konuya değinildiğini kaydetti. YSK’nin saat 16.21’de 
gönderdiği mesajla, sandık kurulu mührünün oy pusulasının ön 
tarafına basılması halinde, bu oy pusulalarının geçerli olacağının 
belirtildiğine dikkat çekti. Azgit, “Yani, sandık kurulu mührünün 
bulunması gerektiği kabul edilmiş hatta bu düzenlemenin amacı-
nın sahteciliği önlemek olduğu hususu vurgulanmıştır” dedi.

“(...)
“‘Geriye doğru yürüyemez’
“Üçüncü bir konunun YSK kararlarının geriye yürüyüp yürü-

meyeceği olduğuna dikkat çeken Azgit, şunları kaydetti:
“YSK kararına göre Türkiye’nin doğusunda bulunan 32 ilde 

seçimler 16.00’da sonuçlandığından sandık sayım döküm işlemleri 
başladıktan sonra hatta birçok ilde-yerde işlemler tamamlandıktan 
sonra YSK’nin iptal kararı aldığı açıktır. Bu durumda sandık ku-
rulunun haklı olarak yürürlükte bulunan YSK’nin genelgesi gereği 
mühürsüz zarf ve oy pusulalarını iptal etmesi gerekecektir. Saat 
17.08’de gönderilen YSK kararının geriye yürüdüğü kabul edilirse 
YSK genelgesine göre doğru olarak verilen sandık kurulu karar-
larının iptali sonucu doğacaktır. Kanunlar bile geriye yürümediği 
halde YSK kararları ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak alı-
nan her türlü kararın sonradan iptali durumu ortaya çıkacaktır. 
Kanaatime göre, YSK kararları geriye yürümez. YSK kararının 
geriye yürümediği kabul edilirse aynı seçimde, farklı seçim çev-
relerinde, farklı kuralların uygulanması söz konusu olacaktır. Bu 
durumda da seçim sonuçları tartışmalı hale gelecektir.”[30]

Onurlu, namuslu bir Yargıç da varmış...
Hani, Nietzche der ya; “Ecce Homo” (İşte İnsan)...
Evet, insanlık onuruna, meslek onuruna sahip çıkmanın gereği bu-

dur işte. Kutlarız bu yargıcımızı, alnından öperiz. 
Şu günlerde, sıradan bir tutum değildir aldığı. Saygıdeğer yargıcı-

mızın bu tavrı, Tayyipgiller İktidarının, kendisine yönelecek, her türlü 
hukuksuzluğunu, her türlü saldırısını ve zulmünü göze almanın bir so-
nucudur. 

Deriz ya hep, eğer namus bellediğimiz davamızda en ufak bir eğilip 
bükülme yaparsak, insani değerlerimizden en ufak bir taviz verirsek; 

[30] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/726677/YSK_nin_celiskileri__Melik-
gazi_de_yargiclar_var.html.
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aynalara bakamayız, diye. Bakamayız biz, eğer öyle bir geri adım at-
mış olsak... 

Onun için de şiarımız; “Onur yaşamdan önemlidir.”
İşte bu anlayışa sahip olduğumuz için, benzer tutum alan bu yargıcı-

mız gibi bir insanla karşılaştık mı, yüreğimiz büyür. Seviniriz, tarifsiz. 
Toplumumuzda, insanlığın doruklarında yaşayan kartallar misali, zir-
veleri, sadece zirveleri kendine layık gören insanlar da varmış, diye...

İşte bu yargıcımızla ilgili haberi okuyunca da göğsümüz kabardı, 
gönlümüz ferahladı. Böylesine kara günlerde yaşıyor olmamıza rağmen 
coşkulu bir sevince kapıldık.

Şu an, sanıyoruz 15 bini aşkın hâkim ve savcı var görev başında.
İkinci bir örnek görebiliyor musunuz, böylesine onurlu bir tavır koy-

muş?
Hayır. Yok, ne yazık ki...
Kimisi yandaş olmuş bunların, kimisi de “viran olası hanede ev-

lad-ü iyal var” siperine yatmış boylu boyunca. Boşvermiş meslek onu-
runu vs.’yi... 

Tabiî aynı zamanda yürek meselesidir, zalimlerin kanunsuzluğuna 
karşı çıkmak. Kimisi de yürek yoksunudur böylelerinin. 

Biz, hep söyleriz ya yine, “Cesaret bir vatandır bizim için”, diye; 
evet, aynen öyledir. O vatana sahip değilseniz, ne coğrafi anlamdaki 
vatanınızı savunabilirsiniz hakkıyla, ne de onurunuzu...

Bu 15 bini aşkın görev başındaki hâkim ve savcının tamamı bil-
miyor mu, YSK’nin yaptığı bu seçim dalaveresinin hukukla, kanunla 
zerrece ilgisi olmadığını?

Biliyor, biliyor. Hem de adları gibi...
Türkiye’nin onlarca hukuk fakültesinde hukuk anlatan akademis-

yenler var, binlerce. 
Bunlar bilmiyor mu bu hukuksuzluğu?
Biliyor.
Peki, onların bir tekinden olsun bir ses çıkmış mıdır, bugüne kadar?
Hayır.
81 ilde Barolar var. Adli sistemin bir diğer bölümünü oluşturan avu-

katların meslek örgütü...
Bunlardan kaç tanesinden protesto sesi yükselmiştir?
İzmir, İstanbul, belki birkaçı daha. Gerisi arazi...
Yazıklar olsun, diyelim. Yazıklar olsun...
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İnsanın şu, bu meslekten olma durumundan önce, insan olma du-
rumu var. Yani her şeyden önce gerçek bir insan olmalı insan. Gerçek 
insan da, insani, vicdani ve ahlâki değerlere sahip olan ve o değerlerini 
korumak için her şeyi göze alan insan demektir. Her şeyi göze almaya 
hazır insan demektir. 

Eğer insan gerçek insansa, mesleği her ne olursa olsun, onu, yapıl-
ması gerektiği gibi yapar. Yani mesleğin hakkını verir. Mesleğin ahlâ-
kına sahip olur, tümüyle. Özet olarak da; her yapıp ettiğinde kamunun 
çıkarını ön planda tutar. Kendini düşünmez. Kamuyu düşünür öncelik-
le. Yani, toplumuna, insanlığa faydalı olmayı en önde tutar hep.

Hani sevgili Hz. Muhammed de der ya; “İnsanların hayırlısı in-
sanlara faydalı olandır.”, diye.

Önderimiz Kıvılcımlı da der ki; “İnsancıl olan hiçbir şey bana 
yabancı kalamaz.”

Yine, der Kıvılcımlı; “Ben insanın hayvan yerine konmasına is-
yan ettiğim için sosyalistim.”

Biz de deriz ki:
Evet, biz insanın hayvan yerine konulmasına isyan ettiğimiz için, 

insanların ve hayvanların zulüm görmesine, acı çekmesine isyan etti-
ğimiz için ve doğanın, Parababalarının çıkarları için katledilmesine, 
sadece bugünün değil, gelecek kuşakların da doğasının çalınmasına, 
yağmalanmasına isyan ettiğimiz için sosyalistiz.

Neyse, uzatmayalım sözü. Temenni edelim ki, bu namuslu ve yiğit 
yargıcımız, üzerlerine ölü toprağı serpilmiş olan hukuk camiasına zerre 
miktarda da olsa, bir onur ve cesaret rüzgârı düşürmüş olur bu tutu-
muyla.

Tabiî, bugüne kadar yaptıkları her hukuksuzluk gibi, bu son 
Referandum hukuksuzluklarının ve aldatmacalarının da hesabını ve-
recek, Tayyipgiller İktidarı ve onlarla işbirliği haline çalışan Yüksek 
Seçim Kurulu mensupları.

Bu hesap sorulacak onlardan, er ya da geç...
İnsanın görevini bilerek yapmaması gibi, kötüye kullanması da ağır 

bir suçtur hukukta. YSK, bu suçu işlemiştir. Hem de kesin biçimde...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Nisan 2017 



Ayrım
Yirmi Üç

Kaderin cilvesine bak, Tayyip...
2002’de yine bir YSK hilekârlığıyla

gelmiştin iktidara,
Gidişinin başlangıcı da yine

bir YSK düzenbazlığıyla oldu...
Çok enteresan, değil mi?..



YSK, yukarıdaki sözlerimizden de anlaşılacağı gibi, 2002’den 
bu yana Tayyipgiller’in hizmetindedir. Tabiî aynı zamanda da, ABD 
Emperyalist haydut devletinin...

Biliyorsunuz; Tayyip, “Minareler süngümüz, kubbeler miğferi-
miz. Referansımız İslamiyet”, diyerek Siirt’te yaptığı konuşmada; 
din devleti savaşçısı olduklarını açıkça ortaya koyunca yargılanmış, 
ceza almıştı. Seçilme hakkını da kaybetmişti. Yani, bir kamu yöneticisi 
olamayacaktı. Hatta ömür boyu muhtar bile olamayacak konumdaydı. 
Affa uğramış olsa bile...

Çünkü, Türk Ceza Yasasının bu suça ilişkin 312’nci maddesinin 
2’nci fıkrasından 10 ay hapis cezasına mahkûm olmuştu. Bu cezası da 
Yargıtayca onanarak kesinleşmişti.

İşte, işin bu aşamasında devreye Amerika’nın yönettiği Deniz 
Baykal haini girer. 

Neden mi girer?
Şundan:
Aşağıdaki aktarmayı okuyalım, lütfen:

“Cem Özer: Böyle kara kutuları var iktidarın. Onlardan biri, 
sizin de yukarda bahsettiğiniz evinize gelen o 5 konuktan biri. O 
sohbeti bir daha burada yineler misiniz? Sakınca yoksa ve sıkıl-
mazsanız...

“AK PARTİ BİR PROJE PARTİSİDİR”
“Abdurrahim Karslı: Yok yineleyeyim. Bir grup gazeteci arka-

daş, bizim de kurucu arkadaşlarımız ile birlikte benim evimi ziya-
rete geldiler. Yemek yedik, sohbet ettik. Sohbet esnasında, bizim 
Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Şeyda 
Açıkkol, bir soru sordu. Dedi ki gazeteci ve hazırda olan arkadaş-
lara;

“1- Ak Parti ile ilgili düşünceniz nedir bu gelinen noktada?
“2- Biz yeni bir parti kurduk Merkez Parti ile ilgili ne düşünü-

yorsunuz?” diye...
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“Orada muhtelif arkadaşlar vardı, demin yukarıda ismini söy-
lediğim Ak Parti’ye çok hizmet eden, fikir babası, halen içinde olan, 
çok müdafaa eden gazeteci yazar, benimde eskiden beri tanıdığım, 
düşünce insanı olarak bildiğim Abdurrahman Dilipak da vardı. 
Hatta benden yaşça büyük olduğu için ben ona ağabey diye hitap 
ederim. O da orada vardı. Bu soruya mukabil işte insanlar fikrini 
söylerken o da fikrini söyledi. Dedi ki “Ak Parti bende bunu çok-
ta yazdım” dedi, “saklamaya gerek yok her yerde de bu mevcut” 
dedi. “Ak Parti bir proje partisidir” dedi. “Ne projesi” dediler. “Bir 
tarihte, 90’lı yıllarının başından sonra küresel güçler, emperyalist 
güçler bunun içinde ABD İngiltere İsrail falan Türkiye’ye gidip 
gelmeye başladı. Bizlerle de görüşmeye başladı. ‘Niye gelip gidi-
yorlardı?’ dediler. Bundan sonra Türkiye’de siyasal İslamcılar ile 
birlikte çalışmak istiyoruz. Çünkü yükselen trend siyasal İslam. 
Çünkü, Erbakan hoca ve ekibi gittikçe yükselen trendde puan al-
maya başlamış. Biz sizinle çalışmak istiyoruz biz anlaşma yapalım” 
yani kendi anlattı.

“Cem Özer: Neden Erbakan Hoca madem yükseliyor onunla an-
laşma yapmıyorlar?

“Abdurrahim Karslı: Erbakan hocaya teklif etmişler. Hatta 
bunu da söyledi. “O kabul etmedi” dedi. Yani nasıl bir anlaşma?

“Anlaşma şu:
“1. Biz sizi iktidara taşıyalım.
“2. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim.
“3. Size gerekli finansal destekleri getirelim.
“Cem Özer: Yani o zaman kabul ediyor ameliyatı. Memleketi üze-

rinde kendine yana olursa ameliyatı kabul ediyor…
“Abdurrahim Karslı: Tabiî.
“Cem Özer: Ben memleketin üzerinde ameliyat yaptırmam der-

ken, o zaman yaptırıyor.
“ERBAKAN’A TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİ
“Abdurrahim Karslı: Demiyor tabiî. Yani Erbakan hoca bunla-

rı kabul etmiyor. Ama Erbakan hocanın ekibi şimdi Ak Parti’yi ku-
ranlar bunu kabul ediyor. Bunun içinde de Tayyip Bey ve Abdullah 
Bey var. “Ben de vardım” dedi o müzakere ekibinin içinde. Hatta 
insanlar orada garip garip bakınca orada huzurda olan Ali Bulaç 
Bey de vardı gazeteci yazar. “Ali Bey’in de haberi var o da biliyor 
bu ekibi.” dedi. Sonra biz bunları yapalım sizden de istediğimiz şu:

“1. İsrail’in güvenliğini arttıracaksınız, önündeki engelleri kal-
dıracaksınız.

“2. Büyük Ortadoğu projesi yani sınırların değişmesi.
“3. İslam’ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacak-

sınız.
“Hatta orada DSP’li bir Bakanımız vardı Aydın Tümen onun 

da ismini söyleyeyim kızmaz inşallah. Aydın Tümen dönüp bakınca 

182



ters ters dedi ki; “Kızmanıza gerek yok. Sosyal demokratlardan da 
bu projenin içinde olanlar vardı. O zaman CHP’nin başında olan 
Deniz Baykal, ona da çünkü Cumhurbaşkanlığını verecektik” dedi. 
“Ama o sıra dedi anlaşma gereği hiç çalışmadı gitti sırt üstü yattı. 
‘Nasıl olduysa anlaştık’ diye, proje bozuldu Abdullah Bey’e teklif 
ettik” dedi.

“Cem Özer: Zaten Deniz Baykal, eğer evet demeseydi siyasi haya-
tımızda Recep Tayyip Erdoğan daha sonra olacaktı.

“Abdurrahim Karslı: Tam olarak değil aslında. Daha değişiği, 
bu iktidar bir proje iktidarı olduğu için muhalefette bu proje gereği 
iktidarın destekçisi. Dediğiniz gibi meclise girmesi Tayyip Bey’in 
Deniz Bey sebeptir. Ama erken seçimi teklif eden de Devlet Bahçe-
li’dir.”[31]

Deniz Baykal, sen de ihanet projesinin 
aktörlerindensin 

Açıkça görüldüğü gibi, CIA Projesinde oynamayı, Cumhurbaşkanlığı 
koltuğu karşılığında gönüllüce kabul eden Baykal alçağı, kendisine ve-
rilen görevi yapmak için hemen harekete geçer. Öncelikli işi, Tayyip 
Erdoğan’ın yasağının bir oyunla, dümenle ortadan kaldırılması ve onun 
Meclise taşınmasıdır.

O sıra, CHP Genel Başkanıdır. Parti yöneticilerine bu ihanet rolünü 
yutturması gerekmektedir, tabiî ki. Bu şerefsizce işi nasıl yaptığını da 
Zülfü Livaneli’nin 2007’deki şu yazısından görelim:

“Deniz Baykal dediğiniz kişi kim biliyor musunuz?
“İki ay dayanamaz demiştiniz! Deniz Bey lütfen hatırlayın: 19 

Aralık 2002 tarihinde karlı bir Ankara gününün akşamında Meh-
met Sevigen’in evindeydik.

“Ben Cumhurbaşkanı ile görüşmeden geliyordum.
“Abdullah Gül Başbakandı, Tayyip Erdoğan’ın ise Meclis’e gir-

me umudu kalmamıştı.
“Cumhurbaşkanı Sezer bir gün önce, Tayyip Erdoğan’ın “mil-

letvekili olmadan başbakan olma” önerisini reddetmişti.
“Türkiye’nin kaderi o akşam o evde değişti, çünkü siz “Tayyip 

Erdoğan başbakan olacak!” diye tutturdunuz.
“Sizi “Çok tehlikeli bir oyun bu!” diye uyaran parti dışından 

önemli şahsiyetlere kızdınız, “Hayır!” dediniz “İki ay dayanamaz. 
Göreceksiniz iki ay dayanamaz.”

“Sizin bu iddianıza karşılık ben ne dedim: “Erdoğan herhangi 

[31] http://www.abcgazetesi.com/nurullah-ankut-ey-namuslu-cephede-oynayan-sark-ay-
dinlari-24666h.htm.
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bir kişi değil, bütün tarikatların birleşerek Erbakan’ın yerine seç-
tiği siyasetçi; arkasında Amerika, Avrupa desteği de var. Program 
Türkiye’yi ılımlı İslam cumhuriyeti yapma programı. Sizin dediği-
niz gibi iki ayda gitmeyecek; tam tersine, bu odada bulunan herke-
sin siyasi hayatını bitirecek.”

“İki ay dayanamaz iddianızı, “görüşleri gereği IMF ile anlaşma 
yapmaz, ekonomiyi zora sokar ve dayanamazlar.” tezine oturttu-
nuz.

“Ama bunların hepsi bahaneydi çünkü siz iki partili rejimin işi-
nize yaradığını anlamış ve seçim sonuçlarına sevinmiştiniz. Çünkü 
size ana muhalefet partisi lideri olmak ve soldaki rakiplerinizi yok 
etmek yetiyordu. Bu işbirliğini daha sonra da sürdürdünüz.

“O zaman ben sizin Tayyip Erdoğan’la seçim öncesinde Bey-
lerbeyi’nde gizlice buluştuğunuzu ve bir anlaşma yaptığınızı bil-
miyordum.

“Bu gecenin tanıkları var: Önder Sav, Eşref Erdem, Mehmet 
Sevigen, Bülent Tanla, Yaşar Nuri Öztürk.

“Belki bazıları sizden korkar ve tanıklık etmez ama bir kısmı 
da bu sözlerin doğru olduğunu açıklar. Yani tanıklar var. Ötekiler 
de söylemese bile içten içe bunun doğru olduğunu bilir. Siz de bi-
lirsiniz.

“Tartışmanın sonunda dediniz ki: “Bu gece birbirimizin fotoğ-
rafını çektik. İki ay sonra çıkarıp bakalım. Ama rotuş yapmadan. 
Hangimiz haklı çıkmışız?”

“Şimdi, 2007 seçimlerinin ardından o fotoğrafı cebinizden çıka-
rıp bakın Deniz Bey.

“Ve düşünün; Meclis grubunda “Erdoğan’ı başbakan yapıyor 
diyorlar. Evet yapıyorum. Var mı itirazı olan!” diye bas bas bağır-
manıza değdi mi?

“Erdoğan’la Beylerbeyi’nde gizlice buluşmaya ve size oy veren 
milyonları hiçe sayarak gizli anlaşmalar yapmanıza değdi mi? (De-
niz Bey, biliyorsunuz ki bu gizli buluşmanın da tanığı var.)”[32]

Zülfü Livaneli, o tarihte Baykal’ın böyle bir ihanet projesi içinde yer 
aldığını bilmiyor. O bakımdan, neden böyle davrandığına dair ortaya 
attığı sebepler, gerçek sebepler değil. 

Baykal, ABD’den aldığı emir üzerine, Mecliste yasa değişikliği ya-
pılabileceğini, bu yolla da Tayyip’in yasaklı kapsamdan çıkabileceğini, 
Tayyip’le görüşerek kararlaştırır. Yani projeyi yürütürler birlikte.

Hürriyet’ten aşağıdaki satırları aktaralım:
“Erdoğan, 14 Ağustos 2001’de AKP’ye kurucu oldu, ardından 

[32] http://biliyomuydun.com/110635.
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genel başkan seçildi. Fakat YSK, Erdoğan’ın 2002 seçiminde mil-
letvekili adayı olmasını Anayasa’nın 76, TCK’nin 312. maddelerini 
gerekçe göstererek reddetti. 

“AKP’nin birinci parti olduğu seçimden iki gün sonra Erdoğan 
ile kendisini ziyaret eden dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Bay-
kal arasında “Vazo mutabakatı” doğdu. AKP, “affa uğramış olsa 
bile” ifadesini çıkararak Erdoğan’ın yasağını kaldıran bir anayasa 
değişikliği paketi hazırladı. Değişiklik AKP ve CHP’nin oylarıyla 
13 Aralık 2002’de Meclis’ten geçti, ancak dönemin Cumhurbaşka-
nı Sezer veto etti. CHP yine destek verince Sezer, ikinci kez kabul 
edilen değişikliği onaylamak zorunda kaldı. Böylece Anayasa’nın 
76, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesi değiştirilerek, Er-
doğan’ın milletvekili adayı olabilmesinin önündeki hukuki engel 
kaldırılmış oldu. O sayede Erdoğan, Siirt’teki ara seçimde millet-
vekili seçilip, ardından da başbakan olabildi.”[33]

Gördüğümüz gibi, alçak Baykal, CIA’nın bir dediğini iki etmiyor. 
Ne yazık ki aynı insan sefaleti, ahlâk yoksunu yaratık, şu anda da CHP 
milletvekili ve medya organlarında adammış gibi adından söz ettirebili-
yor. Tabiî onu adam yerine koyanların da adamlığı özürlü...

İnsan böyle durumlarda; yahu bir biz miyiz bu memlekette namu-
sun, vicdanın, onurun, vatan ve halk sevgisinin savunucusu, diye dü-
şünmekten kendini alamıyor...

6 bin yıllık Sınıflı Toplum coğrafyası bu topraklar... Sömürü toplu-
mu, çürütür insanı dirhem dirhem. Çamurlara bular, paçavraya çevirir. 
Sureti insana benzer ama ruhunda insana dair bir iz, bir eser bulamaz-
sınız. Çıkarır insanlıktan, bu toplum insanı. Neyse, konuya dönelim...

Tabiî Tayyip’in Meclise sokulması için, CIA kontrolündeki başka 
bir kurumun devreye sokulması gerekirdi. Çünkü, o günlerde millet-
vekili genel seçimleri yeni yapılmış, sonuçlar kesinleşmişti. Yasağı 
kalkmış olsa bile Tayyip’in, bir 4 yıl daha beklemesi gerekmekteydi, 
Meclise girebilmesi için. İşte işin bu noktasında, Amerika’nın Ankara 
Büyükelçisi Robert Pearson, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret eder. Ve 
o günün YSK Başkanı Tufan Algan’ın da bulunduğu heyete ABD’nin 
direktifini verir.  

ABD Büyükelçisi, Anayasa Mahkemesini ve CHP’yi de ziyaret 
eder. Oraları da ABD’nin isteği doğrultusunda programlar.

İşin teorik kısmı bu şekilde halledildikten sonra, iş pratiğe gelir. 
Siirt’in bir köyünde seçimlere itirazda bulunulur. Söz konusu itiraz 
talebi gerçek olsa bile, Siirt’teki seçim sonucunu etkilemesi asla söz 

[33] http://www.hurriyet.com.tr/muhtar-bile-olamaz-di-27116486.
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konusu değildir. Yani devede tüy kadar bir etkide bulunabilir ancak. 
Ama, YSK için artık bir tutamak oluşmuş durumdadır. Siirt’teki seçim-
leri ipal ederek yenilenmesine karar verir. Ancak yine de son bir pürüz 
kalır ortada. Çünkü seçim yenilecek olsa bile, ancak bir önceki aday 
listesiyle katılabilecektir, siyasi partiler seçime. Yani partilerin aday de-
ğiştirmesi söz konusu olamamaktadır. Fakat, CIA ve yerli hizmetkârlar 
ona da çare bulurlar:

1- Siirt Milletvekili Fadıl Akgündüz’ün milletvekilliği düşürülür. 
Ama yine bir pürüz kalmıştır ortada. O da şöyle ortadan kaldırılır:

2- AKP’nin Siirt’te birinci sıradan aday gösterdiği Mervan Gül, isti-
fa dilekçesiyle adaylıktan çekilir. Yerine de, Tayyip Erdoğan aday gös-
terilir. Tabiî oyların yüzde 85’ini alarak milletvekili seçilmiş olur.

Hainler yasa tanımıyorlar
Saygıdeğer Halkımız;
İşte Şeytan’ın bile aklına gelemeyecek böylesine hile yollarını bul-

makta ve onu uygulayacak yerli hain piyonlar tedariklemekte bu denli 
mahirdir CIA.

Bu konuya ilişkin, bir de Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut’un 
dediklerine göz atalım, son olarak:

“Erdoğan’a sorulacak sorulara gelince.. Sorulacak çok soru 
var ama önce Beyoğlu İlçe Başkanlığı sırasındaki görüşmelerinden 
başlamak gerekir. 

“- Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı iken, Amerikan Büyükel-
çisi Morton Abramowitz ile ne konuda görüşme yaptınız? 

“- Amerika’nın Adana Konsolosu Elizabeth Shelton, ABD’nin 
İstanbul Başkonsolosu Caroline Hagins, ABD Büyükelçilik Müste-
şarı Silwer Lawrens ve CIA görevlisi Kenny Bob ile hangi konular-
da görüşme yaptınız? 

“- AKP’yi kurmadan önce 18 Temmuz 2001’de İsrail büyükelçi-
si David Sultan ile ne konuda görüştünüz? 

“- Abdullah Gül, parti kurulmadan önce İngiltere Büyükelçi-
si Sir David Logan’ı makamında ziyaret ederek parti çalışmaları 
hakkında bilgi verme ihtiyacını neden hissetti? Görüşmede ne ko-
nuşuldu?   

“- CIA şefi Graham Fuller de tam o sıralarda Kemalizm’in mo-
dasının geçtiğini ve Türkiye’nin  “ılımlı İslam” a öncülük etmesi 
gerektiğini ileri sürüyordu! Fuller, “Fazilet Partisi’ndeki gençlerin 
baskın çıkacağı ve Yenilikçi Hareket’in ılımlı İslama liderlik yapa-
cağı”nı söylüyordu! Abdullah Gül, Refah Partisi İl Binası’nda Gra-
ham Fuller ile bu konuyu mu görüştü? 
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“- DSP’nin çökertilmesi sırasında Abdullah Gül, ABD’de idi. 
CFR’nin beyni Morton Abramowitz ve ABD Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Mark Grossman ile ne görüştü? 

“- Dönemin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan, 3 Ka-
sım seçimlerinden sonra, sizin aday olduğunuz Siirt ara seçimini 
nasıl düzenledi? Amerikan Büyükelçisi, bu amaçla Anayasa Mah-
kemesi, YSK ve CHP’yi ziyaret etti mi? 

“***
“- Her ziyaretinizde ABD’ye iner inmez önemli Yahudi kuru-

luşlarının temsilcileriyle görüşüyorsunuz? Dünya Yahudilerinin 
başkanı olan Foxman’ın söylediği gibi Türkiye’nin, ABD, İsrail, 
Suriye ve İran ile ilişkileri bu toplantılarda mı belirleniyor? 

  “- Prof. Dr. Necmettin Erbakan  “AKP, İsrail’e vilayet olmak 
istiyor. Dış mihraklar, Büyük İsrail’i kurmak istiyor. AKP yönetici-
leri, bunlarla beraberler”  uyarısını niçin yaptı?”[34]

Demek ki, arkadaşlar, AKP’giller, tümüyle ABD, İngiltere ve İsrail 
projesidir. CIA yönetiminde görev yapmaktadırlar. Emperyalistlere 
çalışmaktadırlar, siyonistlere çalışmaktadırlar. Haindirler, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin düşmanıdırlar.

Bu ihanet projesinde Deniz Baykal da, YSK de, kesince yer almıştır, 
görüldüğü gibi. 

YSK, hep ABD ve AKP’giller hizmetinde olmuştur, o günlerden bu 
yana.

Daha önce de söyledik ya; Tayyip’in bir emri üzerine, Yargıtayla el 
ele vererek HKP’yi seçim dışına ittirivermiştir.

Bunu yazdık ama bizim dışımızda bu hukuksuzluğa hiç kimse sesini 
çıkarmadı. 16 Nisan’da olduğu gibi, orada da apaçık şekilde ayaklar 
altına alınmıştı, Seçimlerin Temel Hükümlerini Belirleyen Yasa. 

Bu da neyi gösteriyor, arkadaşlar?
Türkiye’de demokrat geçinenlerin, hakkı hukuku savunur görünen-

lerin, tırışkalığını, koftiliğini. Tabiî, bir bölümünün de sahtekârlığını. 
Gelelim, YSK’nin yaptığı son hukuksuzluğa...
10 yıllardan beri, hukuk dışında bulunmayı, hak hukuk takmama-

yı, yasa çiğnemeyi alışkanlık haline getirmiş olan YSK, 16 Nisan’da 
da, Tayyipgiller’den aldığı bir emir üzerine anında tornistan edip ters 
köşeye yattı. Yasayı çiğneyip geçti... Yasanın emredici hükmünün tam 
tersine karar alıp onu uygulattı, il ve ilçe seçim kurullarına. 

[34] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/tayyip-erdogana-28-subat-sorulari-24832yy.
htm.
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Yani, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulunun mührünü taşımayan oy 
pusulası zarfları da geçerli sayılacaktır, kararı aldı ve bunu SMS emriy-
le bildirdi, Türkiye’nin dört bir tarafına. 

Yasa ne diyordu?
“Mühürsüz zarflar geçersizdir.”
Yasalar, uygulanması için konur. Ama Tayyipgiller için yasa, çiğ-

nenmesi gereken, fuzuli engellerdir. Onların bir tek yasası vardır: Kendi 
talepleri ve çıkarları. Bunlara uygun olan yasaldır, uygun olmayan, ne 
olursa olsun ayak altına atılıp çiğnenmesi gereken teferruattır, yahut 
engeldir, aşılması gereken.

Biz, adamlara “Kanunsuzlar”, diye boşuna demedik. İftira atma-
dık, hakaret etmedik. Onların karakteristiğini ortaya koyduk sadece. 

Fakat, bizim mantık ve metodumuz olan Diyalektik Maddeciliğe 
göre, bir şey sonuna kadar götürülürse zıttına dönüşür. İşte aynı kanun 
işledi burada da. 

YSK, Tayyipgiller paralelindeki hukuksuzluğunu, kanunsuzluğunu 
durup dinlenmeden sürdürdü, 15 yıl boyunca. 16 Nisan’da da aynı nu-
maraya yattı.

Ama bu kez mızrak çuvala sığamaz oldu artık. Kitleler, “Yeter artık 
yahu! Hayvan sürüsü değiliz. Bu kadarını da yiyemeyiz.”, dediler.

Tayyipgiller’in kanunsuzluğu apaçık bir şekilde sırıtıverdi. İnsanlar 
netçe gördü ki; cahil ve yoksul insanlarımızı 10 yıllardan bu yana 
Allah’la aldatarak ihanet yolundan ilerlerken peşine takan bu suç ör-
gütü, bu hain çete, kanun manun takmıyor hiç, hak hukuk tanımıyor...

Tayyipgiller’in bayıraşağı gidişi, işte 16 Nisan akşamı başlamıştır. 
Bu kanunsuzluğun oluşması ve görülmesiyle birlikte başlamıştır. Daha 
önce de söylediğimiz gibi, onlar bundan sonra hep düşüştedirler artık. 
Hazin sonlarına ulaşacaklar nihayetinde. Bundan kaçışları kurtuluşları 
yok...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Nisan 2017 



Ayrım
Yirmi Dört

Teslimiyeti,
Halka “Direniş” diye kakalamaya çalışanlar!
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Yeni CHP’nin Sorosdaroğlu Kemal’i, bildiğimiz gibi, 16 Nisan 
Kanunsuzluğunun üzerini Kaçak Saraylı Reis ve avanesiyle birlikte ör-
tüp geçti.

Diz çöktü Kaçak Saraylı önünde, resmen...
Ne demişti? Hatırlayalım, isterseniz. Aktarmıştık aslında ama, bu 

tür şeyleri tekrarlamakta yarar var:

“- [CHP’nin sokak protestoları konusundaki tutumu üzerine] 
“İnsanların YSK’nın bu haksız kararını protesto etmek hakkı var. 
Bunun için sokakta protesto yapanlar da olabilir.

“(..)
“- Bu sokak protestolarının içinde CHP üyeleri olabilir de, ol-

mayabilir de, ama kurum olarak, parti olarak CHP yoktur. CHP 
kurumsal kimliğiyle sokak protestolarında yoktur ve destek olma-
maktadır. Siyaseti ve hak arayışını parlamenter demokrasi zemi-
ninde sürdürüyoruz.”[35]

Görüldüğü gibi, “Teslimiyete düşmenin hazin gerçeği”yle karşı kar-
şıyayız...

Zulme karşı, Firavunlara karşı, zalimliklere karşı Tarih boyunca 
halkların isyan hakkı, başkaldırı hakkı, hep kutsal sayılmıştır. 

Ne demişti, Büyük Devrimci Hz. Muhammed?

“Bir belde ki, orada zalimler zulümlerini bütün şiddetiyle sür-
dürürler ve bir tek kişi bunların karşısına çıkıp da ‘ey zalim!’ de-
mez; orada yaşayan kavimden umut kesilmiştir.”

Demek ki, zalimler karşısında, düzenbazlar karşısında, sahtekârlık-
lar karşısında, hilekârlıklar karşısında, halkların buna tepki gösterme, 
sokaklara, meydanlara dökülme hakkı, biricik meşru, tarihsel haktır.

[35] http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat-yetkin/kilicdaroglu -hak-arayisindan-vaz-
gecmeyecegiz-40434460.



Ahmak yerine konuluşuna, eşek yerine konuluşuna, hakkın 
hukukun, kanunun hiçe sayılışına elbette tepki gösterecektir halkımız. 
Göstermelidir de... Göstermiştir hem de...

Fakat, hain Sorosçu Kemal ve avanesi, işte yukarıdaki kelamı ede-
rek, sırtından hançerlemiştir, hak arayan insanlarımızı. Zaten o tür ha-
inlerin görevi de budur.

Türkiye’de sadece gayrimeşru bir iktidar yoktur. Meclisteki muha-
lefet de gayrimeşrudur, baştan ayağa. Bunların tamamı, proje partisidir. 
ABD’nin, CIA’nın, Washington’un, Pentagon’un emrinde ve hizmetin-
dedir. 

Eğer CHP eski CHP olmuş olsaydı, yani namuslu CHP olmuş ol-
saydı, Mustafa Kemal’in, İnönü’nün ve silah arkadaşlarının kurduğu 
CHP olsaydı; AKP’giller 1 yıl bile iktidarlarını, hırsızlıklarını, zulümle-
rini, ihanetlerini sürdüremezlerdi. Hatta iktidara bile gelemezdi, Kaçak 
Saraylı ve avanesi.

İşte bu sebepten biz ne diyoruz?
“Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete”, diyoruz bunlara. Bunlar 

Mecliste tantanacılık ederek halklarımızı kandırmaktadırlar. 
Oynadıkları ihanet oyununu halkın gözünden kaçırmaktadırlar. 

Sorosçu Kemal, bu teslimiyeti üzerine, CHP tabanındaki namus-
lu insanlarımızın tepkisiyle karşılaşınca, aynı tutumunu çalkalayarak 
maskelemeye çalıştı. Demagojik bir gargarayla, teslimiyetini gizleme-
ye girişti. Bu sefer, kendisi konuşmadı. Mersin Milletvekili Hüseyin 
Çamak’ı öne sürdü. Mugalâtacılığı ona yaptırttı. 

Demişti ya, Sorosçu Kımıldaroğlu, “Biz sokak protestolarında yo-
kuz, CHP olarak. Muhalefetimizi parlamenter demokrasi içinde yapa-
cağız.”, diye. 

Tabiî CHP’ye umut bağlamış içtenlikli insanlarımız, Sorosçu’nun 
Kaçak Saraylı Reis önündeki bu utanç verici alçalmasına çok haklı ola-
rak tepki göstermişti. İşte o tepkiyi nötralize etmeye çalışıyor, Sorosçu 
ve avanesi, demagojik safsatalarla. Görelim, Hüseyin Çamak’ın geve-
lemelerini:

“CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, YSK’nın “mü-
hürsüz pusula” kararının referandum sonuçlarına etki ettiğini, 
referanduma şaibe bulaştığını iddia ederek “Seçimin ardından 
telefonlarımız susmuyor. Vatandaşlarımız ‘neden CHP’liler soka-
ğa çıkmıyor, neden sokak gösterileri organize edilmiyor’ diyorlar. 
Geri çekilme yok. Bir yandan ulaşamadığımız kesimlere ulaşaca-
ğız, bir yandan da büyük mitingler yapacağız” dedi.

“(...)
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“Bu seçimde ‘hayır’ kazandı, biz Türkiye’nin her yerinde san-
dığımıza sahip çıktık ama YSK bir hukuksuzluk süreciyle, yasalara 
uymayarak hatta kendi kararları ile çelişerek referandumdan eve-
tin çıkmasını sağladı” dedi.”[36]

Emperyalistlerin dümen suyunda siyaset yapıyorlar
Sorosçu Kemal ve avanesi, gördüğümüz gibi, Referandumda 

“Hayır”ın kazandığını itiraf ediyor. Fakat, bunu sadece YSK’nin ka-
nunsuzluk ederek tersine çevirdiğini iddia ediyor. Onun gerisindeki 
Kaçak Saraylı ve AKP’giller’i görmüyor. Oraya hiç girmiyor. 

Fakat, halkın haklı ve meşru tepkisini kitlesel gösteriler biçiminde 
ortaya koymasını hançerlemesini biliyor. CHP sokağa çıkmayacak, di-
yerek yasaklıyor, taraftarının sokağa çıkmasını. 

Ne yapacakmış onun yerine?
“Kitlesel miting.”
Ha, onu da ileride yapacakmış. Gülerler adama be...
Şu dediğinize siz inanıyor musunuz?
Yazık, yazık insanlığınıza. Utanın. 
Sorosçu ve avanesi, Baykal haini ve avanesi ne zaman büyük mi-

tingler yapabildi ki...
Hatırlayan var mı?
Bunların sokaktan korkan aslında kendileri. Dolayısıyla da halktan 

korkan, kendileri aslında bu hainlerin. Görevleri halkın hakkını aramak 
değil ki... Halkı binbir düzenbazlıkla kandırıp ABD Emperyalist hay-
dutlarının dümen suyunda siyaset yapmak. Onu yapıyorlar işte...

Türkiye’de şu an, böylesi apaçık bir sahtekârlıkla “Ben Başkan se-
çildim”, diyen Kaçak Saraylı’nın zerrece olsun meşruiyeti var mıdır?

Hayır. Onun AKP’giller’inin de yoktur.
Siz, bu gayrimeşru ihanet, zulüm ve hırsızlık iktidarının sürmesini 

sağlıyorsunuz, ona payanda oluyorsunuz. Halkı kandırarak onlara rıza 
göstermesine yol açıyorsunuz. Onları sırtında taşımasına sebep oluyor-
sunuz. 

Ne mitingi yapacaksın sen?..
Siz ancak Mecliste geyik yaparsınız. Üstelik de AKP’giller’le el ele, 

kol kola, omuz omuza. 9 bin liralık kıyak emeklilikler, 20 bin liralık 
aylık maaşlar, özel odalar, sekreterler yetip de artıyor size. Başka hiçbir 

[36] http://www.yurtgazetesi.com.tr/politika/referandum- saibelerini-protesto-etmek-yok-bu-
yuk-mitingler-var-geri-h27884.html.
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şey umrunuzda değil. Ne millet, ne vatan, ne halk...
CHP böyle de, Meclisteki Amerika’nın verdiği muhalefet rolünü oy-

nayan diğer iki parti farklı mı?
Hayır, onlar da aynı. Çünkü onlar da CIA yönetiminde, denetiminde.
Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’sinin MHP’si zaten doğrudan eklem-

lenmiş durumdadır, AKP’giller’le. 
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK’nin legal plandaki kolu 

HDP de, bildiğimiz gibi, AKP’giller’le sürekli bir ittifak arayışındadır. 
Onların derdi demokrasi, laiklik, hak hukuk filan değildir. Onların tek 
odaklandığı konu, Amerikancı Kürt Devleti’nin bir an önce oluşturul-
masıdır. Yani BOP’un Suriye ve Türkiye ayağının da en kısa zamanda 
hayata geçirilmesidir. Başka hiçbir şey umurlarında değildir onların. 

Göreceksiniz; kısa süre sonra da yeniden artık Oslo mu olur, 
Dolmabahçe mi olur, bir yerde aynı masa başında bir araya gelecekler-
dir, bu iki Amerikancı parti.

Bugün medyaya düşen şu haber, zaten bu sürecin sinyalini vermek-
tedir:

“Kurtulmuş ve Baydemir arasında çok kritik diyalog
“Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 55’inci kuruluş yıldönümü 

töreninde karşılaşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir’le Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un görüşmesi ortaya çıktı.

“Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, “Kurtulmuş- 
Baydemir sohbeti” başlıklı yazısında, ikilinin kısa sohbetini aktardı.

“Murat Çelik, “55’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Yüksek 
Mahkeme’nin Ahlatlıbel’deki binasında, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın salona gelişi beklenirken, protokol sıralarında, 
ilginç, bir o kadar da önemli bir diyaloğa şahit oldum” dedi.

“İkinci sırada HDP’li Osman Baydemir’i gördüm. Merhabalaş-
tık, ‘Genel başkanlar olmayınca, buraya gelmek de bize kaldı’ dedi” 
diyen Murat Çelik şöyle devam etti: “Saat 10.17’ydi... Baydemir ile 
konuşurken, yeri hemen onun önündeki koltuk olan Başbakan Yar-
dımcısı Numan Kurtulmuş geldi yanımıza. Karşılıklı ‘Günaydın’lar 
ve tokalaşmaların ardından Osman Baydemir, ‘Biz de Murat Bey ile 
eşgenel başkanların yokluğunda bu sırada oturmanın bana kalma-
sından bahsediyorduk’ diye başladı söze. Ardından da, ‘Ya genel baş-
kanlar gelecek ya bizi de alacaklar’ diye devam etti espriyle karışık.”

“BEN O DÖNEMDE SİZE ALAN YARATMAK İÇİN AÇIKLA-
MA YAPTIM”

“Murat Çelik, “Baydemir’in bu girişi üzerine söz sırası Numan 
Kurtulmuş’taydı” diyerek ikili arasında geçen konuşmayı şöyle ak-
tardı:

“- Sayın Baydemir, çok uğraştık biliyorsunuz. Defalarca söy-
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ledik, örgütle aranıza mesafe koyun diye. Ama olmadı maalesef. 
Yapamadınız... Yazık oldu, yazık ettiniz.

“Osman Baydemir’in bu sözlere yanıtı şöyle oldu:
“- Sayın Bakan, beni tanıyorsunuz. Vallahi, billahi, tillahi çok 

uğraştık. 18 yerde miting yaptık Selahattin Başkan (Demirtaş) ile 
birlikte. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedik. ‘Bedeli biz ödeyelim’ dedik 
ama iki taraf da izin vermedi.

“Kurtulmuş araya girdi:
“- Örgüt izin vermedi.
“Baydemir devam etti:
“- Örgüt de... Ama iki taraf da izin vermedi maalesef.
“Kurtulmuş bir kez daha aldı sözü:
“- Ben o dönemde size alan yaratmak için açıklama yaptım, bi-

liyorsunuz. ‘Böyle bir ortamda HDP’nin Meclis’te olması şanstır’ 
dedim.

“- Biliyorum’ dedi Osman Baydemir:
“- Öyle ama dediğim gibi, iki taraf da izin vermedi ve işte geldi-

ğimiz nokta bu oldu. Şimdi bedeli yine biz ödüyoruz.
“Ben adeta bir tenis maçı izler gibi bir Baydemir’e, bir Kurtul-

muş’a dönerek takip ediyordum bu diyaloğu.
“Pekiyi ne olacak’ diye sordum ikisine birden.
“Soruyla eş zamanlı olarak iki taraftan da benzer yanıtlar geldi.
“Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ‘Neyse, bakalım... O dönem 

geçti, bir fırsat kaçtı ama şimdi artık geleceğe bakmamız lâzım. Bir 
şeyler yapmak lâzım’ derken HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir 
de, ‘Aynen öyle’ dedi ‘Bir şeyler yapmak lâzım.’

“Anayasa Mahkemesi binasındaki bu birkaç dakikalık sohbet, 
yakın gelecek için bir işaret, bir ışık niteliğinde midir bilemiyorum 
ama umarım öyledir, öyle olur.”

“Odatv.com”[37]

Açıkça görüldüğü gibi, her iki taraf da birbirleriyle eski günlerdeki 
gibi kankiliğin özlemi içindedirler. ABD’li efendileri, kendi hakemlik-
lerinde bir araya getirecek bunları, önümüzdeki günlerde. Çünkü bun-
ların her ikisi de, en âlâsından BOP’çudur. 

Göreceğiz o ihaneti de...

Saygıdeğer Halkımız;
İşte Türkiye böylesine karanlık günlerden geçiyor. Felaketten fela-

kete sürükleniyor. Sonunda da hainler cephesinin götürmek istedikleri 
BOP cehenneminin kıyıcığına getirilip konuldu. Onun içine atacaklar 

[37] http://odatv.com/kurtulmus-ve-baydemir-arasinda-cok-kritik-diyalog-2604171200.
html.
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ülkemizi, ABD uşakları. Hepsi onun hazırlığı içinde. Tabiî bu ihanet-
lerini açıktan yapamayacaklar. Binbir dolapla, düzenle, aldatmayla, 
hilekârlıkla yapacaklar. Hain yüzlerini gizlemek için, sureti haktan gö-
rünecek hepsi. 

Saygıdeğer Halkımız;
Kanma bunların yalanlarına, oyunlarına, hilelerine, dümenlerine...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Nisan 2017 



Ayrım
Yirmi Beş

Bre ABD işbirlikçisi hainler!
Bir yandan Hazinenin 500 ton altınını

“rehin bıraktık” maskesi altında gizlice, 
İngiltere’ye, Amerika’ya satıyorsunuz;

bir yandan Hatay ilimizdeki vatan topraklarının 
yarıdan fazlasını 23 yabancı devlete!

Parça parça satıyorsunuz vatanı, Vatansızlar!
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Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller İktidarı, hep söylediğimiz gibi, 
Türkiye’yi bir Hırsızlar İmparatorluğuna döndürdü. Satıp savup yedi-
ler, memleketin bağrını. Ne kamu kuruluşları kaldı, ne limanlarımız, ne 
madenlerimiz, ne dağlarımız, ne ovalarımız...

Gördük ki, sıra Hazinede. Her devlet, Hazinesinde altın rezervi bu-
lundurur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Hazinesinde de 510 ton altın bu-
lunmaktaymış. Bu 510 ton altının 500 tonu elden çıkarılmış, gizli bir 
şekilde. Sadece 10 ton altın kalmış, koca ülkenin Hazinesinde.

Araştırmacı Yazar Ahmet Akgül’ün aşağıdaki videosunu bir izleye-
lim, ya da tapesini okuyalım önce:

***

Videonun URL’si:
https://www.youtube.com/watch?v=yfYBfYkevnU

Videonun Tapesi:
“Ahmet AKGÜL: Gelelim ekonomiye. Mehmet Şimşek şimdi 

Başbakan yardımcısı. Bir ara Maliye Bakanıydı, gitti Avustur-
ya’ya, Avusturya’da ağzından kaçırdı. Şükür ki hükümetin içinde 
ağzı gevşekler var da, bir kısım gerçekleri açık ediyor.

“Bakınız lütfen, elli kere yazdık, konuşuyoruz. Biri çıksın desin 
ki yahu bu rakamlar yanlış, iftira atıyor, böyle bir şey yok. Yahu bu 
Ahmet Hoca nereden uyduruyor?

“Türkiye’mizin 510 ton kadar altın rezervi var, Merkez Bankası 
kasalarında. Mehmet Şimşek 6-7 ay önce Avrupa’dayken açıkladı:

“Dedi ki 470 tonunu borçlara mahsuben rehin olmak üzere İn-
giltere’ye yolladık.

“Herhangi ülkede, böyle bir durum olsa o iktidar 1 saat dura-
maz, değil mi?

“Ama bizde, bizde hiiiç, tın...
“Yalnız açık söyleyeyim, yalnız iktidar mı? Muhalefet de bunun 

ortağı. Onun işi gücü yok, AKP şurada şunu yaptı, şurada din is-
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tismarı yaptı, bilerek veya bilmeyerek muhalefet de hâlâ AKP’ye 
malzeme taşıyor. Bu da iyi bir dert. Bu konuyu muhalefetin ele alıp 
ortalığı yıkması gerekmez mi?

“Hiç duydunuz mu?
“470 tonu İngiltere’de. Araştırdık. İngiltere dışarıdan emanet 

aldığı altınların, rehinlerin bu güne kadar tarihte bir tanesini geri 
vermemiş...

“Yetmez, 11-12 ton New York’a gönderilmiş, yetmez 12 ton ka-
darı İstanbul Borsası’nda, o da kimindir biliyorsunuz...

“9, 10, 11 kimisi 12 diyor ama o kadar ton da altın kalmış bizim 
Merkez Bankası rezervinde. Yok mu bunların yetkilisi, maliye ba-
kanı efendim ekonomi bakanları, başbakanları çıksın desin ki şu 
Ahmet Hoca’nın rakamlarla alakası yok, işte bizim Merkez Ban-
kamızda altınımız duruyor. Desinler ben de rezil olayım. Yeter ki 
ülkem bu altınlarına sahip çıksın...”

***

Vatan topraklarını sattılar
Apaçık görüldüğü gibi, arkadaşlar, Hazinede altın rezervi diye bir 

şey bırakılmamış. AKP’giller İktidarının vurgun ve soygun düzeni yü-
zünden iflas eden ekonominin açıklarını yamayıp tümden batmasını en-
gellemek için, Şeytani bir planla her yolu deniyor, AKP’giller.

Sadece menkul varlıklarımızı satmıyorlar yabancılara, öldüm fiyatı-
na. Vatan topraklarını da satıyorlar, ne yazık ki...

İşte felaketten çarpıcı bir örnek:
“Hatay’ın yarısından fazlası satıldı!’
“CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Hatay’da ya-

bancılara gerçekleştirilen toprak satışlarını Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’na sordu. 

“CHP’li vekil, soru önergesinde Hatay’ın toplam yüzölçümü-
nün yarısından fazlasının yabancılara satılmış olduğunu belirtti.

“EDİPOĞLU’NUN SORU ÖNERGESİ ŞUNLARI İÇERİYOR-
DU

“Son yıllarda Hatay ilinde yabancılara toprak satışında ciddi 
şekilde artışlar olduğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve-
rilerinden anlaşılmaktadır.

“Bu çerçevede;
“1-) 23 Temmuz 1939 yılında ülkemiz topraklarına katılan ve 

bu nedenle de stratejik ve jeopolitik büyük öneme sahip olan Hatay 
ilinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait Ocak 2012 verile-
rine göre 1974 kişiye toplam 3.722.824.000 m2 olan 1320 adet parsel 
satıldığı gözükmektedir. Hatay ilinde yabancılara satılan bu parsel 
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artışının sebebi nedir?
“2-) Bu verilere göre Hatay ilinin toplam 5.566.000.000 m2lik bir 

alana sahip olduğu belli iken, bunun 3.722.824.000 m2lik kısmı yani 
yarıdan fazlası yabancılara neden satılmıştır? Bu alanların satışla-
rı ülkemizin güvenliğini tehlikeye düşürmez mi?

“3-) Hatay ilinde satışı gerçekleştirilen bu alanlardaki dikkat 
çekici artış toplam alandan yollar, parklar, kamu alanları ve or-
manlar düşüldüğünde daha vahim bir tablo içermektedir. Bu tab-
loya göre Hatay ili yerleşim alanlarının yüzde kaçı yabancılara sa-
tılmıştır? Bu satışlar sonucunda Hatay ili toprakları yabancılara 
peşkeş çekilerek ikinci bir Filistin olmaya aday değil midir? Devlet 
anlayışı sadece ülke ve insanlarının çıkarlarını gözetmeyi gerekti-
rirken, ülke topraklarını haraç mezat satarak iktidarınızın çıkarla-
rını gözetmek ve Hükümetin yanlış politikaları sonucu oluşan büt-
çe açığını kapatmak ifade ettiğiniz “Lider ülke”, “Büyük devlet” 
anlayışına sığar mı?”[38]

Bu yurtseverce çabayı gösteren, 2011 Seçimlerinde CHP milletveki-
li seçilen Doktor Mehmet Ali Ediboğlu’dur. Bu milletvekilinin halkçı, 
yurtsever çabalarına tanık olmuşuzdur. Fakat ne yazık ki, böyle namus-
lular, Sorosdaroğlu Kemal’in ve avanesinin abdestini bozar. Anında 
keserler. Ondan sonra bir daha seçtirilmemiştir Mehmet Ali Ediboğlu. 

Şimdi soralım, vatan satıcılara:
Urfa’nın, Mardin’in, Diyarbakır’ın, Antep’in yüzde kaçını sattınız?
Antalya’nın, Mersin’in, Muğla’nın, İzmir’in ne kadarını sattınız 

aynı bu şekilde?
İstanbul’un ne kadarını sattınız?
Satarsınız siz...
Çünkü bu vatanla, bu milletle, bu halkla zerre ilginiz yok, zerre ai-

diyet bağınız yok...
Ne diyordu, Kaçak Saray’da oturan Reis’iniz, Gürcistan’da, hiç 

kimse sormadığı halde, durduk yerde?
“Ben Gürcüyüm, eşim de Siirtli Arap.”
Doğru. Belki hayatınız boyunca söylediğiniz birkaç doğru cümleden 

biridir bu. 
İşte bu sebepten, Birinci Kuvayimilliye’ye, Antiemperyalist Birinci 

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza ve onun komutanlarına; Mustafa Kemal’e, 
İsmet İnönü’ye düşmanlığınız...

Keşke Türkler kazanmasaydı, diye geçiriyorsunuz içinizden, değil 

[38] http://www.gazetevatan.com/-hatay-in-yarisindan-fazlasi-satildi---486793-gundem/.



mi?
İngiliz’in sömürgesi olsaydı bu vatan, bu halk...
Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki programına çıkan kadınlar açıkça 

söylemediler mi, hepinizin bu ortak arzusunu?
Söylediler...
Onlar hiç değilse, hainliklerinde olsun dürüst davrandılar. Yani biz 

İngiliz sömürgesi olunmasını isterdik, dediler. Ama siz hep ikili oynu-
yorsunuz. İç sesiniz bu olduğu halde, “Biz Osmanlı torunuyuz, şuyuz, 
buyuz”, diyerek kendinizi vatansever diye pazarlıyorsunuz.

Değilsiniz! Asla!

Varlıkları vatana zarardır bunların
Saygıdeğer Halkımız;
Defalarca söylediğimiz gibi, bu AKP’giller Türkiye’nin felaketi 

olmuştur. Kâbusu olmuştur. Bunların vatana ve millete verdiği zararı, 
Mütareke günlerinin emperyalist işgal devletleri verebilmiştir ancak. 
O günlerin Vahdettin’leri, Damat Ferit’leri, Said Molla’ları, Filozof 
Rıza’ları yarışabilir ancak bunlarla, hainlikte, emperyalist hizmetkâr-
lığında.

Sadece iktidar mı böyle?
Ne yazık ki, yine hep söylediğimiz gibi, Mecliste muhalefet rolünü 

oynayan Sorosçu Kemal’in, TR-705’in, Pontusçu Bekâroğlu’nun 
vb.’lerinin Yeni CHP’si de öyle...

CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın Özel Örgütü MHP’nin, Kaçak 
Saray’ın Arka Bahçeli Amigosu ve avanesi de öyle...

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK’nin legal plandaki ajanlaş-
tırılmış liderler yönetimindeki partisi HDP de öyle.

Bunlar, Türkiye’nin düşmanları cephesinde yer alırlar. 
ABD ve AB Emperyalistler Cephesi içinde yer alırlar. Onların hiz-

metindedirler, onların çıkarları için çalışırlar. 
Onların bir tekini olsun biz seçmiyoruz aslında, halk seçmiyor. ABD 

Emperyalist haydutlarının casus örgütü CIA seçiyor. Aldatılmış, zaval-
lı, bilinçsiz halklar da biz seçtik sanıyor. 

Türkiye’de oynanan demokrasicilik oyunu, özünde bir ihanet 
oyunudur. Oyunun senaristi de, yöneticisi de CIA’dır, Pentagon’dur, 
Washington’dur.

Ortadoğu’yu da, ülkemizi de parça parça bölen, halkları birbirine 
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düşürüp kırdıran, ülkeleri cehenneme çeviren, hep bu emperyalist hay-
dut devletlerdir. 

Kim namuslu, kim hain; bunun birincil ölçütü bizim şu özdeyişimiz-
de ortaya konmuştur:

“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!”, diyemeyen her siyasi ya 
gafildir, ya hain.

Demek ki, kimin ne olduğunu anlamak bu denli kolay.

Saygıdeğer Halkımız;
Yalanlara, oyunlara, dümenlere kanma!
Sana anlatılan masallara inanma!
Koy önüne yukarıdaki özdeyişimizi; karşılaştığın siyasilere sor, sen 

neredesin, diye, hangi saftasın, diye.
Eğer çalkalamaya başlayıp bin dereden su getirmeye kalkıyorlarsa, 

tükür yüzlerine. Defet hainleri...
Ne diyordu, namuslu, yurtsever Ozanımız Âşık İhsani?

Bölüşmüşler memleketin varını
Bekliyoruz, hele gelsin yarını
Elimizin nasır balyozlarını
Başlarına çalacağız yakındır!

Gelecek o günler de, arkadaşlar! Mutlaka gelecek!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Nisan 2017
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Ayrım
Yirmi Altı

Saygıdeğer Halkımız;
AKP’giller İktidarının sergilediği

şu içler acısı sefalete bakar mısınız?..
İşgalci Yunan Çakal, adamızda askerleri,

belediye başkanı ve kilise papazıyla birlikte
kuzu çevirip kadeh kaldırıyor,

AKP’giller’in AB Bakanı Ömer Çelik’se
“Bu ciddiye alınacak bir adam değil.”, diyor.
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Peki, sen neyi ya da kimi ciddiye alırsın, Hafız?
Adamlar gelmişler, 18 Adamızı işgal etmişler, oraları yerleşime aç-

mışlar, silahlandırmışlar, belediyeler kurmuşlar, kilise yapmışlar, sonra 
da geliyorlar; işgalin, ilhakın keyfini çıkarmaya. Kuzu çevirip Uzo çe-
kiyorlar. 

Karasularımızda uçakları, helikopterleriyle dolaşıyorlar, buna mü-
dahale etmek isteyen Türk görevliye, hem de Türkçe olarak “bre sik-
tir” çekiyorlar.

Bunlarla bitmiyor felaket. 
Bu karasularımızda avlanan bir balıkçımızı, makinelilerle tarayıp 

öldürüyorlar. Üç balıkçımızı da tutsak alıp, götürüp yargılıyorlar mah-
kemelerinde. Bu balıkçılardan biri üç senedir Yunan hapishanelerinde 
yatıyor.

AKP’giller’in Avrupa Birliği Bakanı ise bu olayları ve faillerini cid-
diye almıyorum, diyor. 

Saçmalamaya daha da derinlik katıyor. Bir de aynen şunu diyor:
“Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Eşek Ada-

sı’na gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AB Bakanı 
Ömer Çelik, bu kişinin ciddiye alınacak biri olmadığını söylemişti.

“Oraya giderek Türkiye’nin egemenlik hakkını ihlal etmesi ya 
da Türk toprağı olan bir yeri Türkiye’nin elinden alması gibi bir 
şeyin söz konusu olmadığını dile getiren Çelik, gereken cevabın 
Türkiye’nin belirleyeceği bir zamanda verileceğini sözlerine ekle-
mişti.”[39]

Süper bir saçmalama, değil mi?
İşte, AKP’giller’deki mantık, kavrayış bu seviyede.
Ne diyor?

[39] http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-esek-adasi-tepkisine-yunanistantan-cevap-40440285.
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“Oraya giderek Türkiye’nin egemenlik hakkını ihlal etmesi ya da 
Türk toprağı olan bir yeri Türkiye’nin elinden alması gibi bir durum 
söz konusu değildir.”

Eğer durum bu ise, mesele edilecek bir olay yok.
Eğer bir işgal ve ilhak yok ise, sen ne üzerine konuşuyorsun ki?
Adamın gelip gitmesi seni niye ilgilendirsin, eğer durum öyle ise?
Eee, o zaman, “Gereken cevap Türkiye’nin belirleyeceği bir za-

manda verilecek.”, sözün ne oluyor?
Yunan Bakanın ve avanesinin sana yönelik bir davranışı mademki 

yok; o zaman sen, “belirleyeceğin zamanda” neyin cevabını verecek-
sin?

Laf ola, beri gele, der işte halkımız bunlara. Gerçek bir söz söyle-
meye, bir tavır koymaya yürek yoksunlukları engel olunca, işte böyle 
zırvalarlar insanlar. 

Adam hareket koyuyor be!
Sadece söz söylemiyor, hareket koyuyor. Sadece sana “bre siktir”, 

demekle kalmıyor; işgal ve ilhak ettiği toprağında askerleri, papazı ve 
belediye başkanıyla birlikte âlem yapıyor. Seninle dalgasını geçiyor.

Yani, mütecaviz girmiş senin evine, mahremine el uzatmış, sen hâlâ 
“ciddiye almıyorum.”, diyorsun. “İleride bakarız icabına”, diyorsun. 

Yazıklar olsun be!
AKP’giller’in sadece bu bakanı değil, Yunanistan karşısında zaval-

lılık, acizlik sergileyen. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da benzer bir 
durum sergiliyor. İşte:

“Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da konuya ilişkin olarak 
“Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onların şovuna alet olacak 
bir tutum içerisinde olmayacağız ama Türkiye’nin hiçbir şekilde 
emrivakiye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı 
olmak üzere hepsi çok iyi biliyor.” demişti.”[40] 

Dertleri vatan değil küp doldurmak
Fikri Işık, öbürünün aksine, dolaylı bir ifadeyle de olsa, Yunanistan’ın 

adalarımızı işgal ve ilhak ettiğini kabulleniyor.
Peki, o kabule rağmen ne söylüyor?
Şunu:

[40] agy.
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“Türkiye hiçbir şekilde emrivakiye boyun eğmeyecek. Bunu, başta 
Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor.”

Yahu kim, neyi biliyor?
Neyi biliyor Yunanistan, Hafız?
Senin teslimiyetçi, yürek yoksunu bir iktidar olduğunu biliyor. O 

yüzden işte bu çakallıkları yapabiliyor. 
İşgal 2004’te başlamış. Yani 13 yıldan bu yana sürdürüyor adam, 

işgal ve ilhakı. Yerleşime açmış, devlet kurumlarını oluşturmuş, kili-
sesini kurmuş, silahlandırmış, askerini yerleştirmiş; sen hâlâ “boyun 
eğmemek”ten bahsediyorsun. 13 yıldan bu yana boyun eğiyorsun be!

Hadi bunlar böyle de, Kaçak Saray’da oturup muhtarlar salonunda 
“konu mankeni” rolü oynayan gariban muhtarlar karşısında esip savu-
ran, kükreyen, tüm dünyaya ayar veren, lafla nizamat veren, “Reis”iniz 
niye tık demiyor?

Sorabileniniz var mı içinizde?
Yok, değil mi?
Ona soru sormaya yeltenen, hakaret ve küfür yer. Hatta bu konuda 

ders almamakta inat eden dayak yer, AKP’giller dışına atılır. Zaten si-
zin de umrunuzda değil, vatanmış, milletmiş, halkmış... Hepinizin ana 
düşüncesi; “Aman bu fırsat bir daha ele geçmez. Küpümüzü iyi doldu-
ralım...”

Tek derdiniz bu be!
Başka hiçbir şey umrunuzda değil. Ne vatan toprağının elden git-

mesi sizi rahatsız ediyor, ne Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunun Yunan 
Çakallar tarafından ayaklar altına alınması, ne de “bre siktir” şeklinde 
küfür edilmesi...

Siz bu işlerin adamı değilsiniz. Vatanı, milleti, halkı, ulusal onuru 
bilen, ona zerrece el uzatılmasına, toz kondurulmasına izin vermeyen 
insanlar değilsiniz. 

Sizler, sadece Muaviye-Yezid Dini’nin Sahte İslamı’yla insanları-
mızı aldatırsınız, kandırırsınız ve durup dinlenmeden kamu malı aşı-
rırsınız. 

Ne diyor Reis’iniz, 17-25 Aralık tapelerinde?
“Kupon arsalar benden habersiz satılmasın.”
Onlar benim payım...
Kupon olmayan arsalar da sizin payınıza düşmüş oluyor. Siz de on-

ları lüplüyorsunuz.
İşiniz gücünüz bu. Hayallerinizi, rüyalarınızı süsleyen bunlar. Hangi 



millet malını nasıl iç edebilirim, kitabına uydurarak...
Saygıdeğer Halkımız;
Bak bir, kimlerin eline kalmışsın... Devletin kimlerin eline geçmiş...
Hâlâ uyanmayacak mısın?
Ne Laik Cumhuriyet’in kaldı, ne ordun, ne eğitimin, ne yargın; her 

şeyini çürütüp yıktı, bu AKP’giller. Ülken Kırk Haramiler Sofrasına 
döndü. Dünyadaki saygınlığın, güvenilirliğin, eritilip tüketildi, bitirildi. 

Boşuna demiyoruz; “Mütareke günlerinden çok daha karanlık 
günlerde yaşıyoruz.”, diye. Aynen öyle işte...

Acilen İkinci Kuvayimilliye Seferberliğini başlatmalıyız. İkinci 
bir Kurtuluş Savaşı vermemiz gerekiyor. Düşmanlar hep aynı: Batılı 
Emperyalist Haydutlar, onların maşası Yunan ve Ermeni Çakallar ve 
içeride, İstanbul Hükümetlerinin devamı olan AKP’giller İktidarı ve 
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete.

Eninde sonunda bu seferberliği başlatmaya mecbur kalacaksın. 
Mustafa Kemal’in deyişiyle; “İstikbalinin ve mevcudiyetinin yegâ-
ne temeli budur.” 

Ya yok olmaya katlanacaksın, ya da İkinci bir Kurtuluş Savaşı’nı 
göze alacaksın.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Nisan 2017
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Ayrım
Yirmi Yedi

Bre Hain!
Hem 18 Ada’nın Yunanistan tarafından işgaline 

gıkını çıkaramıyorsun,
hem de mütecavizleri defedecek askerimize

“Yapma! İşgal altındaki adalardan uzak dur!”, 
diyorsun, öyle mi?
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Böylece de hainliğini ve vatan satıcılığını katmerlendiriyorsun. Yani 
hain kere hain oluyorsun...

Namuslu Emekli Askerimiz Ümit Yalım, konuya ilişkin bir söyleşi 
daha yaptı, Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’le. Saygı Öztürk söyle-
şiyi şu şekilde haberleştirdi: 

“Askere, “yaklaşmayın” talimatı var
“Türkiye’ye ait adaların Yunan askerleri tarafından işgal edil-

diğini, Yunan Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet ko-
mutanlarının, papazların sıkça askerleri ziyaret ettiğini, milislerin 
eğitildiğini, paraşüt atlayışlarının yapıldığını, adaların silahlandı-
rıldığını belgeleriyle sıkça gündeme getiriyoruz. Adaların işgalini 
ilk anlatan, belgelerle ortaya koyan ise emekli Kurmay Albay Ümit 
Yalım oldu. Bosna’da Müşterek Harekât Merkezi’nde, 2. Ordu 
Harekât Merkezi’nde görev aldı. Adalarımızın durumunu Genel-
kurmay karargâhında Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Mer-
kezi’nin amirliğini yaptığı dönemde yakından görmeye başladı. 
Görevli olduğu yer hava sahası, karasuları ihlalleri, üs uçuş izinle-
ri, hava limanları uçuş izinleriyle de ilgiliydi. Yunanistan Milli Sa-
vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı sitelerine girip işgaller 
ve gelişmeleri adım adım izledi.

“YAZILI EMİR” İSTİYORLAR
“Kendisi de emekli kurmay albay olan Ümit Yalım, kaldığı or-

duevlerinde, dost ortamlarında eski meslektaşlarıyla konuşuyor. 
Yalım, “İnanın bütün subaylar bu işgalden alabildiğine rahatsız. 
Onlar, adalarla ilgili her gelişmeyi hemen Birleştirilmiş Hava Ha-
rekât Merkezi’ne anında rapor ettiklerini ama hiçbir şey yapıl-
madığını” belirtiyor, bu yüzden ilgili gelişmeleri SÖZCÜ’ye şöyle 
aktarıyor:

“Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli subaylara, ‘işgal al-
tındaki adalara yaklaşmayın talimatı’ var. Subaylar da ‘Burası 
bizim devriye alanımız. Eğer gitmemizi istemiyorsanız yazılı emir 
verin’ diyor. Sahil Güvenlik Komutanı ve kurmay başkanı da yazı-
lı emir veremiyor. Subaylar da işgal edilen adalar dahil o bölgede 
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dolaşıyor.
“Her gemide, ‘gemi jurnali’ var. Bu jurnale, yapılan bütün se-

yirler kaydediliyor. Dolayısıyla o subaylar hem milli görev yapıyor, 
vatan toprağına sahip çıkıyor hem de ilerde doğabilecek yargıla-
malar karşısında kendilerini garanti altına alıyorlar.

“YUNAN ASKERİ KORUMA ALTINDA
“Her ordunun savunmakla sorumlu olduğu vatan toprağı var. 

Ege’deki adalar da Ege Ordu Komutanlığı’nın sorumluluğu altın-
da… Bunlar da, adalardaki gelişmeleri rapor ediyor ama üst taraf-
tan bir sonuç alamıyor. Adaların içinde ise asayiş ve güvenlikten 
jandarma sorumlu… Adaların etrafındaki karasularının emniyeti-
ni sağlamak ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevidir. Hepsi-
nin sorumlusu ise il valisidir.

“Genelkurmay Başkanlığı da kendilerine ulaşan adalarla ilgi-
li olup bitenleri rapor ediyor. Ancak İç Hizmet Kanunu’nun 35. 
Maddesi değiştirildiği için onların da eli-kolu bağlandı. Yasaya 
göre asker, yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk 
vatanını savunmakla yükümlü. Temmuz 2013’e kadar yurt için-
de de tehditten sorumluydu. Bu tarihten sonra yurt içindeki teh-
dit ve tehlikelere karşı askerin sorumluluğu kalmadı. Yapılan bu 
kanun değişikliğiyle yurt içinde bulunan Yunan askerleri, kanunla 
TSK’ya karşı koruma altına alındı.

“ÖNLEME DE YAPILMIYOR
“Daha önceleri bir Yunan helikopteri adalarımıza gelmek ister-

se Çiğli’den kalkan uçaklar önleme yapar, helikopteri sokmazdı. 
Şimdi bu önleme yapılmıyor. Hem kanundan, hem de hükümetten 
kaynaklanıyor.

“Türk Hava Kuvvetlerimiz işgal edilen adalarımızın üzerinden 
uçup ‘egemenlik’ gösteriyor. Çünkü hava sahası bize ait. Yunan 
Genelkurmay Başkanlığı, adalar üzerindeki uçuşları sanki kendi 
hava sahasını ihlal etmişiz gibi şikâyet ediyor.

“Ben, adalarımızın işgalini ilk kez 31 Aralık 2008’de öğrenmiş-
tim. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Genelkurmay Başkanı 
Aydın’a bağlı Bulamaç Adası’na gitti. Hava Kuvvetleri, ‘hava sa-
hası ihlali’ verdi. ‘Bunların hava sahamızda ne işi var?’ diye araş-
tırınca olay ortaya çıktı. Bu olaydan sonra 6 Ocak 2009’da Yunan 
Cumhurbaşkanı Papulyas Aydın’ın Eşek Adası’na gitti.

“O ADAYA BAYRAK DİKİLECEK
“Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatları Genel-

kurmay’a davet ettik, müşterek bir toplantı yaptık. Bu toplantıda 
Genelkurmay yetkilileri adaların boşaltılmasını talep etti. Hükü-
met kanadı ise bu konuda ayak sürüdü. Verilen arada önemli bir 
isim ‘bu adaların AKP hükümetinin bilgisi dahilinde işgal edildiği-
ni’ itiraf etti. Bugün işgal edilen ada sayısı 18’e ulaştı.”

“İşgal edilen adalardan biri Nergiscik. Ümit Yalım’ın annesinin 
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adı da Nergis. Anne, “Oğlum Nergiscik Adası’na ne zaman gide-
ceğiz” deyince Ümit Yalım, “Merak etme, Yunanlıları çıkaracağız, 
bayrağımızı mutlaka bir gün çekeceğiz. Seni de adını taşıyan adaya 
götüreceğim” diye söz veriyor. Bakalım, Nergis Hanım o günleri 
görebilecek mi?”[41] 

Vatan satıcıları eninde sonunda yargılanacak
Ümit Yalım’ın söyleşide çok net bir şekilde ortaya koyduğu gibi, 

Vatan toprağını Yunanistan’a peşkeş çeken, Kaçak Saraylı Reis’in 
AKP’giller’iymiş.

Halkımıza bir kez daha söz veriyoruz ki, bu hainler, bu hırsızlar, bu 
halk düşmanları güruhunu eninde sonunda Çeşme’de ya da Bodrum’da 
kuracağımız bir mahkeme karşısına çıkaracağız. Bugünkü hukuk ve 
kanunlar çerçevesinde, hukuka ve vicdanına bağlı yargıçlar tarafın-
dan yargılanacak, bu vatan satıcıları. Sanmasınlar ki onlar ömür boyu 
Kaçak Saray’da, Mecliste, Bakanlıklarda devran sürecekler...

O mücrimler topluluğu, o Hırsızlar İmparatorluğunun tepeden tırna-
ğa suça batmış şefleri, eninde sonunda, ama mutlaka çıkacaklar adalet 
karşısına. 

18 Ada’mızı da, o işgalci Yunan çakallarından, onları yaptıklarına 
bin pişman ederek, alacağız. O vatan toprakları da kurtarılacak. Bundan 
dostun da, düşmanın da kuşkusu olmasın...

Hukukçu yoldaşlarımız, bu açık ve katmerli ihanet hakkında bir kez 
daha suç duyurusunda bulunsunlar bakalım...

Bu hainler topluluğu için hukuki soruşturma yürütmeyen savcı 
ve yargıçlar da suç ortaklıklarından dolayı, görevlerini kötüye kul-
lanmaktan dolayı, sorumluluklarından kaçmaktan dolayı, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ve Türk Milletine ihanetten dolayı yargılanırlar. Bunu 
da söylemiş olalım. Ki, bilsinler ve yazsınlar belleklerine...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Mayıs 2017 

[41] http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/saygi-ozturk/askere-yaklasmayin-talima-
ti-var-1840840/.



Ayrım
Yirmi Sekiz

Washington-White House’ta, yersen lokantası.
Patron ve müşterileri
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Bunlar da fotoğrafları...
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Ne yaptın, Hafız?
Trump, günler öncesinden yersen lokantasını açtı sana. Menüyü de 

gösterdi. Hatırlatalım:
“ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonu öncesi Su-

riye’de Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı 
Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) silah yardımı yapılmasını onay-
ladı. YPG’ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler 
ve zırhlı araçlar da var.

“İlk olarak Reuters ve AFP ajanslarına konuşan ancak adının 
açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili tarafından duyuru-
lan karar, daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafın-
dan da doğrulandı.”[42]

Ayrıca da, ilk parti silahı gönderdi, ABD YPG’ye. 
ABD’nin sana bu ilk lokanta açışı değil, hatırlarsın. 
Ne demiştin bir aralar sen?
“Eyyy Amerika. Müttefikin biz miyiz, yoksa YPG mi? Bir karar 

ver!”
Jet hızıyla geldi, istediğin yanıt.
Ne dedi, yapımcın ve efendin olan ABD Emperyalist haydut devle-

tinin sözcüleri?
“YPG bizim sahadaki yerel ortağımızdır. Ona her türlü yardımı ya-

pıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.”
Öyle mi?
Aynen öyle...
Sen bir iki gak guk ettin, sonra da oturdun yumuşak koltuğuna. 

Çünkü bilirsin; ölçüyü kaçırdın mı ne yapar ABD, senin gibi işbirlik-
çilere?

Anında süpürüverir kubura...
Zaten senin “eyyy” meyyy çekip kabadayılık gösterilerine girişmen 

de sadece Kaçak Saray’a konu mankeni babında oturttuğun gariban 
muhtarlara ve cahil, yoksul hülooğğ’cularına yönelik bir artistlikti. 

Neyse... Gelelim bu son işine:
ABD haydutu, kartını açık oynadı. Silahını verdi, her türden silah 

yardımını onayladı ve hatta; 1952’den bu yana NATO müttefiki olan, 
daha doğrusu yörüngesinde akılsızca dolanıp duran Türkiye’ye verme-
diği ağır, yüksek teknoloji içeren silahları bile verdi. 

[42] http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39865038.
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Dünkü (17 Mayıs tarihli) Cumhuriyet Gazetesi’nden:
“TÜRKİYE ile ABD arasındaki YPG krizi devam ederken 

ABD’nin Rakka operasyonu için YPG’ye vereceği belirtilen Jave-
lin antitank silahını, daha önce talep edilmesine rağmen Türkiye’ye 
vermediği ortaya çıktı.”[43] 

Durum işte böylesine aşikârdı. 
Sen ne dedin gitmeden önce? Tabiî, yine hülooğğ’cularına hitaben:
“Müttefikimiz Amerika’ya PYD’nin, YPG’nin terör örgütü PKK’nın 

bir uzantısı olduğunu anlatacağız. IŞİD’e karşı yapılacak Rakka operas-
yonunu da bu terör örgütleriyle değil, bizimle yapmasını isteyeceğiz.”

Sanki, Keşanlı gariban muhtara anlatıp aklını erdireceksin, e?
Sonunda gittin. Ne oldu?
Adam sana 20 dakikalık bir görüşme süresi tanıdı. Onun da yarı-

sı, yani 10 dakikası tercümeyle geçecekti. Geriye kalıyordu 10 dakika. 
Onun da birkaç dakikası, göstermelik, içtenliksiz nezaket cümleleri; 
yani hoşgeldin, nasılsın muhabbeti. Geriye kalacaktı en fazla 5 dakika...

Yani bu ne demek?
Hafız, seninle görüşecek bir şey yok aslında. Ben emredeceğim, sen 

de itirazsız yapacaksın. Bunun neyini konuşup görüşeceğiz?
Ha, madem geldin; protokol gereği bu 20 dakikayı ayıralım sana. 

Bak bu kıyağımızı da unutma. Ayrıca da kıymetini bil bunun.
Sen anladın tabiî söyleneni...
Görüşme sonrası, medyaya düşen haberlerden anlıyoruz ki, görüşme 

süresin tamı tamına 22 dakikacık olmuş.
Sonra çıkıp konuşmalar yaptınız, medya karşısında. 
Ne dedi Trump?
“Türkiye bizim eski müttefikimizdir. İlişkilerimizi hiç kimse boza-

maz”, türünden cart curt...
Yani, PYD ve YPG’ye ilişkin tek laf etmedi. Kaldı ki orada bile seni 

tümden bozum etmeyeyim, diye bir kıyak geçti sana. Yoksa açıktan di-
yebilirdi, yüzüne karşı: PYD-YPG bizim Ortadoğu’daki ortağımızdır. 
Ona her türden silahı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz, diye. 

Adam buna lüzum görmedi. Zaten her zaman diyor ve dediğini de 
yapıyor. Bunu anlamamak için, bilmemek için idiot olmak gerekir...

Sen ne dedin?

[43] agy.



“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bölgemizin geleceğinde terör ör-
gütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi 
ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda 
küresel düzeyde verilen mutabakata kesinlikle uygun değildir’ de-
di.”[44]

Muhatap değil hizmetkârsın
Ne demiştir, senin bu çaresizce mızıldanmana, patronun ve avanesi?
Hani sosyal medyada sık kullanılan bir replik vardır: 
“Yav he he...”
Aynı anlama gelen belki de şunu:
“Anlat Tayyip anlat, çok heyecanlı oluyor...”
Adam seni daha görmeden madara etti. Görüşme süresi 20 daki-

kadır, dedi. Yani, seninle tartışacağım bir mesele yok. Sen benim mu-
hatabım değilsin. İşbirlikçimsin, hizmetkârımsın. Emrederim, sen de 
yaparsın. Bunun lamı cimi olmaz, dedi

Kabul ettin sen bunu. Ve öyle gittin, efendinin memleketine. Ve daha 
White House’un kapısında diz çöktün. Bak şu fotoğrafına bir...

Derler ya; bazen bir bakış, bir tek söz, bir tek davranış her şeyi an-
latmaya yeter, diye...

İşte bu görüntü de tam bu kapsam içindedir. Efendi karşısında had-
dini bilen ve onun önünde eğilen, ceketini ilikleyen, yani saygıda zerre-

[44] http://www.hurriyet.com.tr/gozler-erdogan-trump-gorusmesinde -40460229.
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ce kusur etmemeye çalışan bir hizmetkâr...
Belki gayriihtiyari davrandın. Ruh halin birden diz çöktürüverdi, 

efendin karşısında seni. Düşünmeye bile vakit bulamadın...
Görüştünüz, görüşmeler bitti. Ne kazandın?
Hiç... Tabiî olumlu anlamda hiç. Yoksa, tam anlamıyla madara etti, 

adam seni. Eğdi, büktü, diz çöktürdü, geçip gitti...
Örnekleyelim:

“Bir süredir Türkiye ile krizde olan Alman medyası da Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’la ABD Başkanı Trump görüşmesini dikkatle 
izledi. 

“DW’nin aktardığı Tageszeitung’da Jürgen Gottschlich imzalı 
yorum “Tamamen ekildi” başlığını taşırken şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan Trump’la buluşuyor. Türkiye’de haftalardır yeni 
ABD başkanıyla yapılacak görüşme tartışılırken, ABD’de hiç 
kimse bununla ilgilenmiyor. Buluşma Trump’ın gizli bilgileri ifşa 
etmesiyle ilgili tartışmaların gölgesinde kaldı. Erdoğan görüşme 
öncesinde ABD ile gelecekteki işbirliğini NATO ve Batı ile işbirliği-
ne bağlayacaktı ama bununla hiç alakadar olmayan bir Trump’la 
karşılaştı. Kısa görüşmede Erdoğan’ın Suriyeli Kürt YPG’nin bir 
terör örgütü olduğu ve ABD tarafından desteklenmemesi gerekti-
ğini söylemesi, Türk hükümetine bağlı yayın organları tarafından 
Erdoğan taraftarlarına ‘Erdoğan Trump’ın yüzüne söyledi’ başlı-
ğıyla verildi. Ancak Trump bununla ilgilenmedi. O, Kore Savaşı 
zamanındaki Türk-Amerikan silah arkadaşlığından bahsetti ve 
Türkiye ile dostluğun gelecekte de mağlup edilemeyeceğini söyle-
di. Erdoğan bu açıklamalar karşında nasıl bir yaklaşım sergilemesi 
gerektiğini kestiremedi. Zira tüm sorunlar çözümsüz kaldı. Ame-
rikan askerleri Suriyeli Kürtlerle IŞİD’e karşı savaşmayı sürdü-
recek. Geçen Temmuz’daki darbe girişiminin müsebbibi olduğu 
iddia edilen Fethullah Gülen ABD’de kalmaya devam edecek.”[45] 

İşte olay bu...
Üstüne üstlük, sen, uğradığın bu boyuttaki bir madaralizasyon son-

rasında bile kalktın, efendine bir de hürmetlerini, saygılarını ve şükran-
larını sundun yahu...

Bu ne iştir böyle, Hafız?
İnan, acıdık bu durumlara düşmene yahu...
Daha doğrusu, kendini bilerek ve isteyerek düşürmene...
İşin en acıklı tarafıysa, görünüşte de olsa, Türkiye’yi temsil ediyor 

[45] http://odatv.com/alman-yorumu-tamamen-ekildi-1805171200.html.
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olman. Ülkemizin saygınlığını, onurunu beş paralık ettin be! Serdin kır-
mızı halı gibi, emperyalist çakalın önüne.  

Ey Halkımız;
Seni bu hallere düşürecek adamları hâlâ ne kadar taşıyacaksın ba-

şında?..
Hepimizin bildiği gibi, Tayyip, su içer, nefes alır gibi yalan söyler, 

kandırmacada bulunur. Ve sürekli görüş değiştirir. Bir uçtan bir uca sav-
rulur durur.

İsterseniz bunu da örnekleyelim bir:

***

Videonun URL’si:
https://www.youtube.com/watch?v=6pg4Zorgpzk&feature=youtu.be

Videonun Tapesi:
“Önce:
“İşte Amerika. Aynı şey orada. Şu anda adaylardan bir tanesi 

Müslümanlara vuruyor vuruşturuyor. Sayın Obama burada Müs-
lümanlardan yana tavır koyuyor. Böyle bir ayrım yapamazsınız, 
diyor. Ama diğer aday, Müslümanların Amerika’da olmasına ada-
mın tahammülü yok. Ve bir de gelmiş burada onun adına bir mar-
ka koymuşlar, onun adına. O markayı aslında binasına koyanlar, 
onu süratle kaldırması lazım. Ben de bir yanlış yaptım, oranın açı-
lışını yaptım.  

“Sonra:
“Sayın Başkan, değerli dostum, değerli basın mensupları, 
“Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Öncelik-

le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sayın Trump’a ve ekibine, 
şahsım ve heyetime gösterdikleri ilgiden dolayı, şahsım, milletim 
adına şükranlarımı ifade ediyorum. Bir kez daha huzurlarınızda, 
sayın Trump’ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum.”

***
Ne haller bu haller, Tayyip?
Şaka gibisin ya...
İnan çok üzülüyoruz senin için. Nihayetinde insansın. Bir insanın 

koltuk için, makam için, ün için, poz için bu durumlara düşmesi doku-
nuyor bize. Ama bunu gönüllüce ve iradi olarak yaptığın için, tiksinme 
duyguları da uyandırıyor. 

Anlayamıyoruz, senin gibilerini, Tayyip. Nasıl insansınız siz? Ve 
yaşamanızın amacı ne, anlamı ne? 
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İnsanın kendini böylesine çamurlara buladığı bir yaşam biçimi ya-
şanmaya değer mi?..

Keşke elimizden gelse de kurtarabilsek sizleri ve sizin gibileri de. 
Onurlarına sahip çıkar hale getirebilsek...

Hani, sırtını bu efendilerine dayayarak hakaretler yağdırdın ya, 
Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın dahi kahramanlarına; 
“ölmüş inek”, dedin onlara. “İki Ayyaş”, dedin.

Tabiî efendin emrediyordu, bu saldırıları yapmanı. Çünkü, o yi-
ğit komutanlar, bu emperyalist çakalların alayını hem Çanakkale’de 
dize getirmişlerdi, hem de Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızda. O çakallar, geçmişte yaşadıkları bu ağır hezimetlerin in-
tikamını almak istiyorlar. İşte bu sebeple de, senin gibi ihanet potansi-
yeli kallavi, vatan ve millete dair zerrece değer taşımayan insanları bu-
lup Türkiye’nin tepesine yükseltiyorlar. Sonra da, işte bu son düştüğün 
durum gibi, seni ayaklarının altına alıp çiğneyiveriyorlar. 

Yapar onlar... Onların dostu olmaz. Onlar sadece kendilerine dost-
tur. Sadece işbirlikçileri, hizmetkârları, uşakları olur. Sense gönüllüce 
kabul ettin, onların hizmetine girmeyi. BOP Eşbaşkanlığı görevini ver-
diler sana, sen övündün bununla; efendim bana görev verdi, diye.

Ama o çakallar, kullanırlar; işleri bitince de acımadan harcarlar. 
Tarih bunun örnekleriyle doludur. Senin de son saatin yaklaşıyor...

Bak, neler yaptılar sana. Ve sen, tüm yapılanlara karşı en ufak bir 
tepki koyamadığın gibi, bir de övgü düzüverdin o çakallara. 

Saygıdeğer Halkımız;
Hâlâ aklını başına devşirip ülkemizin onurunu, namusunu ayaklar 

altına aldırtan bu ABD işbirlikçilerini başından atmayacak mısın?
Yazık edersin, atmazsan eğer...
Üstelik de, büyük felaketlere duçar olursun. Bak, memleket elden 

gidiyor. Uyan gayrı, uyan... Yeterince geciktin zaten...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

18 Mayıs 2017
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Yirmi Dokuz

Kaçak Saraylı ve avanesinin
Siyonist İsrail’e, Amerika’ya ve

Avrupa Emperyalistlerine çalıştığının resmidir!
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Doğrudan girelim konuya. İsrail Konut ve İnşa Bakanı Yoav Galant, 
aynen şunları söylüyor:

“İsrailli Bakan’dan Esad’a suikast çağrısı
“İsrail Konut ve İnşa Bakanı Yoav Galant, Suriye Devlet Başka-

nı Esad’la ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
“CNN Türk’ün Times of Israel’e dayandırdığı habere göre, İs-

rail Konut ve İnşa Bakanı Yoav Galant, Kudüs’te yaptığı bir konuş-
mada Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a suikast çağrısı yaptı.

“ABD tarafından yapılan ve Esad’ı “kitlesel kıyımlar yapıp ce-
setleri yakmakla” suçlayan açıklamaya atıf yapan Galant, Suriye 
yönetiminin kitlesel infazlar yaparak cesetleri yaktığını ileri sürdü. 
Esad’ı “soykırım” ile suçlayan İsrailli Bakan, “Bana göre kırmızı-
çizgiyi geçiyoruz. Ve yine bana göre, Esad’a suikastin zamanı geldi. 
Bu kadar basit” dedi.

“Galant, Esad’ın öldürülmesini “yılanın kuyruğunu kesmeye” 
benzetirken, daha sonra da “yılanın başı” olarak nitelendirdiği 
İran’a odaklanacaklarını söyledi.”[46]

Siyonist alçak, nasıl da pervasız konuşuyor, görüyorsunuz. Esad’a 
suikastin zamanı gelmiş. Onun sadece bu cümlesi bile, nasıl bir ruh hali 
içinde olduğunu çok açık biçimde ortaya koymaya yeterlidir. Egemen, 
Birleşmiş Milletler üyesi bir devletin Başkanına suikast yapmaktan 
söz ediyor. Açıkça, savaş suçu işlemektedir, bu şerefsiz. Uluslararası 
Hukuku da, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin hukukunu da pervasız-
ca hiçe sayabilmektedir. Siyonizm budur işte. Ondan sonra da İran’a 
yönelecekmiş, alçak. 

Bu namussuzlar, bilindiği gibi, İslam düşmanıdırlar, Amerikan uşa-
ğıdırlar, Amerikan köpeğidirler. İnsanlıktan, vicdandan, ahlaktan, na-
mustan zerre bulamazsınız bunlarda. 

[46] http://www.birgun.net/haber-detay/israilli-bakan-dan-esad-a-suikast-cagrisi-159938.
html.
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Dikkat edersek; Esad’a karşı CIA’nın ortaya attığı bir iğrenç iftira-
yı tekrarlıyor. Esad soykırım yapıyormuş, cesetleri krematoryumlarda 
yaktırıyormuş. Kimyasal kitle imha silahları tutmadı, bu sefer de kre-
matoryum iftirası namussuzluğu, değil mi?

Irak’a da aynı alçakça yalanlarla saldırmıştı, bu şerefsizler. Libya 
Lideri Kaddafi’ye de. 

Dikkatinizi çekmiştir belki: Türkiye’den söz etmiyor şimdilik. 
Aslında taktik yapıyor. Cepheyi genişletmek istemiyor. Her şeyin bir 
sırası var, diyor. 

Zaten, kendileri gibi bir namussuz olan Suudi Krallığı’yla, 
Türkiye’nin parçalanması konusunda bir anlaşma imzalamışlardı, değil 
mi?

Türkiye de işte nasıl olsa eriyor, güneşte kalmış kar gibi. Ne ordusu 
kaldı, ne yargısı, ne eğitimi, ne iş başında ülkesini düşünen bir yöneti-
mi... Hepsini bitirdi Tayyipgiller, diye seviniyorlar. Hani Rum Kostas 
da demişti ya; bize en büyük hizmeti Tayyip Erdoğan yaptı, diye... İşte 
bunlar da aynı şeyi düşünüyor. 

Siyonistlerin aynı özlemle yanıp tutuşan sözcüsü sadece bu Bakanları 
değil. Başbakan Binyamin Netanyahu da benzer şeyler gevelemişti, ge-
çen yıl. İşte söyledikleri:

“Netanyahu: Birleşik bir Suriye olmayacak
“İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya, Türkiye ve 

İran’ın yayınladığı ortak bildiride Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
vurgu yapılırken, Suriye’de bir çözüm görmediğini ve ülkenin top-
rak bütünlüğünü koruyamayacağını söyledi.

“(...)
“Netanyahu, “Suriye’de bir çözüm görebiliyor muyum? Hayır. 

Kesinlikle tek bir mutlu Suriye olamayacak, buna şüphe yok. Peki 
birleşik bir Suriye olacak mı? Bundan da şüphe duyuyorum. Ora-
da kapanlar var ve bu kapanların ortadan kaybolmak üzere oldu-
ğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.[47]

Anayasayı “mevcut duruma uydur”dular
Dini de “mevcut durum”larına uydurarak

bir hırsızlar dini yarattılar
Gelelim, Tayyipgiller’e. Bunlar da 2011 yılından bu yana, Suriye’ye 

karşı ABD, AB ve İsrail’le omuz omuza mücadele ediyorlar, değil mi?

[47] http://imp-news.com/tr/news/29760/netanyahu-birlesik-bir-suriye-olmaycak.
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AKP’giller’in Kaçak Saraylı Şef’i Tayyip, meydanlarda, kürsüler-
de, ekranlarda habire höykürüyor; “Zalim Esed, Zalim Esed”, diye. 

Hani senin, Beşşar Esad’la dostluğun kardeşten de ileriydi?
Ne oldu Hafız? 
Bu 180 derecelik dönüş ne?
Yapımcın ve efendin ABD Emperyalist çakalının verdiği komut, de-

ğil mi?
Hani seni iktidara getirirken, bir anlaşma yapılmıştı aranızda. 
Sen, BOP’un Eşbaşkanlarından biri olacaktın, oldun. O emperyalist 

aşağılık projenin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktın, aldın. 
Siyonist İsrail’in düşmanlarının bertaraf edilmesinde görev ya-

pacaktın, yaptın. İşte İsrail’in en önde gelen 3 düşmanı, Irak, Libya 
ve Suriye mahv-ı perişan edilmiş durumda. İkisinin lideri katledildi, 
üçüncüsünün katli için de suikast öneriyor, yukarıda gördüğümüz gibi 
Siyonist Canavarın Bakanı. 

Neydi bir de üçüncü görevin?
İslam’ın içinin boşaltılmasında hizmette bulunacaktın, bulun-

dun. Çürüttün, Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’nı. Onun yerine, bir 
Hırsızlar Dini yarattın. Sahte İslam yarattın. Muaviye-Yezid İslamı, 
CIA-Pentagon-Washington İslamı yarattın. 

Yani görevlerini, çok başarılı bir şekilde yerine getirdin, işbirlikçi 
ve de hain Hafız...

Fakat, emperyalist çakalların bir kanunu daha vardır, senin öğrene-
mediğin:

Hizmetini tamamlayan işbirlikçi hainler, imha edilirler...
Yani, akıldanen Cüneyt Zapsu’nun yıllar önce söylediği şekliyle, ka-

nalizasyon mazgalından süpürüverirler deliğe. 
Son ABD ziyaretinde Trump’ın sana yaptıkları düşünülürse, senin 

son saatin yaklaşmış be Hafız!
Adam seninle açıktan kafa buldu be... Heyetinin ve uluslararası 

medyanın önünde dalgasını geçti seninle. Hem de sana diz çöktürttü, 
önünde iki büklüm edip ilikletti ceketinin düğmesini.

Tüm bu yaptığı aşağılamalara karşılık da ne yaptın sen?
Teşekkür ettin, saygılarını sundun Trump’a. Övgüler sıraladın yani. 

İçler acısı durumun, be Hafız!
Ne diyelim...
Allah acısın da kurtarsın seni desek; sen sınırı çoktan aştın. Geriye 



dönüş söz konusu değil, senin için. İflah olman, ıslah olman, Allah’ın 
affına sığınman mümkün değil artık. O kadar ağır suçlar işledin ki, on-
ların hesabını hem bu dünyada hem de Kur’an’ın sözünü ettiği mahşer-
de vereceksin. Kaçışın, kurtuluşun yok...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Mayıs 2017
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Biri İngiliz. Biri Suudi. Biri de Potomyalı Gürcü.
İngiliz olanı, 1 yüzyıl önce yaşadı, Birinci Emperyalist Paylaşım 

Savaşı yıllarında. Osmanlı’ya karşı, başta Mekke Şerifi Şerif Hüseyin 
olmak üzere, önemli miktarda Arap aşiretini örgütleyip savaştırdı. Hem 
de cephe gerisinden, arkadan vurdurarak...

Batılı Emperyalist düşmana karşı mevzilenmiş, harp yorgunu 
Mehmetçikleri gece yarıları düzenlettiği baskınlarla gafil avlattı. Esir 
düşenlerin bile boğazlarını “cenbiye” denen eğri Arap hançeriyle kes-
tirerek katlettirdi.

Müslüman Halkla kaynaşabilmek için, İngiliz giysilerini atıp, Arap 
kıyafetine büründü. “Arabistanlı Lawrence” adıyla ünlendi. Bu da, 
zamanın İngiliz Emperyalizmi sözcüleri gibi, yani Lord Curzon, 
Lloyd George, Winston Churchill gibi, kafayı Türk düşmanlığıyla 
bozmuş, emperyalist canilerdendi.

Yılmaz Özdil’in bir köşe yazısından öğrendiğimize göre, Suudi 
Kralı, bu alçak emperyalist ajanın kaldığı evi restore ettirip müzeye çe-
virtmiş. İsterseniz, 17 Aralık 2013 tarihli söz konusu yazıdan aktaralım 
durumu:

“(...) Suudileri örgütleyen John Philby, Irak’ın örgütlenmesi işi-
ni Gertrude Bell isimli bi kadınla yürütüyordu.

“Oxford mezunu Gertrude, casustu. Türkçe, Arapça, Farsça, 
Kürtçe dahil, şakır şakır yedi lisan biliyordu. Çok güzeldi. Kızıl 
saçlı, yeşil gözlü, narin yapılıydı. Gören, çarpılıyordu. Etrafına ışık 
saçıyordu. Arkeolog ayaklarıyla Mezopotamya’yı karış karış gezdi, 
aşiretleri örgütledi. 1919’da Paris Konferansı’na delege olarak ka-
tıldı, haritaladı, Kürt, Arap, Türkmen bölgelerine ayırdı, bugünkü 
Irak’ın sınırlarını elleriyle çizdi. 1924’te Türkiye’yle İngiltere ara-
sında imzalanan Irak sınırı, onun eseriydi. Bi de kral buldu... John 
Philby’nin kankası Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal’ı, kukla olarak 
Irak tahtına oturttu.

“(...)
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“Dedim ya, hiç evlenmemişti ama, anne sayılırdı. Çünkü “ma-
nevi oğlum” dediği biri vardı. Yarbay Thomas Edward Lawrence... 
Namı diğer, Arabistanlı Lawrence! Evlat yetiştirir gibi yetiştirmişti 
onu, yol gösterdi, akıl hocalığını yaptı, nüfuzlu kişilerle tanıştırdı. 
Arabistanlı Lawrence, kendisinden 20 yaş büyük olan bu kadın için 
“annemden farksız, bildiğim her şeyi ondan öğrendim” diyordu.

“Mekke’deki Osmanlı kalesi Ecyad’ı yıkıp, otel yapan... Bizim 
cumhurbaşkanıyla başbakanı, kendi kaldığı otele, ayağına getirtip 
madalya takan Suudi Kralı... Bu Arabistanlı Lawrence’ın Cidde’de 
yaşadığı evi restore etti, kapısına da kocaman harflerle “bu ev, 
Türklere karşı savaş vermemize yardımcı olan Lawrence’ın karar-
gâhıdır” plaketi astı!”[48]

İkincisi, hain, Türk ve İslam düşmanı Suudi Hanedanı’dır, onun al-
çak krallarıdır. İşte biri de Lawrence’ın evini müzeleştiren şerefsizdir. 

Dikkat edelim; bu alçaklar da Siyonist İsrail’le bir anlaşma yapmış-
lardır, Türkiye’nin üçe parçalanması konusunda işbirliği yapmalarını 
öngören. İsterseniz görelim anlaşmalarını:

“Barzani’nin S. Arabistan ziyareti
“Barzani Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında önce Birleşik 

Arap Emirlikleri (BAE)’ni sonrasında ise S. Arabistan’ı ziyaret 
etti. Barzani’nin S. Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud 
ile yaptığı görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada görüşmelerde böl-
gesel sorunlar, IŞİD’le mücadele ve Suudi Arabistan – Kürdistan 
Bölgesi ilişkilerinin ele alındığı bildirildi. Ancak medyaya yansıyan 
görüntüler ve haberler Suudi Kral’ın Barzani’yi devlet başkanı 
statüsüyle karşıladığını çok kalabalık bir devlet heyetinin görüş-
melere katıldığını, elele dolaşarak çok samimi görüntüler sergile-
diğini ve Kral’ın Barzani’ye her türlü siyasi ve ekonomik desteği 
vaat ettiği yönünde. Hatta Barzani’nin heyetindeki Kürt yetkililer 
görüşme sonrasında verdikleri röportajlarda “Barzani’nin Kral’a 
Kürt devletinden bahsettiğini, Kral’ın da Kürt devletinin kurulma-
sına karşı çıkmayacağını”  söylediler.

“Bu gelişme ve açıklamalar Haziran 2015 başında deşifre olan 
bir konuyu hatırlattı. O tarihte Washington’daki ünlü düşünce ku-
ruluşu Dış İlişkiler Konseyi-CFR S. Arabistan ve İsrail’den önemli 
birer konuşmacıyı aynı konferansta ağırlamıştı. İsrail’den gelen İs-
rail Dışişleri bakanlığı Müsteşarı iken S. Arabistan’dan gelen kişi 
Enver Macid Eşki ise emekli general, eski S. Arabistan’ın Washin-
gton büyükelçisi ve S. Arabistan istihbarat servisi başkanı danış-
manı, şu anda S. Arabistan’da bir düşünce kuruluşu başkanıydı. 
Konuşmacılar açıklamalarıyla 2014 yılı başından bu yana İsrail ile 

[48] http://www.hurriyet.com.tr/arabistanli-lawrence-25376685.
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S. Arabistan arasındaki gizli görüşmelerin resmen açığa çıkarıyor-
lardı. Bilindiği üzere İsrail ve S. Arabistan birbirlerini diploma-
tik olarak tanımadığı gibi S. Arabistan İsrail’in var olma hakkını 
bile tanımıyor. Ama kendi bekalarına en büyük tehdit gördükleri 
İran’ın bertaraf edilmesi amacı ile son 17 ayda değişik ülkelerde 5 
kez görüşmüşler. Bu gizli görüşmelerde sözde Ortadoğu barışına 
yönelik 7 maddelik bir planda anlaşmışlar. Bu 7 maddeden biri ise 
Türkiye’den de toprak koparılarak kurulması öngörülen büyük 
Kürdistan’ın kurulmasıydı.

“İşte sadece bu iki gelişmeyi bile üst üste koyduğumuzda Tür-
kiye’deki iktidarın Ortadoğu’da kendisine stratejik ortak olarak 
gördüğü Suudi yönetiminin Türkiye’nin arkasından ne dolaplar 
çevirdiğini görebiliyoruz. Diğer taraftan memurlarının maaşlarını 
bile ödeyemeyip Türkiye’nin verdiği nakit paralarla ekonomisini 
döndürebilen Türkiye’deki iktidarın diğer stratejik ortağı Barzani 
de nihai hedefleri olan büyük Kürdistan için son ziyaretinde Suudi 
Kral’ından bir kez daha destek almış gibi gözüküyor.” [49]

Mustafa Kemal düşmanlığında
Suudilerle aynı saftasınız

Görüldüğü gibi, Suudi Generalle İsrailli yetkilinin ortak konferans 
düzenlemesini organize eden, CIA’nın üç çekirdek örgütünden biri olan 
CFR-Dış İlişkiler Konseyi’dir. Demek ki CIA da doğrudan işin içinde. 
Daha açığı; bunları oynatan CIA. Hani “üst akıl” denir ya; işte o...

Peki, bu aynı İslam ve Türk düşmanı Suudi Krallığı Türkiye tarafın-
dan nasıl karşılanmaktadır?

Tayyipgiller’in Ortadoğu’daki kankasıdır, Suudi Krallığı. Katar’la 
birlikte en önemli müttefikidir. Ölen Suudi Kralı için Tayyipgiller 
Türkiye’de yas ilan ederler. 

Hatırlanacaktır; daha öncesinde de (2007’de) otelde Kraliyet 
forsu ve aksesuarlarıyla donattığı odasına davet edip görüşmüştü, 

Kraliçe’nin Gül’ü ve Morton 
Abromowitz’in devşirmesi 
Kaçak Saraylı Tayyip’le.

İşte de fotoğrafı...
Bilinmektedir, sanırız; 

bu şerefsiz Suudiler Mustafa 
Kemal’e de onulmaz biçimde 
düşman oldukları için, proto-

[49] http://ankaenstitusu.com/barzaninin-s-arabistan-ve-turkiye-ziyare-
ti-ne-anlama-geliyor/.



kol kuralı olmasına rağmen Anıtkabir’e gitmezler. 
300 yıllık tarihi Osmanlı Kışlası Ecyad’ı yıktırıp, yok ederler, yerine 

lüks otel yaparlar. Zengin hacıları Kâbe manzaralı bu otellerinde ağır-
larlar. Tabiî fahiş ücretle...

Yani bunlar, Arabistan’daki Osmanlı’nın izini tozunu silip yok et-
mişlerdir. Böylesine Türklere düşmandırlar...

Aynı zamanda da haindir bu alçaklar. Arap Halkına ve tüm Müslüman 
Dünyası halklarına da düşmandırlar. 

İktidarlarını Amerikan Emperyalistleri sayesinde ayakta tutmakta-
dırlar bugün. Bu nedenle de, ABD’nin her emrini Tanrı buyruğu sayar-
lar ve süratle uygulamaya koyarlar.

Bilindiği gibi, Trump göreve geldikten sonra ilk dış gezisini geçen 
günlerde Suudi Arabistan’a yapmıştı. Hemen 110 milyar dolarlık bö-
lümü silah olmak üzere 350 Milyar dolarlık bir işbirliği anlaşması im-
zalanmış, Suudi Arabistan ve ABD arasında. Daha açığı; Suudiler 110 
milyar dolarlık silah alacaklarmış ABD’den. Petrodolarlar, Amerikan 
silah tekellerinin kasasına akıtılacak böylece. Milyar dolarların diğer 
bölümü de farklı kılıflar içinde ABD kasalarına akıtılacak besbelli ki. 
İşte haberi:

“ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk dış 
gezisini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan’da yaklaşık 350 milyar 
doları bulan ikili anlaşmalara imza attı. Bunun 110 milyar dolarlık 
kısmını silah ve askeri mühimmat anlaşmaları oluştururken, yatı-
rımların 10 senelik bir süreyi kapsadığı bildirildi. Trump, bu karlı 
Riyad zaferini şu sözlerle yorumladı:

“Bu muazzam bir gün. Herkese teşekkür etmek istiyorum. 
ABD’ye inanılmaz yatırım söz konusu ve askeri yetkililerimiz de 
çok mutlu.”[50]

Emperyalist haydutların da uşaklarının da
elleri kanlıdır

ABD haydutunun da zaten böylesi hain, kukla devletleri destekle-
mesi ve onları koruyucu kalkanı altına alması bu sebeptendir. 

Hatırlayalım; 1990 yılındaki Birinci Körfez Savaşı’nda 650 bin ki-
şilik ABD ve AB Emperyalist Haydut Devletleri askerlerinden oluşan 
emperyalist ordu, Suudi Arabistan topraklarında mevzilenmişti. Ve ora-

[50] http://tr.euronews.com/2017/05/20/abd-ile-suudi-arabistan-arasinda-350-milyar-do-
larlik-imzalar-atildi.
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dan saldırmıştı Irak’a, savaşın tamamı boyunca.
İkinci Körfez Savaşı sırasında da benzer bir durum gerçekleşmişti. 

Tabiî o zaman Kuveyt de aynı tutumu almıştı.
Emperyalist haydutların Libya ve Suriye saldırılarında da, Suudi 

Arabistan, Türkiye ve Katar’la birlikte emperyalistlere uşaklık etmekte 
başı çekmişti. Ürdün bile, bu üçlünün gerisinden gelmişti.

Yani, arkadaşlar; 1990’dan bu yana Ortadoğu’da ABD ve AB 
Emperyalist haydutlarının katlettiği, katlettirdiği 10 milyon civarındaki 
masum Müslüman Halkın katilleri arasındadır, Suudi Arabistan. Tabiî 
Tayyipgiller’in de aynı oranda elleri kanlıdır.

Emperyalist haydutların suç ortaklarıdır bunlar...
Gelelim üçüncüsüne. Potomyalı Lawrence’a...
Bunun da devşiricisi CIA Şefi Morton Abromowitz’dir. Tâ 1995’e 

gider devşirilmesi. Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanıdır o zamanlar. 
CIA Şefi, bundaki ihanet potansiyelinin yüksekliğini görüp mimlemiş 
ve devşirmiştir bunu. İşte 2002’den bu yana da Türkiye’nin başına bela 
etmiştir.

Bu da ABD Emperyalist haydutlarının bir dediğini iki etmeyen hiz-
metkârlarındandır. BOP’un Irak, Libya ve Suriye ayağının hayata geçi-
rilmesinde en aktif şekilde görev yapmıştır. 

Hepimizin bildiği gibi 5 yıldan bu yana meydanlarda, kürsülerde, 
ekranlarda “Zalim Esed, Zalim Esed” diye höykürüp durmaktadır.

Bu da, birinci ve ikincisi gibi Mustafa Kemal’in en azgın düşmanları 
arasındadır. Mustafa Kemal’e karşı Çökkün Osmanlı’nın kendisi gibi 
tepeden tırnağa ihanete batmış Padişahı Vahdettin’i savunur. Onun aynı 
derecede hain olan Şeyhülislam’ı Dürrizade’yi savunur.

Hatırlayalım isterseniz, bu hainlerin Antiemperyalist Birinci Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’mızı başlatan Mustafa Kemal hakkında yayınladıkları 
idam fermanını: 

“Kuvayı Milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla, ana-
yasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, 
bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek, şehirleri 
yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertip-
çisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Üçüncü Ordu Mü-
fettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan 
Selanikli Mustafa Kemal Efendi, miralaylıktan emekli İstanbullu 
Kara Vasıf Bey, mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile eski Vaşington elçisi 
Midillili Alfred Rüstem ve sıhhiye eski müdürü İstanbullu doktor 
Adnan Bey ile üniversite Batı edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip 
Hanımın, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her 
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türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firar-
da bulunmaları dolayısıyla mallarının haczedilmesine dair, gıyaben 
verilen hüküm ve karar tasdik edilmiştir. Bu Padişah Buyruğu’nu 
yürütmeye Harbiye Nazırı görevlidir.”

“Vahdettin tarafından Mustafa Kemal hakkında çıkarılan idam 
fermanı…

19 Mayıs aslında budur.[51]

Bu alçakça fermanı Dürrizade Abdullah Efendi nam Yezid 
İslamcısı fetvaya çevirir. Şöyle der:

“Dünyanın düzenini sağlayan ve kâinat gününe kadar İslam’ın 
varlığını sağlayacak olan Halife hazretlerinin yönetimi altında bu-
lunan İslam beldelerinde bazı kötü niyetli insanlar, anlaşarak ve 
birleşerek ve kendilerine başkan seçerek, Padişah’ın sadık tebaa-
sını uydurdukları yalanlarla aldatarak ve Padişah’ın emirlerine 
aykırı olarak, isyan ederek, asker toplayarak, görünüşte askerlere 
yiyecek ve teçhizat temin etmek için, gerçekte maddi çıkar sağla-
mak amacıyla, dini emirlere aykırı olarak bazı vergiler koyarak, 
kulların mallarını ve eşyasını gasp ederek, çapul ve yağma ile halka 
zulmederek ve Osmanlı ülkesinin bazı beldelerine saldırarak, yıka-
rak ve tahrip ederek, Padişah’ın masum kullarını katlederek, kan-
larını akıtarak ve Halife tarafından görevlendirilmiş ve ona sadık 
nice sivil ve asker memur ile din görevlilerini makamlarından zorla 
azlederek ve kendi yandaşlarını bu görevlere getirerek ve Hilafet 
merkezi olan İstanbul ile her türlü ulaşım, nakil ve haberleşme 
yollarını keserek ve devletin gönderdiği emirlerin uygulanmasını 
engelleyerek ve devlet merkezini memleketin diğer bölgelerinden 
ayırarak ve Hilafet makamının gücünü zayıflatmaya çalışarak, 
Halife’nin emirlerini dinlemeyerek Yüce İslam Hilafetine isyan 
ederek, Osmanlı devletinin dirlik ve düzenini ve memleketin asa-
yişini bozmak amacıyla yalan ve uydurmalarla halkı isyana teşvik 
eden, bozguncu oldukları açık ve kesin olan bu bozguncu reisle-
rinin ve yandaşlarının dağılmaları hakkında Padişah tarafından 
verilen emirleri dinlemeyerek, inat ve fesatlarında ısrar ederler ise, 
bozgunculukları ve kötülükleri kesin olup, İslam’ın yüce kuralları 
gereğince öldürülmeleri meşru ve farz olur mu? Beyan buyurula.

“Cevap: Allah bilir ki, olur.
“Bu suretle, Yüce İslam Hilafetinin yetkilerini elinde bulun-

duran Müslümanların adaletli imamı Halifemiz Sultan Vahdettin 
Han Hazretlerinin etrafında toplanıp, savaşmak amacıyla gönde-
rilmiş olan yüce emre uymak ve bu isyancılarla savaşmak vacip 

[51] Yılmaz Özdil, http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/yilmaz-ozdil/19-ma-
yis-3-1857833.
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olur mu? Beyan buyurula.
“Cevap: Allah bilir ki, olur.
“Bu suretle, Yüce İslam Halifesi tarafından isyancılarla savaş-

mak için görevlendirilmiş olan askerler savaşmaz ve firar ederler-
se, büyük günah ve suç işlemiş olup, dünyada şiddetli cezayı ve ahi-
rette büyük azabı hak etmiş olurlar mı? Beyan buyurula.

“Cevap: Allah bilir ki, olurlar.
“Bu suretle, isyancılarla savaşma hakkında verilmiş olan Padi-

şah’ın yüce emrine uymayan bütün Müslümanlar suç işlemiş olup, 
şiddetli cezayı hak etmiş olurlar mı? Beyan buyurula.

“Cevap: Allah bilir ki, olurlar.”
“Vatan haini Mustafa Sabri efendi tarafından yazılan, vatan 

haini şeyhülislam Dürrizade Abdullah efendi tarafından onayla-
nan, vatan haini sadrazam Damat Ferid tarafından imzalanan, 
Vahdettin tarafından yürürlüğe konulan, işgalci İngiliz ve Yunan 
uçaklarıyla Anadolu’ya havadan yağdırılan, Mustafa Kemal hak-
kında çıkarılan idam fetvası…

“30 Ağustos aslında budur.”[52]

BOP’un hayata geçmesi ve
Türkiye’nin parçalanması için çalışıyorlar

İşte, Osmanlı’nın çökkün son döneminin Padişahı ve onun emrin-
deki din adamları böyle... Yani emperyalizmin kulları olmuştur bu al-
çaklar. 

Üçüncü Lawrence de bunlara hayrandır. Mustafa Kemal, İsmet 
İnönü ve silah arkadaşlarına ise aynen bunlar gibi düşmandır. Çünkü 
aynı yolun yolcusudurlar ve aynı efendilerin hizmetkârıdırlar. 

Ne der Tayyip, Mustafa Kemal için?
“Ölmüş inek”, der değil mi?
“İki Ayyaş”, der. 
Adını kaldırır, değişik bahanelerle devlet kurumlarından, paraların 

üzerinden. Yani adım adım her türden izini silmeye girişir. 
Bu da, çünkü, Türklüğün ve Gerçek Müslüman Halkın düşmanıdır, 

birinci ve ikinciler gibi. 
Şimdi de neye oynamaktadır bu?
Yeni Sevr’in hayata geçirilmesine. Yani BOP’un Türkiye bölümü-

nün uygulamaya koyulmasına. Zaten iktidarı öncesinde böyle bir anlaş-
ma yapmamış mıydı, ABD ve İngiltere ve İsrail’le?

[52] agy.
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Yapmıştı, değil mi?
Geçenlerde de aktardık ya; bunun şu anki Kaçak Saray’da bulu-

nan Başdanışmanlarından bir tanesi de açıkça dile getirmişti, Levent 
Gültekin’e.

Ne demişti?
“Tayyip Erdoğan yanlış yapmıyor. Yaptığı her şeyi bilinçlice ya-

pıyor. O, Türkiye’nin parçalanmasına çalışıyor. Ve de o, birilerine 
hizmet ediyor. Birilerine çalışıyor.”

Evet, aynen böyle. 
Birinci Lawrence’ın kendini gizlemek için İngiliz giysilerini atıp 

Arap kıyafetine bürünmesi ve kendini Müslüman göstermesi gibi, 
Suudi Krallarının kendilerini Müslüman diye satmaları gibi, Tayyip 
de kendini Osmanlı torunu Müslüman diye pazarlıyor. Ne yazık ki de, 
Halkımızın önemli bir bölümüne yutturuyor bu yalanını.

Fakat aynı Tayyip Gürcistan’da ne diyor, Ergun Poyraz’ın akta-
rımına göre, durduk yerde, kendisine hiç böyle bir soru sorulmadığı 
halde?

“Ben Gürcüyüm, eşim de Siirtli Arap.”
Evet, öylesin sen, Tayyip...
Bunu er ya da geç Halkımızın ezici çoğunluğu da anlayacak. Senin 

de ilk iki Lawrence gibi, üçüncü bir Lawrence olduğunu görecek. Türk 
ve Gerçek İslam’ın düşmanı olduğunu netçe kavrayacak. BOP’un, ABD 
Emperyalist Haydut Devletinin hizmetinde olduğunu görüp anlayacak.

Zaten bunu, açıkça itiraf etmiştin sen de, değil mi?
“Biz Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’nin Eşbaşkanlarından 

bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz.”, diye...
Aynen öyle, Tayyip!
Bu görevi yapıyorsun sen. Ve bu yaptığından dolayı da vatana iha-

netten yargılanacaksın, er veya geç... 
Hiç kaçıp kurtulurum diye kuruntulara girme. Boş teselliler arama. 

Eninde sonunda, bugünkü yasalar mucibince, hukuka bağlı savcılar ve 
yargıçlardan oluşan mahkeme karşısında bulacaksın kendini...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Mayıs 2017



Ayrım
Otuz Bir

Kaçak Saray’da mukim Potamyalı Lawrence!
Öyle görünüyor ki, Tarihe,

Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve ülkesini,
vatanını parçalayan adam olarak geçeceksin!



Fakat sanma ki bu işi bir başına sen yapmış olacaksın. Senin ne gü-
cün ne de çapın böyle bir tahribata yetmez. 

Bunu sana, devşiricin, iktidara taşıyıcın ve 15 yıldan bu yana da 
iktidarda tutucun ABD Emperyalist haydut devleti ve AB Emperyalist 
haydut devletleri yaptırtacak. 

Onlar, çökkün, baştan ayağa ihanete batmış Vahdettin nam Osmanlı 
Sultanı’na ve aynı oranda hain İstanbul Hükümetlerine imzalatmış ol-
dukları Sevr Haritası’nı hiçbir zaman yırtıp çöpe atmadılar. Kasalarına 
koyup sakladılar özenle. 

Bilindiği gibi, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın 
zaferiyle bu harita uygulanamamıştır. 

İşte bu haydut devletlerin, kendi emperyalist emellerine set çeken ve 
onları ülkemizden defeden ordunun komutanları olan Mustafa Kemal’e, 
İsmet İnönü’ye ve silah arkadaşlarına düşmanlıkları bundandır.

15 yıl kadar önce, bu harita ABD haydutu tarafından güncellendi. 
“BOP” dediler adına. Ve buna uygun işbirlikçi hainler aradılar bölge-
mizde, ülkemizde. Sizi buldular, Suudi Krallığı’nı buldular, Katar’ı 
buldular, Kuveyt’i buldular. 

15 yıldan bu yana da hep birlikte BOP Haritası’nın hayata geçiril-
mesi için elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz. 

Ne acıdır ki; Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin muhalefet ro-
lünü oynayan diğer üç üyesi de, size bu hainane işte yardımcı oldu. 
Halkın gözüne kül serptiniz hep birlikte. Demokrasicilik oyunu oyna-
dınız. Oysa hiçbirinizin ne vatanla, ne milletle, ne halkla zerre ilginiz 
yoktu. Kandırdınız, zavallı bilinçsiz halkımızı. Sen, din alıp sattın. 
Saf, masum insanlarımızı, yoksul insanlarımızı, Kur’an’ın deyişiyle; 
“Allahla Aldat”tın. 

Kankan, Kontrgerilla’nın Özel Partisi MHP’nin Amerikancı Bahçeli 
Şefi, insanlarımızın milli duygularını ve heyecanlarını sömürdü. Öyle 
aldattı. 
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CHP’nin Sorosçu Kemal’i ve ajan Baykal’ı Laikçilik oynayarak 
kandırdı insanlarımızı. 

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin yani PKK ve HDP’nin dev-
şirilip ajanlaştırılmış şefleri Kürtçülük oynayarak kandırıp safına çekti, 
peşine taktı, Kürt insanlarımızı.

Oysa hepinizin odaklandığınız stratejik hedef aynıydı: BOP 
Haritası’nın hayat bulması. Yani Türkiye’nin, bu harita çerçevesinde üç 
parçaya bölünüp imha edilmesi. 

Dikkat edin; bunların bir teki diyebiliyor mu, “Biz BOP’a karşıyız.”, 
diye?

Hayır.
Bir teki diyebiliyor mu; “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol!”, diye?
Hayır. Tersine, bunlar toptan hem Amerikancıdır, hem AB’cidir. 

Hem NATO’cudur, hem CIA’cı, Kontrgerilla’cı.
Bakmayın siz, aralarındaki yalandan kavgalarına. Birbirleriyle esnaf 

rekabetine girişip kavga görüntüsü sergilemelerine... Oynadıkları hai-
nane oyunun gereğidir bu. 

Türkiye’yi parçalamalarına
bir adım kaldı

Sadece Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete değil, Türkiye 
Parababaları da bu ihanete suç ortaklığı ettiler. Yani TÜSİAD’cılar, 
MÜSİAD’cılar, TİSK’çiler ve TOBB yöneticileri de suç ortaklığı etti-
ler. Çünkü onlar da ABD ve AB tekelci şirketlerinin ortakları durumun-
daydılar. Onlarınki de çıkar ortaklığıydı. 

Üniversitelerimiz, aydınlarımız büyük oranda sessiz kaldılar bu 
ihanet yolculuğuna. Ses çıkarmak isteyenler de, bildiğimiz gibi, CIA 
yönetiminde gerçekleştirilen, FETÖ’cüler ve Tayyipgiller eliyle haya-
ta geçirilen “Ergenekon Davası” adı verilen büyük kumpasla Silivri, 
Hasdal, Metris, Maltepe Zindanlarına dolduruldu. Tasfiye edildi, yıllar-
ca yatırıldı oralarda. 

Ne acıdır ki, bu süreçte Yargı da görev ve sorumluluğunu yerine 
getirmedi. Laik Cumhuriyet’i koruma ve kollama görevini yapmaktan 
kaçındı. İhmal değil, bilerek görevi kötüye kullanmaktı bu. Eğer göre-
vini yapsaydı, Türkiye böylesi felaketlere uğramaz, bugünkü korkunç 
uçurumun kıyıcığına getirilip dayanmazdı. Artık bir adım kaldı, aşağı 
uçup parçalanmaya. 

Bu ihanet gidişine tâ başından beri en kararlı ve bilinçlice, sadece 
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biz karşı çıktık. Biz teşhir ettik bir bir hainleri, suçluları. Feryat ederek 
anlattık, Türkiye’nin yok edilmek istendiğini, Yeni Sevr’in uygulamaya 
konulduğunu. 

Halkımızın geniş kitlelerine ulaşıp sesimizi duyurabilmemiz müm-
kün olmadı. Zindanda atılmış bir çığlığa döndü feryatlarımız...

İşte bugün de bir başımızayız. Bu hainane gidişe hâlâ dur diyoruz. 
Ve son soluğumuzu verene kadar da hep dur diyeceğiz!

Zaten biz kurbanlık koçuz. 50 yıl önce, bu kutsal davayı benim-
seyip, kendimizi halkımıza, vatanımıza ve insanlığa adayışımızdan bu 
yana, hiç kendimizi düşünmedik. Hep en önde davamızı tuttuk, onu 
savunduk, ona zerrece toz kondurmamaya çalıştık ve onu zafere doğru 
ilerletmeye çalıştık.

Yani kendimizi baz alırsak: “Bizimki zararına yaşamaktır.” 
Ne demişti, Önder’imiz Kıvılcımlı Usta?
“Vatan aşkını söylemekten ve o uğurda dövüşmekten korkar 

hale gelmektense, ölmek yeğdir.”
Evet, aynen öyledir...
Bu bakımdan bizler; tutuklanabiliriz, işkencelere uğratılabiliriz, zin-

danlara tıkılabiliriz, katledilebiliriz hain tuzaklarda... Ama asla yıldırı-
lamayız, sindirilemeyiz. Namus bellediğimiz yoldan döndürülemeyiz. 

Öyle görünüyor ki, büyük felaketler yaşayacağız, büyük acılar çe-
keceğiz. Büyük fedakârlıklarda bulunmak zorunda kalacağız. Özetçe; 
büyük bedeller ödeyeceğiz. Ama en sonunda, biz kazanacağız!

Hani Önder’imiz nasıl 17 yaşında işgalci Yunan’a karşı savaşmak 
üzere Ege’ye çıkıp Yörük Ali Efe’nin Çetesine kızan yazılmışsa, biz de 
aynen öyle, yeniden çıktık Ege’ye. Ve başlattık, İkinci Antiemperyalist 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı. Şu an bir avucuz. Ama günbegün anlaşılı-
yoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. 

Gün gelecek, halkımız geniş kitleler halinde anlayacak, kavrayacak 
bizi. Ve ordulaşacak etrafımızda. 

Ölsek de davamız zafer kazanacak!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Mayıs 2017
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Ayrım
Otuz İki

İşte insan, işte insan sefaleti...
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CHP’nin, ölüsü kokmuş, insan sefaleti, Amerikan işbirlikçisi Deniz 
Baykal’ı, hiç utanıp arlanma kalmamış olacak ki; hâlâ konuşuyor. 
2002’de, siyasi yasaklı olan Tayyip Erdoğan’ın önünü açmak için, 
ABD Büyükelçisiyle birlikte, CIA’yla birlikte, İngiltere ve İsrail’le 
birlikte, zamanın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan’la birlikte 
yaptıkları binbir hukuk dışı düzenbazlıktan dolayı pişmanlık duyup 
duymadığı konusundaki bir soruya şu cevabı veriyor, aynen.

Diyor ki:
“Pişman mısınız diye sorarsanız; hayır, pişman değilim. Bugün 

yaşadığımız sorunları Tayyip Bey’e milletvekilliği seçilme hakkı ve-
rilmesinden dolayı kaynaklandığını zannetmek kadar naif, gerçek-
likten kopuk, hayali bir değerlendirme olamaz. Adaylar oluşmuş, 
bütün oy pusulalarında adı yazılmış, seçime girmiş bütün illerde 
miting yapan, millet bunun adının etrafında partiye oy vermiş ve 
adam yüzde 34 oy almış. Meclisin üçte 2’si neredeyse onun kont-
rolünde. Şimdi bunu sen milletvekili seçtirmeyeceksin. Bu demok-
rasiye de, siyasi ahlâka da, hukuka da aykırı, sürdürülebilir değil.

“(...)
“Hiçbir ciddiyeti yok bu işin, yani eğer oysa soru ‘Keşkeniz var 

mı’ diye, inançla, hiç tereddüt etmeden doğru olduğu kanısında-
yım.”[53]

Baykal’ın demokrasiyi
ABD’nin emirleri doğrultusunda tanımlayışı

Açıkça görüldüğü gibi, demagog düzenbaz, demokrasiyi salt sandığa 
indirgiyor. Eğer demokrasi sandıktan ibaret olsaydı, Cumhuriyet 
Tarihinin en demokrat Cumhurbaşkanı Kenan Evren olurdu. Çünkü, 
yüzde 92 oranında oy alarak seçildi, Cumhurbaşkanlığına, 1982’de. 
Ama her namuslu aydın, her zaman bilmiştir ki, Kenan Evren, 12 Eylül 

[53] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/746941/Deniz_Baykal__2003_teki_
kararimdan_pisman_degilim.html.
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Faşist Darbesi’nin lideri, Amerikanofil bir faşisttir, insan düşmanıdır, 
halk düşmanıdır.

Kaldı ki, sandığa koşan halkımız, kendi bilinçli, özgür iradesiyle 
oy vermiyor. ABD’nin, CIA’nın, yerli Parababalarının ve onların 
emrindeki siyasilerin, medyanın psikolojik harekâtı sonucu, neredeyse 
büyülenmiş vaziyette sandıklara koşturuluyor. 

Ayrıca, öncesinde de tarikatlar, Kur’an Kursları, İmam Hatip 
okulları, Muaviye-Yezid Dininin satıcısı olan imamlar, halkımızın 
beynini zaten uyuşturuyor. Zihin hasarına uğratıyor insanlarımızı, 
bu CIA-Pentagon Dininin zehirleri. Yani, her 4 ya da 5 yılda bir 
sandıklara koşan insanlarımızın, oynaya zıplaya mezbahaya doğru 
koşan sürü hayvancıklarından pek de bir farkı kalmamış durumdadır. 
Böyle insanları yönlendirmek gayet basittir, ABD için, CIA için, yerli 
Parababaları için, onun medyası için. 

İnsan tek başına şu soruyu sorsa bile, 2002 Seçimlerinin sonuçlarının 
bir demokrasi ürünü olmadığını açıkça görür:

Tayyipgiller parti kuruyorlar ve bu parti sadece 14 ay sonra seçime 
giriyor ve birinci parti olarak çıkıyor sandıktan. Geçerli oyların yüzde 
34’ünü alarak çıkıyor. Kayıtlı seçmen sayısınınsa yüzde 25’inin oyunu 
almış oluyor.

Normal şartlarda böyle bir sonuç nasıl elde edilebilir?
14 ay gibi kısa bir sürede bu parti ne yaptı da, ne anlattı da bu kadar 

yüksek oy alabildi halktan?
Biz söyleyelim:
Sadece din alıp sattı, din sömürüsü yaptı...
Onu, ihanet ettikleri Molla Necmettin’in Refah Partisi de yapmıştı. 

Hatta belli oranda diğer burjuva partileri de yapmıştı. Ne oldu da bu, 
böylesine öne geçti?

Bu sorunun tek cevabı, aslında halk seçmedi. Amerika seçti. ABD, 
tüm örgütleriyle birlikte Tayyipgiller’in seçilmesini organize etti, 
yönetti ve istediği sonuca ulaştı.

Hep diyoruz ya; Türkiye’yi Türkiye yönetmiyor. ABD Haydut 
Emperyalist devleti yönetiyor, 1950’den bu yana, diye... İşte öyle 
bir yönetim sonucunda Tayyipgiller Türkiye’nin tepesine getirildi ve 
başına bela edildi, 15 yıldan bu yana. 

Misyonlarını da tamamlamadılar daha. BOP’un Türkiye ayağının 
kesince hayata geçirilmesi tamamlanmadı daha. 

Türkiye’nin hemen bütün namuslu aydınları, Kaçak Saraylı Reis ve 
AKP’giller’inin bir Amerikan projesi olduğunu, İngiltere, İsrail projesi 
olduğunu bilmektedir, söylemektedir.

Kaç kez aktardık, Merkez Parti Başkanı Abdurrahim Karslı’nın 



253

bu konudaki sözlerini... Namık Kemal Zeybek’in bu konuya ilişkin 
sözlerini... 

Baykal BOPTayyip ve avanesi, iktidar karşılığında satmışlardır 
kendilerini, Amerika’ya. Amerika bunları iktidara taşıyacak, bunlar 
da BOP’un hayata geçirilmesinde, İsrail’in düşmanlarının bertaraf 
edilmesinde ve İslam’ın içinin boşaltılarak tam bir CIA-Pentagon 
İslamı haline getirilmesinde yerel taşeronlar olarak görev yapacaklardır, 
Amerika’nın emrinde. Anlaşma budur. Ve bu anlaşmada Deniz Baykal 
da vardır. O da, Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtulma karşılığında aynı 
projede yer alacaktır, Tayyipgiller’le el ele çalışacaktır.

İşte bunu yapmıştır, hain, satılmış Deniz Baykal, 2002’de. Bu, 
artık, onlarca tanık tarafından ortaya konmuş, hiç kuşku götürmeyecek 
kesinlikte bir gerçektir. Baykal, hâlâ savunuyor bu ihanetini. Onda 
kızaracak yüz yok. Utanacak, ar edecek bir vicdan, bir insani erdem, 
herhangi bir insani değer yok. O sadece sureta insandır. Gerçek insan 
değil...

Hatırlanacağı gibi, Tayyip, önü açılıp Başbakanlık koltuğuna 
oturtulduktan sonra anında satmıştır, Deniz Baykal’ı. Hocası, 
velinimeti, yetiştiricisi Molla Necmettin’i sattığı gibi, bir çırpıda satıp 
geçmiştir, Baykal’ı. Yani bu ihaneti karşılığında sadece hava almıştır, 
Baykal. Ama o, şu an bile bir şeyler bekliyor olmalı ki, hırsla, büyük bir 
heveskârlıkla ihanetlerine ve yalanlarına devam ediyor. 

Baykal gibi insan sefaletleri var
ama gerçek insanlar da var

İnsan böylelerine tanık olunca, insanlığından utanıyor. Bir insan 
nasıl gönüllüce böylesine insanlıktan çıkabilmiş diye şaşıp kalıyor. 
Tabiî iğreniyoruz, böylelerinden. Midemiz bulanıyor. Aynı ortamlarda 
bulunsak, kusarız belki de...

Şimdi de gelelim, gerçek bir insandan söz etmeye...
Bu namuslu aydınımızı da tanıyoruz hepimiz. Eski Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu...
Şimdi ona kulak verelim, isterseniz:

“(...) Atatürk, öncelikle emperyalizm karşıtıydı. “Bağımsızlık 
benim karakterimdir” derken bu karşıtlığın nedenlerini ve sonuç-
larını belirliyordu. Devrimciydi. Kuldan yurttaş, ümmetten millet 
oluşturarak, bölünmez bütünlüğün bir “Ulus Devlet” olarak sağ-
lanabileceğini kanıtlıyordu. Milliyetçiydi. Laik ve demokratik bir 
devletin, ulusun sonsuza kadar sürecek birlik ve beraberliğinin 
güvencesi olduğunu vurguluyordu. Çağdaş ve uygar bir hukuk 
sistemi ilk hedefiydi. Bu ilkeleri yaşama geçirebilmek ve korumak 
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için ulusuna gösterdiği yol, akıl ve bilim yoluydu. Öyle anlaşılıyor 
ki, emperyalizmin bugün için ilk hedefi Ortadoğu petrolleridir. 
Büyük Ortadoğu Projesi bu nedenle hazırlandı ve uygulamaya 
konuldu. Irak, Suriye, Libya olayları bu projenin sonucu oldu. 
Türkiye stratejik konumu itibariyle biraz önce saydığımız  ilkele-
riyle, hem kendisi ve örnek alabilecek Ortadoğu ülkeleri olarak 
emperyalizmin zayıf, güçsüz, bölünmüş ülkeler arzusunun önün-
de bir büyük engeldir. Bu engeli aşmanın ilk adımı, öncelikle ge-
rek Türkiye’de ve gerekse mazlum ülkeler arasında emperya-
lizm karşıtlığı bilinen Yüce Atatürk’ü itibarsızlaştırma çabasıdır. 
Dışarıdan gelecek saldırıların, yurtiçinde işbirlikçilerinin olacağı 
açıktır. Osmanlı’dan gelen Hürriyet İtilâf Fırkası ardılları ile siyasî 
iktidarın teşvik ve yardımını gören soysuzlar vardır. Sorunuzdaki 
(zavallı meczuplar) deyişine katılmıyorum. Yazılanlar, söylenenler 
planlı bir biçimde çıkarları birleşenlerin ortak çabalarıdır. Türk 
Milleti oynanan oyunun farkındadır. Ulusal Kahramanına ister il-
keleri zayıflatmak için isterse meşruiyeti tartışmalı bu referandum 
sonucunu unutturmak için yapılsın, bu saldırıların hesabını er veya 
geç sormak gücündedir.

“(...) Siyasî iktidarın gözettiği hukuk devleti, hukukun üstünlü-
ğü, bağımsız ve tarafsız yargı değil, ehliyetsiz ve liyakatsız olsa da 
iktidarın yanında olacak hâkim ve savcı arayışıdır. Son atamalar 
kuşkusuz bu arayışın kesin kanıtıdır.

“(...)
“(...) Hâkimlerin adaylığa kabulü hakkında son günlerde ya-

şanan olaylar “Partili Cumhurbaşkanı”, “Partili Başkomutan” 
sürecinden sonra “Partili hâkim-savcı” dönemine ulaştığımızı 
gösteriyor. Geldiğimiz nokta “Adalet Mülkün Temelidir” ilkesinin 
çöktüğü ve devletimizin büyük bir tehlike altında olduğunun işa-
retidir.

“(...)
“Kuvvetler ayrılığı ilkesinin en hafif deyimle zedelendiği, yıp-

ratıldığı ülkelerde hukuk devletinden, yargı bağımsızlığından söz 
edilemez. HSK’nın oluşum biçimine bakarsanız, seçim için başvu-
ranların niteliklerine şaşırmamak doğaldır, “yargı bizim için ayak 
bağıdır” diyen bir zihniyet iktidardadır. Bu iktidardan yargı ba-
ğımsızlığı için düzenlemeler beklemek, boş hayal olacaktır. Kaldı 
ki, yargının getirildiği yer düzenlemelerle de düzeltilemez. Yargı 
bağımsızlığı için A’dan Z’ye reform gerekmektedir.

“(...)
“Türkiye maalesef ve ne yazık ki bir hukuk devleti değildir.
“(...)
“Danıştay’ın 149. kuruluş yıldönümünde konuşan Başkan 

Zerrin Güngör’ü kutluyorum. Demokrasinin vazgeçilmez ilkeleri 
olarak gösterdiği kuvvetlerin birbirlerini denetlemesini ve dengele-
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mesini vurgulayarak, kabul edilen değişiklikle Anayasada var olan 
kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir demesi, 
kuşkusuz tarihe geçecek bir saptamadır. Tek adam rejiminin ku-
rulmaya çalışıldığı, yasamanın işlevsiz hale getirildiği, yargı ba-
ğımsızlığının ortadan kaldırıldığı bir dönemde, özellikle meşruiyeti 
tartışmalı bir referandumdan sonra böyle bir saptama yapmak 
cesaret işidir, meslekî intihardır. Bir başka yıldönümünde sergile-
diği tutumunun ve çay toplama faaliyetinin devamıdır. Üstlendiği 
görevini siyasî iktidarı mutlu kılacak biçimde başarıyla tamamla-
mıştır. Sayın Başkanı görevinden istifaya davet etmek her yurttaşın 
hakkıdır.

“(...)
“3 Kasım 2002 seçimlerinde (...) TBMM, % 34 oy alan bir par-

tinin % 66 temsil edildiği bir siyasî iktidara sahip oldu. Siirt seçim-
lerinin yenilenmesi ve bu seçimde aday olma yeterliliği olmayan 
bir kişinin önce milletvekili ve sonra Başbakan olma sonucu da 
YSK’nın bir başka marifeti olarak sayılabilir. O tarihte, YSK’nın 
millî iradenin oluşumuna menfi etkilerine karşı halkımız, siyasî 
partiler ve sivil toplum örgütleri gerekli ve yeterli tepkileri gös-
terebilseydi, sanırım YSK 16 Nisan’da gördüğümüz keyfi, kanun 
dışı ve tam kanunsuzluk biçimindeki işlem ve kararları alamazdı. 
16 Nisan Referandumu, rejim değişikliğine, kuvvetler ayrılığının, 
denge ve denetimin, yargı bağımsızlığının ve sonuçta hukuk devle-
tinin sonunu getiren bir tek adam rejimi kurulmasına yol açacak-
tır. Bu nedenle Ana muhalefet partisi (CHP)’nin kurumsal olarak 
tüm hukuk yollarını kullanması hem hakkı ve hem de görevidir. 
Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin, önceki yerleşmiş kararlarına 
bakarak başvuruları, YSK kararlarının kesinliği gerekçesiyle red-
dedeceği muhtemeldir.

“(...)
“(...) Cumhurbaşkanı’nın TBMM’ne karşı hiçbir siyasî sorum-

luluğu yoktur. Tek adam rejimi içerisinde birtakım çelişik düzenle-
meleri gidermeye çalışmak yerine eksik ve yanlışlıklarını düzelte-
rek yeniden parlamenter rejimi sağlamaya çalışmak tek ve doğru 
yoldur.

“(...)
“(...) 16 Nisan Referandumunun yine hileli, şaibeli olarak ad-

lanmaktan kurtulamaması, demokrasiyi ne derece özümsediğimi-
zi açıkça göstermektedir. Acı tarafı, suçlamanın büyüğü kanunu 
uygulamayıp keyfi gerekçe ve yorumlarla meşruiyet sorununu 
gündeme getiren YSK’na yönelmektedir. Öncelikle referandum 
olağanüstü hal içinde yapılmamalıydı. Devletin tüm olanakları, 
Cumhurbaşkanından Camii imamına kadar “evet” için seferber 
olmamalıydı. Devlet TV’si siyasî iktidarın emrine girmemeliydi. 
YSK, seçim devam ederken siyasî iktidar temsilcisinin soyut baş-



256

vurusu üzerine ve kanuna rağmen referandumu etkileyecek kararı 
almamalıydı ve sandıkların tamamı açılmadan sonuç açıklamama-
lıydı. Cumhurbaşkanının “atı alan Üsküdar’ı geçti” ifadesi söylen-
memeliydi.

“Şimdi, elimizde adını ne koyarsanız koyunuz en hafif deyimiy-
le tartışmalı bir halkoylaması var. 1946 seçimiyle iktidar değişmedi 
ve değişemezdi. Ama 16 Nisan Referandumu ile rejim değişti ve tek 
adam rejimi kuruldu.”[54]

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar; bu iki kişi birbirinden ne kadar 
farklı, değil mi?

Yerle gök kadar, geceyle gündüz kadar, akla kara kadar farklılar 
birbirlerinden. Dedik ya, biri insan, öteki insan sefaleti...

İnsanın en zoruna giden de, bugün bile yaptığı ihaneti savunma 
pervasızlığında bulunabiliyor, savunma cesareti gösterebiliyor, Baykal 
haini...

Yeni CHP içinden de hiç kimse bu ahlâk ve namus yoksuluna; 
sen hâlâ nasıl konuşabiliyorsun? diyemiyor. CHP tepesindekilerin de 
bundan nitelikçe bir farkları yok çünkü. Onlar da Amerikanofil. Onların 
da Türkiye, vatan millet, halk umurlarında değil. Onlar da makam, 
koltuk, ün, poz hastası. 

Görüldüğü gibi, arkadaşlar, Tayyipgiller Laik Cumhuriyet’i yerle 
bir etmiş, ne ordu bırakmış, ne yargı, ne eğitim, ne ahlâk, ne vicdan; 
enkaza, harabeye çevirmiş ülkeyi ve toplumu. Bu yıkımlar, bu 
tahribatlar, bu ihanetler zerrece de olsa rahatsız etmiyor, gördüğümüz 
gibi, Deniz Baykal denen sefaleti ve CHP’nin Sorosçu Kemal’ini ve 
onun avanesini. Yazık be... Yazık sizin insanlığınıza...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Mayıs 2017 

[54] http://odatv.com/yargi-bizim-icin-ayak-bagidir-diyen-bir-zihniyet-iktidarda-
dir-2105171200.html.



Ayrım
Otuz Üç

Şimdi sıra geldi, Tayyipgiller’in
en ağır ev ödevlerinin yapılmasına...

Yani BOP’un Türkiye ayağının
hayata geçirilmesine...
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Artık hepimizin bildiği gibi, BOP’un Irak ve Suriye ayağı netçe 
hayata geçirildi. Bu her iki ayağın da koruyucusu, kollayıcısı ve 
yaratıcısı, yani oluşturucusu ABD Emperyalist Haydut Devletidir. 
Hemen her işlerinde olduğu gibi, AB Emperyalist Haydutları da 
ABD’ye bu işte yardımcılık etmiştir.

Sonradan sahaya Rusya girdi, yine bilindiği gibi. Rusya da, BOP’un 
bu iki ayağına anında sahip çıktı. O da artık bunların koruyucusu 
durumundadır. Tabiî Rus Emperyalist Çakalları da; “Yahu bu Kürtleri 
ne diye ben alıp kendi yörüngemde kullanmayayım? Atlantik ötesinden 
Amerika’nın gelip bunları yedeklemesine niye sessiz kalayım?” 
diyerek; o da Kürt kartını oynamaya başladı. 

Önce de söylediğimiz gibi, bölgedeki Burjuva, Amerikancı Kürt 
Hareketleri artık her türden emperyalist devletin iştahını kabartan 
işbirlikçilerdir, taşeronlardır. Neredeyse paylaşılamamaktadır, 
emperyalist haydutlar arasında. 

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi de emperyalistler arasındaki 
bu çekişmeyi ustaca değerlendirip kullanmaktadır. ABD yörüngesine 
yerleşmiş olmakla birlikte, Rusya’ya da gülücükler göndermekten geri 
durmamaktadır.

BOP’un bu iki ayağının pratiğe geçirilmesinde, bir yerel işbirlikçi, 
Amerikancı Hareket daha vardı: Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i. 
Bunlar da yapımcıları ve efendileri ABD’nin vermiş olduğu her emri 
harfiyen uyguladılar, bu konuda. Yani, bölge Müslüman Halklarına 
karşı hiç duraksamadan ihanetlerini gerçekleştirdiler. Ve, bugüne 
dek hayatını kaybeden 10 milyon masum Müslüman insanın, ABD-
AB Emperyalistleri tarafından katledilmesinde suç ortaklığı ettiler. 
Tayyipgiller’in de elleri bunca Müslümanın kanına bulanmıştır.

Sıra sende Türkiye...
Şimdi sıra artık Türkiye’ye gelmiştir...
Dikkatle izleyin; göreceksiniz. Tayyipgiller, artık Dolmabahçe’de 
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mi olur, Yıldız’da mı olur, yoksa Oslo benzeri bir yerlerde mi olur; 
PKK’nin legal plandaki temsilcisi HDP’yle masaya oturacaktır.

Zaten ne demişlerdi, Oslo ve Dolmabahçe mutabakatları sonrasında?
“Yüzde 90 oranında anlaştık.”
Geriye kalan yüzde 10’u da tamamlamaya girişecekler, önümüzdeki 

süreçte.
Geçenlerde, avanesiyle birlikte Amerika’ya gidip yeni patronlu 

White House’u tavaf etti ya Tayyip; oradan yeni emirlerle döndü. 
Suriye konusunda artık laga luga etmeceksin, dendi kendisine. Bu işi 
biz PYD’yle, YPG’yle götüreceğiz. Sen, istersen seyredersin, istersen 
görev talep edersin bizden. Bizim dediklerimizi uygularsın sadece de...

Ayrıca da, artık ülkendeki Kürt temsilcilerle “barış masası”na bir 
an önce döneceksin. Bak seni Kaçak Saray’ına Başkan da seçtirdik. 
Artık her türden söz de, karar da, yetki de sende... Biz emredeceğiz, sen 
uygulayacaksın. Kimse de gıkını çıkaramayacak... Bak, gördün işte, ne 
ordu kaldı korkacağın, ne yargı. Hepsinin işini bitirdik. Meclisi de senin 
eline verdik tümden. Eee, hadi gayrı, daha fazla ayak sürüme!

“Hayır”cılardan ya da senin “Evet”çi hülooğğcularından bir tepki 
gelir diye de endişelenme. Onlar zaten örgütsüz, darmadağınık. Bir iki 
mızıldanırlar, orada kalır iş...

Sonra sen, usturuplu gideceksin başta, tabiî. Eyalet sistemine 
geçeceğiz, filan diyeceksin. Türkiye büyük ülke. Her tarafı merkezden 
yönetmek hem zor, hem de verimsiz. Yönetim erkini bölgelerle 
paylaşırsak, çok daha verimli hale gelir işler. Türkiye, 2023’e, 2053’e 
füze hızıyla gelişerek girer, diyeceksin; böylece de kandıracaksın o 
biçareleri. 

Başta bazıları kanmasa da, mecburen kabullenecekler. Sen bu işin 
ustasısın zaten. Bize karşı olanlar, Türkiye’nin gelişmesini istemeyen 
teröristlerdir, ya da dış odakların etkisinde kalan güçlerdir, filan 
diyeceksin.

Daha da kesmezlerse seslerini, seçim öncesi dediklerini tekrarlarsın. 
Bunlar teröristtir, dersin. DAEŞ’çidir, dersin. Hatta ve hatta; “Bize 
karşı çıkarak bu dünyanızı da, öbür dünyanızı da tehlikeye atmayın.”, 
der çıkarsın işin içinden. O zaman bak hülooğğcuların sesi ve itirazı 
bitiverir, kesiliverir...

İşe eyaletle başlarsın, sonra özerkliğe filan geçersin, bu özerklik 
meselesinin sınırlarını de kerte kerte genişletirsin. Bak Öcalan yıllar 
öncesinden bizim emrettiğimiz şekilde bu işi yazılı hale getirdi. Oradan 
biraz kopya çekersin. Zaten, HDP temsilcileri de söyleyeceklerdir 
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bunları sana. Ayrıca, bu seferki “Barış Masası”nda İngiltere’nin yanı 
sıra bizim de ve hatta İsrail’in de temsilcileri olacak. Hakem rolünü biz 
oynayacağız. 

Bir anda hepsini yap, bitir, demiyoruz sana. İşi biraz zamana 
yayacaksın. Şark metodu yani... Sen de bunu akıllı bir öğrenci gibi 
kavrayıp telaffuz etmiştin ya yıllar öncesinde; “Hazmettire hazmettire 
gideceğiz.”, demiştin ya... İşte yine öyle yapacağız.

Evet, aynen bunlar söylendi, Kaçak Saraylı Reis’in avanesine. 
Okeyleştiler...

Bekleyin, göreceksiniz olacakları...

Kürt Meselesi’nde Amerikancı Çözüme gidiş 
hızlanıyor, ülkemizi kara günler bekliyor

Saygıdeğer arkadaşlar;
Kürt Meselesi’nin Amerikancı çözümü, zaten çok önemli gelişmeler 

gösterdi, çok yol aldı. Fiiliyatta da, bir ölçüde gerçekleşti zaten. 
Bugün Kürt illerinde ikili iktidar var. Bölge halkı da psikolojik olarak 
Türkiye’den önemli oranda kopmuş durumdadır artık. 

İş, bunun resmiyete büründürülmesine kalmıştır. Biçimce de 
belirlenmesine kalmıştır.

Malum; bu aşamaya iki taktik uygulamayla gelinmiştir: Savaş ve 
Barış...

Savaşla başlanmıştır ve uzun yıllar sürdürülmüştür savaş. 2009 
sonrasındaysa, Barışçıl planda yürütülmüştür işler. Oslo’da, Habur’da, 
Dolmabahçe’de, İmralı’da, Kandil’de “Çözüm Masaları” kurulmuştur. 
Onların başına oturtulmuştur taraflar. 

Sonra, yeniden Savaş yöntemine dönülmüştür, 2015 Temmuzu’ndan 
itibaren. İşte o günden bu yana da, Savaşçıl bir yol izlenmektedir. 
Binlerce Türk ve Kürt genci, işte bu 2015 sonrasında başlayan Savaşta 
hayatlarını kaybetmiştir, genç yaşlarında. 

Bizce, önümüzdeki süreçte yeniden Barışçıl metoda geçilecektir.
Peki, bu sürecin nihai sonucu ne olacaktır?
Ortadoğu’da ikinci bir İsrail’in oluşturulması...
ABD’ye Ortadoğu’da yeni bir petrol bekçisi devletin oluşturulması...
Yani, Müslüman bir İsrail’in kurulması...
İşin noktalanacağı yer orasıdır. 
Zaten ABD, bu planını on yıllar öncesinden açıkça ortaya koymuştur. 
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Fakat, Müslüman İsrail’in oluşumuyla da bölgeye barış gelmiş 
olmayacaktır. Hatırlanacağı gibi, ABD’nin bir de Ermeni kartı vardır. 
Ermenistan, şu anda Kars ve Moskova Anlaşmalarıyla belirlenmiş olan 
Türkiye-Ermenistan arasındaki sınırı tanımadığını beyan etmiştir. Yani 
bu iki anlaşmayı da geçersiz saymaktadır; hem Ermenistan Anayasa 
Mahkemesi, hem Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, hem de Ermeni 
Diasporasının ABD’deki ve Fransa’daki temsilcileri...

Bugünkü Kürt illerinin çoğunluğunu kapsayan coğrafyayı, Tarihi 
Ermenistan’ın sınırları içinde görmektedir, bu Ermeni kurum ve 
temsilcileri. “Bizim Batı Ermenistan’daki tarihi haklarımız meşru ve 
geçerlidir.”, demektedirler.

Böylece de bir Ermeni-Kürt ve Türk Savaşı başlayacaktır. 
Başlatılacaktır daha doğrusu, emperyalist haydut devletler tarafından. 
Halklar, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda olduğu gibi yeniden 
birbirlerinin boğazına saldırtılacak ve birbirlerine katlettirileceklerdir.

Ondan sonra, Türkiye üç parçaya bölünmüş olacaktır, BOP 
Haritası’nda öngörüldüğü üzere. 

ABD Haydut ve Çakal Devleti, bu kanlı hesaplaştırma yöntemine 
ne ad vermektedir?

“Kaostan düzen çıkarma.” İngilizcesiyle “Order from Chaos.”
O kan içici haydut hep bu yöntemle uygular planını, projesini. 

Saygıdeğer Halkımız; 
İşte böylesine kara günler beklemektedir ülkemizi, vatanımızı 

ve bizi. Bu kanlı ihanet senaryosunun baş aktörü de Kaçak Saraylı 
Reis’in AKP’giller’i ve onun yedeğindeki, Kaçak Saray’ın Arka 
Bahçelisi olacaktır. Yardımcı oyuncularıysa, Amerikancı Burjuva Kürt 
Hareketi’nin temsilcisi PKK, PYD, YPG ve HDP ile Sorosçu Kemal’in 
Yeni CHP’si olacaktır. 

Bu hainler güruhu, şimdiden anlaşmış bulunmaktadır. Dikkat 
edelim; Bahçeli’nin MHP’si de, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si de ve 
Amerikancı Kürt Hareketi’nin HDP’si de Referandum sahtekârlığını 
meşru saymaktadırlar. Bu, apaçık bir biçimde kanunların hiçe sayılarak, 
insanların ahmak, hatta hayvan yerine konularak yapılan sahtekârlığı, 
düzenbazlığı ve kandırmacayı; meşru görmekte ve kabul etmekte ve 
kendisine bel bağlamış insanlara da kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. 
“Yahu geçelim artık bu Referandum işini, 2019’a odaklanalım”, 
demagojisini tekrarlayıp durmaktadırlar. 

Çünkü, dediğimiz gibi, bunlar Meclisin Amerikancı Dörtlü Çetesidir. 
Hepsinin Kıblesi Washington’dur, Kâbesi ise Beyaz Saray’dır. 
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Hep diyoruz ya; bunlar aynı senaryonun farklı karakterlerini 
canlandıran değişik oyuncularıdır. Bunların ihanet oyununun yapımcısı 
da, yönetmeni de ABD’dir, CIA’dır, Pentagon’dur, Washington’dur. 

Bunların tamamını ipe çekmekle tehdit etseniz bile, bir tekine “Katil 
Amerika, Ortadoğu’dan Defol!”, dedirtemezsiniz, asla. 

Hep ne der bunlar?
“Amerika müttefikimiz, dostumuzdur.”
Türkiye’nin, Türkiye Halkının ve vatanının en büyük düşmanını 

dost sayar bu ABD işbirlikçileri. 
Che’nin deyişiyle; “İnsan soyunun başdüşmanı” olan ABD 

Emperyalist Haydutlarını dost sayarlar. 
Bunlardan halka zerrece fayda gelmez...
Bunlardan umut uman, Şeytandan iyilik ummuş olur. Sinsidir, 

yalancıdır, dolapçıdır bunlar. Yalanlarına, oyunlarına gelmemek için 
çok uyanık olmak gerekir, bilinçli olmak gerekir. Aynı zamanda da 
bilgili olmak gerekir. 

Olayları, yakıştırma sebeplerle değil, gerçek sebepleriyle görüp, 
anlayıp, kavrayıp, değerlendirmek gerekir. 

Saygıdeğer Halkımız;
Bize kulak ver. Bizi anla. Gerçek dostun sadece biziz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Mayıs 2017



Ayrım
Otuz Dört

Bunların gözünü ancak toprak doyurur...
Bunların iktidarının en başarılı tanımını,

Deniz Feneri Soygunu Davası’nın namuslu Savcısı
Abdülvahap Yaren yapmıştı.

Demişti ki bunlar için; “Hırsızlar İmparatorluğu”



267

Biz de, izleyen arkadaşların bileceği gibi, bunlar için, ilk ortaya 
çıktıkları andan itibaren “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” demiştik. 
AKP’giller, normal, kanunlara uygun bir siyasi parti değildir, demiştik. 

15 yıldan bu yana gerçekleşen, birbirinden kötü ve giderek de 
boyutları artan olaylar, bu yargılarımızı tümüyle doğrulamıştır. 

Hatırlanacağı gibi, Tayyip Erdoğan zaten İstanbul Belediye 
Başkanlığı döneminden itibaren, hepsi de akçeli suçlardan, yani yüz 
kızartıcı suçlardan oluşan pek çok suç işlemiştir. 6 tane de dava açılmıştır 
hakkında, bilindiği gibi. Binbir hile ve düzenle bunların bir ikisinden 
kurtulmuş, diğerleri de 2002’de dokunulmazlık zırhına büründüğü 
için dondurulmuş durumdadır. Bunların birinden kurtaran da, şu anki 
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’tir. O günlerde, Üsküdar Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanıdır, İsmail Rüştü Cirit. Akbil yolsuzluğundan 14 
yıl ağır hapis istemiyle yargılanan Tayyip Erdoğan’ı beraat ettirmiştir. 
Yani adamlar tâ o günlerden itibaren örgütlüdürler, devlet içinde. 

Erdoğan; görevi kötüye kullanmak, zimmet, resmi evrakta sahtecilik 
türünden yığınla suç işlemiştir, daha o günlerde bile.

2002 sonrasında iktidarı ele alışlarıyla birlikte de, kamu mallarını 
durup dinlenmeden, Şeytanın bile aklına gelmeyecek metot ve 
biçimlerle aşırmaya başlamışlardır. 

AKP kurucularından, Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener’in öne 
sürdüğüne göre; sadece Tayyip Erdoğan ve ailesi 100 ila 120 milyar 
dolar arasındaki bir kamu malını aşırmış, çalmış, zimmetine geçirmiştir. 
Yine Şener’e göre, bu hırsızlığın miktarı hiçbir şekilde 80 milyar 
dolardan aşağı düşmez.

Yine 17-25 Aralık tapeleri göstermiştir ki; Tayyip’in Kısıklı’daki 
villası milyar dolarlarla, avrolarla doludur. Hem de nakit cinsinden...

Damat, Bilal, Sümeyye vb., 24 saat kamyonetlerle para tahliye 
ediyorlar, yine de 30 milyon Avro kalıyor villada. “Sıfırlayamadık 
Babacım”, diyor Bilal. “Hâlâ 30 milyon Avro var. Ona da Şehrizar 
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Konakları’ndan 6 tane villa almayı düşünüyoruz. Her biri 5’er milyon 
Avro.”

6 konak da alınıyor. Tapuları Damat Berat Albayrak’ın üzerine 
olmak üzere.

Yine ne diyordu Tayyip, o günlerde medyaya düşen ses kayıtlarında?
“Kupon arsalar benden habersiz satılmasın.” Yani onların kaymağı 

benim payımdır, demek istiyor.
Yine o günlerin kayıtlarında Ege’deki kamu arazileri lüplenerek 

yapılan, denize sıfır villaları da vardı, değil mi Sümeyye’nin ve aile 
efradının?..

Yani adamlar vurdukça vuruyor. İşin garibi, vurdukça da iştahları 
kabarıyor, artıyor; bir türlü doymak, kanmak bilmiyorlar. Yahu bu kadar 
servet bizim yedi sülalemizin bugününe de, geleceğine de yeter de artar. 
Artık duralım, bırakalım bu işleri, diyemiyorlar. 

AKP’giller’in Müslüman sıfatıyla
cenaze namazları bile kılınamaz

Ve namuslu ilahiyatçımız, nur içinde yatsın, Yaşar Nuri Hoca ne 
diyordu bunlar için?

“On küsur yıllık icraatı gulûl (kamu malı hırsızlığı) suçlarıy-
la dolu olan AKP iktidarının bu gulûl siyasetlerini kotaran koda-
man kadrolarının hiçbirinin cenaze namazı ‘Müslüman’ sıfatıyla 
kılınmaz. Hatta onların katıldığı saflarda, girdikleri camilerde 
namaz kılınamaz.”[55]

Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı nazarında, yani Gerçek İslam 
nazarında, Tayyipgiller’in durumu budur işte, arkadaşlar. Yaşar 
Hoca’nın tespiti mükemmeldir.

Gelelim bugüne...
İşte 2 gün önce yine medyaya, bunların çevirdiği dolaplarla ilgili, 

yaptıkları yolsuzluklarla, vurgunlarla ilgili haberler düştü. Görelim 
isterseniz, bunları da. Birincisi, Tayyip’in ve ailesinin yolsuzluğu 
üzerineydi. İşte:

“MALTA FİLES, ERDOĞAN’IN YOLSUZLUKLARINI İFŞA 
ETTİ

“Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milyarlarca 
dolarlık bir servete sahip olduğundan bahsediliyor. Malta Files 

[55] Aydınlık, 18 Haziran 2015.
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belgelerinde bunun bir kısmı ortaya çıktı. Mübariz Mansimov ve 
Sıtkı Ayan, Erdoğan ailesine 26 Milyon Euro “hediye” etti.

“Belgeler Erdoğan’ın yolsuzluklarının sınır tanımadığını 
gösteriyor. Avrupa Araştırmacı Gazeteciler Birliği (EIC) içerisinde 
yer alan gazeteciler ağı, Erdoğan ailesi ve iktidarının yolsuzluklarını 
ortaya çıkardı. Ancak bu, buz dağının sadece görünen yüzü. 
Fransız alternatif internet gazetesi Mediapart, Türk Başbakanı 
Binali Yıldırım’ın sadece on yıl içerisinde en az 140 milyon euroluk 
bir servet elde ettiğini gözler önüne serdi. İnternet gazetesi şimdi de 
Erdoğan ailesinin yolsuzluklarına dikkatleri çekti.

“Vergi cennetlerine ilişkin bu araştırma “Malta Files” belgele-
rine dayanıyor. Mediapart, “Türkiye Cumhurbaşkanı zengin biri, 
ama ne kadar zengin olduğunu bilemezsiniz” diye şaşırıyor. Erdo-
ğan’ın muhalifleri, Cumhurbaşkanı’nın milyarlarca dolarlık bir 
servete sahip olduğunu belirtiyor. Bunlar yolsuzluklarla elde edi-
len zenginlik olarak önem kazanıyor. Türkiye’de ortaya çıkarılan 
yolsuzlukların üstü örtüldü, ancak bu kez yurtdışındaki belgelerle 
resmiyet kazandı. 2003 yılından beri iktidarda olan Erdoğan, bu 
süre içerisinde sömürdükçe sömürdü.

“ERDOĞAN’IN PETROL TANKERİ
“Mediapart ve EIC’deki ortakları ilk kez Erdoğan ailesinin giz-

li bir operasyonunu ortaya çıkardı. Bu operasyon, Cumhurbaşkanı 
ailesinin nasıl iktidarı kullanarak zenginleştiğini gösteriyor. Klasik 
bir yöntem kullanılıyor. Yıldırım ailesinin yaptığı gibi, siyasetçiler 
kendi ellerini kirletmemek için, kirli faaliyetlerini aile bireyleri 
üzerinden gerçekleştiriyor.

“Medipart’ın elde ettiği bilgilere göre, Erdoğan ailesi Malta’daki 
paravan şirketler aracılığı ile “Agdash” isimli bir tankere sahip. 
Tanker, Man Adası’nda Bumerz Limited isimli paravan şirket adı-
na kayıtlı. Şirketin adı, temel ortakların baş harflerinden oluşuyor. 
Diğer bir ifadeyle, şirket ismi Cumhurbaşkanı’nın oğlu Burak Er-
doğan’ın, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’den adını 
alıyor.

“Bu petrol tankeri, Erdoğan’a yakın iş adamları tarafından he-
diye edildi. Sıtkı Ayan, 6.2 milyon Euro tanker için öderken, Müba-
riz Mansimov, gemiyi kullanmak için 20.3 milyon Euro “kira” adı 
altında verdi. Erdoğan ailesi sadece “Agdash” operasyonu sayesin-
de toplamda 26.5 milyon Euro elde etti.

“MÜBARİZ MANSİMOV KİM?
“Paranın dörtte üçünü ödeyen Mübariz Mansimov, Azeri bir 

milyarder. Bakü’de doğdu. Erdoğan tarafından, Türk vatandaşlı-
ğına geçirildi. 48 yaşında ve özellikle İstanbul’daki Palmali arma-
törünü yönetiyor. Mediapart şu soruları yöneltiyor: “Bu hediyesi, 
vatandaşlığın bedeli miydi? Karşılığında başka bir şeyler aldı mı? 
Recep Tayyip Erdoğan ile bağları nasıl olursa olsun, iş adamının 
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böylesi bir hediyeyi sadece dostluk adına verdiğini düşünmek zor.”
“Temmuz 2008’de Erdoğan ve partisi laiklik ilkelerini ihlal 

ettiği gerekçesiyle soruşturma konusu oldu. İktidardan düşürül-
me noktasına geldi. Yüksek Mahkeme, Erdoğan’ı kurtardı. Üç ay 
sonra, Erdoğan ailesi Mübariz Mansimov ile bu pahalı “hediye” 
Agdash anlaşması yaptı.

“Azerbaycanlı Mansimov, Kızıl Ordu’da da rol aldı. Sovyetler 
Birliği’nin yıkılması ardından denizcilik sektörüne girdi ve Azer-
baycan Devleti armatörü için çalıştı. Daha sonra kendi denizcilik 
şirketi Palmali’yi kurdu. 1.5 milyar dolarlık servetin başında olan 
Mansimov, 100 gemilik bir filoyu yönetiyor. Kurduğu bu impara-
torluk, Karadeniz bölgesindeki petrol ulaşımının üçte ikisini kont-
rol ediyor.

“Mansimov, ABD Başkanı Donald Trump’a yakın biri olarak 
da biliniyor. Öyle ki, Ocak ayında Trump’ın yemin törenine de ka-
tıldı. İstanbul’da Trump Tower 2009’da açıldığında Mansimov ilk 
müşterisiydi. 39 katlı bu gökdelendeki sekiz daireyi satın aldı. Bun-
lar arasında, zirvedeki lüks daire de var.

“1998’de Türkiye’deki denizcilik faaliyetlerine başlayan Man-
simov, 2006’da Türk vatandaşlığını elde etti ve Erdoğan’ın talebi 
üzerine Mubariz Gurbanoğlu adını aldı. EIC’e konuşan Mansi-
mov’a yakın bir iş adamı, Mansimov’un pasaportunu satın aldığını 
söyledi. Bunun doğruluğu kesin olarak tespit edilemese de, vatan-
daşlığa geçtikten sonra Erdoğan ailesinin zenginleşmesine katkıda 
bulunduğu kesin. 

“2008’DEKİ GİZLİ ANLAŞMA
“2007 sonbaharından itibaren, Mansimov’un sahibi olduğu Ag-

dash, Karadeniz ile Baltık Denizi arasında gidip gelmeye başladı. 
Bu seyahatlerde Letonya, Hollanda ve İngiliz petrol terminallerine 
yanaştı. Bu sırada Erdoğan askerlerin ve Türk mahkemelerinin 
baskısı altındaydı. Ekim 2008’de ne tesadüf ki, Erdoğan’a yöne-
lik tehditler ortadan kalkınca, eniştesinin yönettiği paravan şirket 
Bumerz Limited, Agdash petrol tankerine sahip Maltalı şirket Pal 
Shipping Trader One’ın yüzde 100 sahibi oluverdi. Bu transferin 
ertesinde, yani 24 Ekim 2008’de, Parex bankası Bumerz ile 18.4 
milyon dolarlık bir kredi anlaşması yaptı. EIC’in eline geçen bu 
kredilere ilişin birçok belgede Erdoğan’ın eniştesi Ziya İlgen’in im-
zası var. Ancak Erdoğan ailesi, bu tek bir sent bile geri ödemedi. 
Bu borçla, Mübariz Mansimov ilgilendi. Bunun belgeleri de orta-
ya çıktı. Yine ne tesadüf ki, 2008’deki bu gizli anlaşmadan sonra, 
Mansimov’un işleri, devletle yaptığı anlaşmalar sayesinde dallanıp 
budaklandı.

“PETROL VE GAZ BORU HATLARINDAKİ ÇIKAR İLİŞKİLERİ
“Mansimov aynı zamanda Tekfen isimli şirketin de hissedarı du-

rumunda. Bu Türk şirketini, 2008 yılında, Azerbaycan Devlet pet-
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rol şirketi Socar ile birlikte satın aldı. Tekfen, Bakü-Tiflis-Ceyhan 
petrol boru hattının ortakları arasında yer alıyor. Bu şirket aynı 
zamanda, değeri 500 milyon dolar olarak ifade edilen Trans-Ana-
tolian Natural Gas gaz boru hattında da pay sahibi.

“ERDOĞAN HOLDİNGİ BEŞ PETROL TANKERİ DAHA ALDI
“EIC’in ele geçirdiği belgeler, Mansimov, Socar ve Türkiye ara-

sındaki şüpheli ilişkilere işaret ediyor. Mediapart’a göre, Socar bir 
süre önce Maltalı paravan şirketler aracılığı ile Agdash’ın dışında 
beş tanker daha satın aldı. Bu tankerler, Erdoğan ailesinin diğer 
bir holdingi olan BMZ Group’a ait. Satış işlemi Ocak 2017’de ger-
çekleşti. Bu operasyon da Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünden 
sonrasına denk geldi. Erdoğan hükümeti, eski suç ortağı Gülen ce-
maatine yakın olduğundan şüphe ettiği Socar’ın Türkiye’deki gaz 
şubesi yöneticilerini görevden aldı. Yerlerine kendisine yakın “gü-
venilir” isimleri atadı. Öyle görünüyor ki, Socar da bu operasyon-
dan rahatsız olmadı, zira hiçbir tepkide bulunmadı.

“BARZANİ AİLESİ DE İŞİN İÇİNDE
“Mansimov’un hizmetleri bunlarla da sınırlı değil. 2015’te hü-

kümet Mansimov’u çağırarak, Irak ile yaşanan krizi çözmesini is-
tedi. Türk Devleti petrol şirket, Bağdat yönetiminin izni olmadan 
Güney Kürdistan’dan gelen brüt petrolü Ceyhan üzerinden ihraç 
ediyordu. ABD’nin desteğini alan Bağdat yönetimi, bu petrolü satın 
alan kim olursa hakkında hukuki yaptırımda bulunacakları teh-
didinde bulunarak, daha önce Türk hükümeti tarafından seçilen 
deniz şirketini kara listeye aldı. Sonuç olarak, petrol Ceyhan’daki 
tankerlerde birikiyordu. Mübariz Mansimov devreye girdiğinde, 
soruna bir çözüm buldu. Liberyalı şirketler adında tankerleri kul-
lanan Yunan bir armatörü bu iş için görevlendirdi. Petrol ihracatı 
da kaldığı yerden devam etti.

“Erdoğan, Mansimov ile ilişkilerini görünmez kılmak için her 
şeyi yaptı. 2011 yılında, Agdash’ın sahibi Bumerz Limited şirketinin 
hisseleri, Man adasındaki diğer bir şirket olan Belway Limited’e 
aktarıldı. Bu şirket, gemi için 2008’de 7 milyon Euro veren Türk iş 
adamı Sıtkı Ayan ve oğlu Bahattin Ayan’a ait.

“TANKERİN GERÇEK SAHİBİ ERDOĞAN, İŞTE BELGESİ
“Agdash’ın resmi ve gerçek sahibi Erdoğan ailesi. EIC’in 

elde ettiği belgeler, Ayan ailesinin Agdash’ın kayıtlı olduğu Ayan 
soyadının basit bir görüntüden ibaret olduğunu gösteriyor. Ortaya 
çıkan belgeler, enişte Ziya İlgen’in üç kez baba ve oğul Ayan aile-
sinin kendi adına faaliyetlerde bulunmasına izin verdiğini gözler 
önüne seriyor. Ziya İlgen, 25 Ağustos 2014’te, yani tankerin Belway 
Limited’e transfer edilmesinden üç yıl sonra, imzaladığı gizli bir 
belgede, tankerin esas sahibi Maltalı Pal Shipping Trader One şir-
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ketinin tek hissedarı olduğunu hatırlatıyor.[56]

Bu da, Kaçak Saraylı Reis’in Milyar Ali’si Binali Yıldırım’ın ve 
ailesinin yolsuzluğuna ilişkin haberdir:

“Yıldırımlar’ın gizli filosu ortaya çıktı
“EIC’nin yayımladığı belgelere göre Başbakan Yıldırım ve aile-

si off-shore’cu çıktı. Yıldırım ailesinin vergi cennetlerine kayıtlı 11 
kargo gemisi ve 7 gayrimenkulü var.

“European Investigative Collaborations’ın (EIC) ‘Malta Bel-
geleri’ projesi kapsamında Başbakan Binali Yıldırım’ın ailesinin 
serveti üzerine yaptığı araştırma, ailenin daha önce varlıkları 
bilinmeyen üç Malta gemisi de dahil olmak üzere en az 11 kargo 
gemisini ve Hollanda’daki yedi gayrimenkulü içeren, yaklaşık 140 
milyon Avro değerindeki malvarlığını ortaya çıkardı. AKP hükü-
metinin ilk Ulaştırma Bakanı olan Yıldırım’ın bakanlığı sırasında 
ailesinin sahip olduğu gemiler ve denizcilik şirketleriyle ilgili birçok 
iddia ortaya atılmıştı.

“Yıldırım, 2013’te yaptığı açıklamada, işlerini çocuklarına dev-
rettiğini, çocuklarının denizcilikle uğraştığını söylemişti. The Black 
Sea adlı internet sitesinde Zeynep Sentek ve Craig Shaw imzasıyla 
yayımlanan araştırmaya göre değeri 1.9 milyon ve 33 milyon do-
lar arasında değişen 11 geminin altısı banka kredisi olmadan satın 
alınmış olarak görünüyor. 11 geminin tamamı Malta ve Avrupa’nın 
vergi cenneti olarak bilinen Hollanda’da kurulu off-shore şirketler 
üzerine kayıtlı. Malta’da bulunan Mifsud and Sons Limited adlı 
aracı firma, Yıldırım ailesinin ülkede bulunan dört şirketini temsil 
ediyor. Bu şirketler Dertel Shipping Limited, Nova Ponza Limited, 
Rory Malta Limited ve Nova Warrior Limited. Bu kabuk şirket-
lerin yönetimi 9 Haziran 2016’da, Binali Yıldırım başbakan atan-
dıktan iki hafta sonra Binali Yıldırım’ın yeğeni Süleyman Vural’a 
devrediliyor.

“Malta şirketlerinin üçünün içinde kamuya hiç açıklanma-
yan şu üç gemi var: MV Shark, MV Ponza ve MV Frezya S. Rory 
Malta ve Nova Ponza’nın hissedarı, 2015’te amca Yılmaz Erence 
ve oğlu Rıfat Emrah Erence’nin kurduğu Ceren Danışmanlık De-
nizcilik. Dertel Shipping ve Nova Warrior’ın hisselerinin sahibi 
ise Hollanda Antilleri Curaçao’da kurulu South Seas Shipping 
NV adlı şirket. Bu şirket, açık kaynaklardan bakıldığında CMT 
Shipping NV adlı başka bir Antiller avukatlık şirketi tarafından 
kurulmuş gibi görünüyor. Ancak bu şirketin gerçek sahibi Malta 
belgelerine bakınca anlaşılıyor: South Seas adına evrakları bizzat 

[56] http://www.dayanisma.net/2017/05/27/malta-files-erdoganin-yolsuzluklarini-ifsa-et-
ti/.
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Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım imzalıyor. Malta’daki gemilerin 
değeri iki milyonla üç milyon dolar arasında değişiyor. Malta’dan 
Hollanda’ya geçildiğinde, gemilerin toplam değeri bir anda 130 
milyon dolara ulaşıyor.

“EIC KİMDİR?
“Medya partnerleri ve destekleyicileri arasında Der Spiegel, 

L’Espresso, El Mundo, Romanya Araştırmacı Gazetecilik Merke-
zi’ne bağlı The Black Sea gibi yayın organlarının yer aldığı Avrupa 
araştırmacı gazetecilik ağı European Investigative Collaborations 
(EIC), haberlerini Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gazetecilerin 
ortak çalışmasıyla hazırlıyor. EIC, daha önce Futbol Leaks dökü-
manlarını yayımlamıştı.”[57] 

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, bunlar, daha siyasete ilk 
adım atışlarında söylediğimiz gibi, normal bir siyasi parti filan 
değildir. Çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. Mafyatik bir yapıdır, 
AKP’giller.
Şunların bulduğu hile yollarına, dolaplara, düzenlere bakar mısınız 

bir?..
Şeytanın bile aklına gelmez, değil mi, bu vurgun yolları, yöntemleri, 

biçimleri?..
Demek ki bunlar, durup dinlenmeden bu işleri düşünüyorlar, 

planlıyorlar ve yapıyorlar. Birincil plandaki uzmanlık alanları bu, 
adamların. 

Ve tüm bu insanlık dışı, mide bulandırıcı işlerini gizleyebilmek, 
halkın gözünden kaçırabilmek için de, yine hiç ara vermeksizin din alıp 
satıyorlar, din tacirliği yapıyorlar. Yani Kur’an’ın deyişiyle; insanları 
“Allah’la aldat”ıyorlar, arkadaşlar. Kirli işlerine Allah’ı araç olarak 
kullanarak, maske edinerek milleti kandırıyorlar. Ne kötü bir şey, 
yaptıkları yahu... 

Herhalde hiç ölmeyeceklerini düşünüyorlar. Yoksa, kefenin cebi 
olmadığını bilirlerdi. Bu kadar tapınmazlardı, Para Tanrısına. 

Daha önce de söylediğimiz gibi, insani açıdan baktığımız zaman 
acınacak durumdadırlar aslında. Paradan, maldan mülkten, vurgundan, 
soygundan, hileden, kandırmacadan başka hiçbir şey yok hayatlarında. 
Buna yaşamak mı denir yahu...

Hukukçu yoldaşlarımız, tabiî ki bu medyaya düşen son 
yolsuzluklarının da peşine düşmeli. Gerçi hukuka, hatta yasalara bağlı 

[57] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/748994/Yildirimlar_in_gizli_filo-
su_ortaya_cikti.html.
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yargı filan da bırakmadılar ama, yine de, en azından Tarihe not düşmek 
açısından bir suç duyurusunda bulunmalı, Savcılıklara. 

Kaldı ki, bugün olmasa da, gün gelecek memlekette yeniden hukuka 
bağlı, hakkı, adaleti gözeten savcılar ve yargıçlardan oluşan gerçek 
mahkemeler ortaya çıkacak. İşte onlar, bakacak bu davalara. Ve suçlular 
hak ettikleri cezalara çarptırılacaklar. Yani, bu dünyada da görülecek bu 
davalar. Belki biraz geç olacak ama, mutlaka olacak bu...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Mayıs 2017



Ayrım
Otuz Beş

Vatan Evlatları
üçer, beşer, onar, yirmişer şehit oluyor.

Her gün Türk ve Kürt gençleri
hayatlarının baharında art arda toprağa düşüyor.

Bunlarsa, saltanatlarını sürdürmek için bir yandan 
Washington’daki Yeni İblis’in önünde iki büklüm 

olup ceket ilikliyor, bir yandan da
gemicikleriyle, milyar Avrocuklarıyla

küp doldurmaya devam ediyor...
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ABD yapımı Kaçak Saraylı’nın
ağababası tarafından paspas edilişi

Birkaç gün önce de konu etmiştik: Kaçak Saraylı Reis, tavafa gitti, 
Amerika-Washington-White House’a. Kapıda dimdik, heykel gibi 
duran Yeni İblis Trump’ın önünde hem iki büklüm eğildi, hem de 
ceketini ilikledi. Yani, sadakatını ve saygılarını sundu, eksiksiz...

Öbürü ne yaptı?
Kendi meşrebine uygun olanı. Tiye aldı Kaçak Saraylı’yı. Zaten 

ziyaretten hemen birkaç gün öncesi PYD-YPG’ye ağır silahlar vermişti.
Bizimki mızıldandı. Oysa Trump hiç oralı olmadı. Sırıtarak başka 

konulardan dem vurdu. Yani demek istedi ki, “Hafız, biz ne yapacağımızı 
biliriz. Bize akıl vermeye kalkmak senin haddin değil. Geç bu işleri...”

Uzatmayalım; bu minval üzre bitti görüşme. Konuşma bitiminde, 
adet olduğu üzere, kameraların karşısına geçtiler. 

Tabiî Trump yine dalgasını geçmeye devam etti. Kore Savaşı’ndan 
bu yana Türkiye’yle ülkemiz dostluk içindedir. Bu böyle sürecektir vb. 
türünden...

Tayyip’se, böylesine açık bir aşağılanmanın ve sarakaya alınmanın 
karşılığı olarak, şöyle diyerek teşekkürlerini sundu, Yeni İblis’e:

“Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Öncelik-
le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sayın Trump’a ve ekibine, 
şahsım ve heyetime gösterdikleri ilgiden dolayı, şahsım, milletim 
adına şükranlarımı ifade ediyorum. Bir kez daha huzurlarınızda, 
sayın Trump’ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum.”[58]

İşte böyle yaptı Tayyip Efendi konuşmasını. İnsan soyunun 
başdüşmanı ABD Emperyalist Haydutunun yeni şefi eğip, büküp, 

[58] https://www.youtube.com/watch?v=6pg4Zorgpzk&feature=youtu.be.
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hizaya sokuverdi Tayyip’i.
ABD yapımı oldunuz mu, onun işbirlikçisi oldunuz mu, onun 

sayesinde iktidarlara kuruldunuz mu; durumunuz budur gayrı... 
Adamlar paspas ediverirler insanı...

Kürt Meselesi’nin Amerikancı Çözümü
son sürat ilerliyor

Sanırız, üç beş gün öncenin haberiydi. ABD, YPG’ye üçüncü posta 
ağır silahlarını da gönderdi. Hem de açıktan. Hiç gizlisi saklısı olmadan. 
Konuyu şöyle açıkladı, Pentagon ve YPG Sözcüsü:

“ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Demokratik Suriye Güç-
leri (DSG) içerisindeki Kürt unsurlara silah sevkiyatının başlatıl-
dığını açıkladı. Bir yetkili, YPG’ye sevkiyatın yaklaşık 24 saat önce 
başlatıldığını duyurdu.

“Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG’ye sevk edilen 
silahların türü ya da silahların nasıl sevk edildiğine ilişkin detay-
lı bir açıklama yapılmasa da, Amerika’nın Sesi Türkçe Servisi’ne 
(VOA) bilgi veren Pentagon sözcüsü Eric Pahon, ilk parti teslima-
tın içerisinde küçük silahlar ve askeri araçların olduğunu belirtti.

“Geçtiğimiz haftalarda ABD’li yetkililer tüfek, buldozer, zırh 
ve radyo gibi teçhizatlar göndereceklerini açıklarken, Suriye’deki 
YPG temsilcileri ABD’nin kendilerine havan mermileri, ısı güdüm-
lü füzeler, doçka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır oto-
matik silahlar, zırhlı araçlar ve tanklar vereceğini açıklamıştı.”[59]

“ABD Başkanı Donald Trump’ın YPG’ye silah yardımında bu-
lunma kararın ardından Washington, YPG’nin de yer aldığı De-
mokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) üçüncü kez silah gönderdi.

“Sputnik’e konuşan bir DSG yetkilisi, silah ve zırhlı araçların 
dün akşam ellerine ulaştığını belirtti.

“SİLAHLAR VE ARAÇLAR 70 TIRLA TESLİM EDİLDİ
“Yetkili, şunları kaydetti: “ABD, IŞİD’le mücadele kapsamında 

bize zırhlı araçlar ve silah gönderdi. Bu silahlar arasında, tanklara 
karşı kullanabileceğimiz ısı güdümlü füzeler bulunuyor. Daha önce 
tank da verdikleri için bu kez tank gelmedi. Silah ve zırhlı araçlar, 
Kürdistan bölgesinden (Kuzey Irak) karayoluyla, Semelka sınır 
kapısından Rojava’ya sokuldu. Buradan da 70 TIR’la Kobani ve 
Tel Abyad’ın güneyine getirildi.”

“SİLAHLAR RAKKA OPERASYONUNDA KULLANILACAK’

[59] https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201705301028679048-abdli-yetkili-suriyeli-kurt-
lere-silah-sevkiyati-basladi/.
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“Yetkili, şöyle devam etti: “Silahlar ve zırhlı araçlar, yürütül-
mekte olan Rakka operasyonunda kullanılacak. Rakka’ya haziran 
ayında gireceğiz, bu yüzden ağır silahlara ihtiyacımız büyük. ABD 
bize daha önce de zırhlı araç ve ağır silahlar gönderdi ancak yetmi-
yor. Daha fazlasına ihtiyacımız var.”[60]

“YPG Sözcüsü Redur Halil ABD’nin Halk Savunma Birlikle-
ri’ne (YPG) ağır silah yardımını öngören yasayı onaylanmasını 
“Geç olmakla birlikte önemli ve yerinde bir karar” olarak nitelen-
dirdi.

“DHA’nın Kürt internet sitelerine dayandırdığı haberine göre, 
Redur Halil şunları söyledi.

“Bu karar, IŞİD’e karşı savaşan güçlerimize inanıldığının gös-
tergesidir.

“Teröre karşı savaşımız 5,5 yıldır sürüyor. Bütün cephelerde 
başarılar elde ettik. Hem güçlerimizin başarısı hem de koalisyon 
güçleri ile koordineli bir şekilde elde ettiğimiz ciddi başarılar var-
dır.

“ABD’nin belirlemiş olduğu başarılı güçler arasında YPG bi-
rinci sıradadır.”[61]

Çok net bir şekilde görüldüğü gibi, BOP’un Suriye ayağı da hayata 
geçirilmiş durumdadır artık. Üstelik de ABD Emperyalistleri bu konuda 
Rus Emperyalistleriyle anlaşmış bulunmaktadırlar.

Bu arada, BOP’un üçüncü ayağının yani Türkiye ayağının da hayata 
geçirilmesi için savaş yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

İşte üç gün önce, Şırnak Şenoba’da komutanları taşıyan bir askeri 
helikopter düşürüldü, PKK tarafından. 13 asker şehit oldu. Ondan iki 
gün öncesinde ise, yine 3 asker şehit edilmişti bölgede. 

Genelkurmay’ın açıklamasına göre de, aynı günlerde 13 PKK’li 
Kürt genci, resmi söylemle “etkisiz hale getirildi”, askerler tarafından. 

Demek ki, Türk ve Kürt gençleri, karşılıklı olarak aynı günlerde 
birbiri ardına, hayatlarının baharında toprağa düşmektedirler, 
düşürülmektedirler. Bu ölümler, Türk ve Kürt Halkı arasındaki 
tarihi bağları bir bir koparmakta, aşındırmaktadır. Tükenişe doğru 
götürmektedir. 

Zaten, BOP’un diğer parçaları da böylesi kanlı boğazlaşmalar 
olmadan hayata geçirilememiştir. Hatta biraz daha geriye uzanıp 
Yugoslavya’ya bakarsak; geçmişin bu sosyalist ülkesinde kardeşçe, 

[60] https://tr.sputniknews.com/columnists/201705231028571389-turkiye-ypg/.
[61] https://bianet.org/bianet/siyaset/186348-ypg-sozcusu-abd-nin-silah-yardimi-tarihi-bir-ka-
rardir.
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mutluluk içinde yaşayan halklar, aynı emperyalistler tarafından birbirine 
düşürülmüş ve kanlı savaşların içine itilmişti. Bu savaşlar sonrasında da 
Yugoslavya 7 parçaya bölünmüştü. Üstelik de halklar birbirine düşman 
edilmişti.

Aynı oyun Irak’ta oynandı, Suriye’de oynandı ve Türkiye’de de 
oynanmaktadır.

Askeri helikopteri,
ABD tarafından verilen silahlarla PKK vurdu

Helikopterin düşürülmesi olayına dönersek; Genelkurmay ve 
hükümet burada gerçeği tersyüz eden bir açıklamada bulundu. Milleti 
kandırmaya kalktı. Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak 
düştüğü gibi çocukların bile kanmakta zorlanacağı bir yalana başvurdu. 
Oysa helikopter pilotları, her ikisi de deneyimli askerlerdi. Böylesi bir 
hatayı asla yapmazlardı. 

Gerçeği ilkin PKK açıkladı:
“PKK’nın askeri kanadı HPG, 13 askerin şehit olduğu helikop-

teri kendilerinin düşürdüğünü ileri sürdü.
“PKK’nın askeri kanadı HPG (Halk Savunma Güçleri), Şırnak 

Şenoba’da 13 askerin hayatını kaybettiği helikopteri kendilerinin 
vurduğunu ileri sürdü.

“HPG’nin açıklamasında, 31 Mayıs günü Şırnak’ın Uludere 
İlçesi’ne bağlı Şenoba kırsalında düşen Cougar tipi askeri heli-
kopterin, Besta ve Kato dağlarında düzenlenen bir operasyondan 
döndüğü ve bu operasyonu koordine eden kurmay heyetini taşıdı-
ğını belirtilerek, “Alanda görevli birimimiz tarafından ateş altına 
alınmış, isabet alan helikopter uzaklaşmak isterken düşmüştür” 
denildi.”[62]

Burada, PKK, propaganda amaçlı olarak helikopteri düşürdüğünü 
iddia etmiş olabilir de, gibi bir kuşku aklımıza gelebilir belki.  

Fakat, hükümetin ve Genelkurmay’ın öne sürdüğü sebebin hiç iler 
tutar yeri bulunmamaktadır. Kaldı ki,  birkaç gün önce de, emekli Hava 
Kurmay Albay Ahmet Şahin, net bir şekilde ifade etti olayı:

“Yalan söylüyorsunuz… Bir helikopter pistten kalktıktan sonra 
bulunduğu mahaldeki en yüksek irtifaya sahip yüksekliğin üzeri-
ne çıkacak kadar yukarı irtifa almadan (yükselmeden) ileri doğru 
(forward) uçuşa başlamaz..

[62] http://www.abcgazetesi.com/pkkdan-aciklama-helikopter-kendi-dusmedi-biz-du-
surduk-54872h.htm.
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“En geri zekalı helikopter pilotu bile “Emniyetli uçuş irtifası”-
nı bilir. Türk milletinin Generalleri, Subayları, Askerleri, ABD ve 
Rusya’nın PKK/PYD’ye verdiği yerden havaya (omuzdan atılan) 
stringer tipi füzelerle katlediliyor.

“Siz olayı örtbas etme gayreti için bir yerlerinizi yırtıyorsunuz. 
Yalan söyleyeceğiniz zaman bari iyi bir yalancı bulun ki, kıçınız 
açıkta kalmasın...”[63]

Açıkça görüldüğü gibi, ABD Emperyalist Haydutlarıyla Avrupa 
Birliği Haydutları, BOP’un Türkiye bölümünü pratiğe geçiriyor. 
Yukarıda sözünü ettiğimiz, parçalanmış ülkeler gibi, o pratiğin kendileri 
açısından başarıyla sonuçlanabilmesi için de önce ülkemizin kan gölüne 
ve ölüm tarlalarına dönüşmesi gerekiyor. Onu yapıyorlar işte... Türk 
ve Kürt gençlerini birbirlerine boğazlatıyorlar. Halkları ayrıştırıyorlar, 
ülkeyi parçalanmaya götürüyorlar.

Kaldı ki, şu anda Türkiye’deki savaş, istedikleri oranda, yani kısa 
sürede sonuç doğurucu oranda kanlı boyutlarda seyretmiyor. Çünkü, 
Suriye’deki iş daha noktalanmadı. PKK’nin silahlı güçlerinin ağırlıklı 
bölümü şu an Suriye’de savaştırılmaktadır. BOP’un bu parçasının kesince 
sonuçlanmış biçimde hayat bulması için. Orada nokta konur konmaz, 
bu güçler olduğu gibi, ağır ve hafif silahlarıyla birlikte Türkiye’ye 
intikal ettirilecektir. Her türden ağır silah kullanma deneyimine sahip 
bu güçler, çok ölümcül bir savaşa tutuşacaktır Türkiye’de. Ve onun 
sonucunda istedikleri amaca varmış olacaklar, ABD ve AB Emperyalist 
Haydutları. 

Malum, onların nihai amacı, BOP Haritası’nda da apaçık olarak 
ortaya koydukları gibi, birleşik bir “Free Kurdistan”dır. Yani, ikinci bir 
İsrail’dir. ABD ve AB Emperyalistlerinin Ortadoğu’da İsrail’den sonra 
ikinci bir petrol bekçisi devlete sahip olabilmesidir. 

İşte süreç bu doğrultuda akmaktadır.
Meclisteki Dört Amerikancı Parti de, farklı roller oynamakla 

birlikte, bu sürece tam anlamıyla katkı sunmaktadır. Yani onlar da, 
önce de defalarca belirttiğimiz gibi, ABD’nin Türkiye’deki işbirlikçi 
piyonlarıdır. 

Ne demiştik, Seçim Konuşmalarımızda?
“Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete de, PKK de, PYD de, YPG 

de, IŞİD de, El Nusra da, ÖSO da; ABD’nin değişik piyonlarıdır, 
hizmetkârlarıdır”

İşte bu kuklalarını, değişik karakterlere büründürüp oynatarak, 

[63] https://biliyomuydun.com/116981.
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emperyalist aşağılık amacına ulaşacak, ABD ve AB.  Onun uğraşı 
içinde...

Olansa, hep söylediğimiz gibi, bölge halklarına oluyor. Arap Halkına 
oluyor, Türk Halkına oluyor, Kürt Halkına oluyor. Bu halkların evlatları 
can veriyor. Bu ülkeler harabeye döndürülüyor. 

Dedik ya önce de; o emperyalist haydutlar hep istedikleri düzeni 
kaostan çıkarırlar, diye. Öyle yapıyorlar yine...

Fakat, en sonunda bu emperyalist çakallar ve yerli işbirlikçileri 
yenilecek. Biz kazanacağız, devrimciler kazanacak, halklar kazanacak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Haziran 2017 



Ayrım
Otuz Altı

Saygıdeğer Halkımız;
Ne yazık ki, bugün Türkiye’yi işte böylesine korkak ve 

ulusal değerlerden yoksun bir iktidar yönetiyor...
Ege’de Yunanistan azgınlaştıkça azgınlaşıyor,
Kaçak Saraylı ve avanesiyse, pıstıkça pısıyor...
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Hafız, hani sen toplardın gariban muhtarları, Kaçak Saray’ın 
salonuna, geçerdin sahnede mikrofonun başına, veryansın ederdin, 
Meclisteki İbiş Muhalefete. Medyada kızdığın köşe yazarlarına, sağa 
sola...

E hadi bir daha topla. Bak, Yunanistan Ege’deki 18 Adamızı 
işgal ve ilhak edip (ki bunların birkaç tanesi Büyükada’nın üç misli 
büyüklüğündedir), yerleşime açıp, silahlandırmakla kalmıyor; buralarda 
bazen Uzo içip kafayı buluyor ve kendilerini uyarmaya kalkan bizim 
Sahil Güvenlik Subaylarımıza, hem de Türkçe olarak, “bre siktir” diye 
küfürler sallıyor. Bazen de askeri tatbikatlar yapıyor buralarda. 

Toplar yerleştirmiş bu adalara, namluları Türkiye’ye dönük olmak 
üzere.

Geçen 31 Mayıs’ta Tayyipgiller, MGK Toplantısı yaptı. İşte tam 
da o güne denk getirerek, Yunanistan bu sefer de gerçek mermilerle 
atış yaparak bir askeri tatbikata girişti, Çanakkale ilimizin burnunun 
dibinde. MGK Toplantısının sürdüğü saatlerde...

Ne anlama geliyor bu?
Açıktan meydan okumak...
Ben sizi iplemiyorum. Hikayesiniz, bizim nazarımızda...
Açık anlamı bu...
Bu alçakça, kışkırtıcı meydan okumaya ilişkin haber, dünkü 

Yeniçağ’da yayımlandı, Ahmet Takan imzasıyla.
Okuyalım:

“Ege’de 18 ada ve 1 kayalığımızı işgal eden, Lozan’ı kevgire 
çevirerek gayriaskeri statüde olan adaları silah ve cephane deposu 
haline getiren küstah Yunan artık Türkiye’ye sopa değil obüs topu 
gösteriyor. Yanlış okumadınız!.. Son aylarda, Ege adalarında as-
keri tatbikatların sayısını artırarak hız veren Yunanistan bu sefer 
burnumuzun dibinde ilk defa gerçek mermilerle topçu atışları yap-
tı. Bu atışlar, Çanakkale ilimizin hemen dibinde gerçekleşti. Ee, ne 
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oldu?.. Her zamanki gibi oldu!.. Ne Dışişlerinden ne de AKP iktida-
rından ses seda çıktı... Daha da ilginç olanı(!) Millî Güvenlik Kuru-
lu, 31 Mayıs’ta R. Erdoğan başkanlığında toplantı yaparken Yunan 
askerleri de aynı gün ve saatlerde burnumuzun dibinde topçu atışı 
yaparak alçakça Türkiye’yi tehdit etti.

“Yunan ASDEN (Adalar) Komutanlığı, 31 Mayıs tarihine denk 
düşürdü(!) Aghios Efstratios (Bozbaba) Adası’ndaki tatbikatı. Top-
çu atışıyla ilgili haber ve resimler -her zaman olduğu gibi- Yunan 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlana-
rak dünyaya ilan edildi. Yunanistan bu tatbikatı icra etmeden önce 
deniz ve hava seyrinin güvenliği için NOTAM’lama yaptı mı?.. Gö-
rünen kayıtlarda herhangi bir şey yok!.. Ne manaya geliyor aca-
ba?..

“Yunan topçu atışının icra edildiği Bozbaba Adası, Çanakka-
le ilimizin batısında bulunuyor. Bozbaba Adası, Lozan Antlaşma-
sı’nın 12’nci maddesine göre, gayriaskeri statüde. Yunan Hüküme-
ti, Bozbaba Adası’na askeri birlik yerleştiremez, atış yapamaz.

“Peki, küstah Yunan’ın bu son icraatı Türkiye açısından nasıl 
bir tehdit içeriyor?.. Soruya, Millî Savunma Bakanlığı eski Genel 
Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım cevap verdi:

“Bozbaba Adası’ndaki topçu bataryası, Limni Adası’ndaki 88. 
Askeri Komutanlığa bağlı olarak görev yapıyor. Gayriaskeri sta-
tüde olan Limni Adası’nda da bir Mekanize Tugay, bir deniz üssü 
ve hava radar mevzileri mevcut. Bozbaba Adası’ndaki topçu ba-
taryasının kuruluşunda 4 adet 105 mm.lik çekili obüs var. Menzili 
14-19,5 km. olan, dik mermi yollu obüsler Ege Denizi’nde seyir ha-
linde olan Türk devlet gemileri ve Türk ticaret gemileri için potan-
siyel tehdit oluşturuyor.”

“Uluslararası anlaşmaları yok sayan, sürekli Türkiye’ye küs-
tahça tehditler yönelten, hakaretler eden Yunan’a bugüne kadar 
yapılmayan aslında gösterilmesi gereken tepkinin bir kez daha al-
tını çizdi Ümit Yalım;

“Gayriaskeri statüde olan adalardaki askeri faaliyetlerin baş-
ta Yunanistan olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
NATO ve Avrupa Birliği nezdinde diplomatik nota ile protesto 
edilmesi gerekir. Ancak Yunanistan gayriaskeri statüdeki adalarda 
sürekli olarak tatbikat ve atış yaparken Erdoğan ve AKP Hüküme-
tinin sesi soluğu çıkmıyor. Konunun muhataplarına müzik notası 
bile verilmiyor.

“Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarını ihlal edip Türki-
ye’ye meydan okurken, 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını işgal 
altında bulundururken, 31 Mayıs 2017 tarihli MGK basın açıkla-
masında Yunanistan ile ilgili bir kelime bile yok. Bu da Erdoğan 
ve AKP Hükümeti’nin Ege Denizi’ni Yunan askerine terk ettiğinin 
somut bir göstergesidir.”
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“Çizmeyi iyice aşan, had hudut bilmeyen Yunan’a, Türkiye ve 
Türklüğü ağır hakaretler ve galiz küfürler eden Yunan Bakanlara, 
Dışişleri muhteremleri neden tek satır cevap veremiyor?

“(...)”[64]

Ülkemiz, halkımızı “Allah’la aldatan”
vatan millet düşmanlarının eline düştü

Cevap veremezler... 
Çünkü bunların devşiricisi, örgütleyicisi, parti formatına büründürüp 

iktidara taşıyıcısı ve 15 yıldan bu yana da iktidarda tutucusu, ABD 
Emperyalist Haydutlarıdır.

Onlar, bunlara vatanı ve milleti savunsunlar diye iktidar vermedi. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni yıksınlar, Laik Cumhuriyet’e son versinler ve 
Türkiye’yi BOP çerçevesinde üç parçaya bölsünler diye iktidar verdi. 

İsrail’in düşmanları olan Irak’ın, Libya’nın, Suriye’nin cehenneme 
çevrilmesine, ölüm tarlalarına çevrilmesine bütün güçleriyle destek 
versinler, bu işte görev  alsınlar diye iktidar verdi. AKP’giller de, bu 
hainane görevi yapmaktadırlar, 15 yıldan bu yana.

Geçenlerde de aktarmıştık; namuslu asker Ümit Yalım’ın, 18 
Adamızın işgalinin görüşüldüğü toplantıya ilişkin izlenimlerini, 
kanaatlerini. Hatırlayalım isterseniz:

“Ben, adalarımızın işgalini ilk kez 31 Aralık 2008’de öğrenmiş-
tim. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Genelkurmay Başkanı 
Aydın’a bağlı Bulamaç Adası’na gitti. Hava Kuvvetleri, ‘hava sa-
hası ihlali’ verdi. ‘Bunların hava sahamızda ne işi var?’ diye araş-
tırınca olay ortaya çıktı. Bu olaydan sonra 6 Ocak 2009’da Yunan 
Cumhurbaşkanı Papulyas Aydın’ın Eşek Adası’na gitti.

“Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatları Genel-
kurmay’a davet ettik, müşterek bir toplantı yaptık. Bu toplantıda 
Genelkurmay yetkilileri adaların boşaltılmasını talep etti. Hükü-
met kanadı ise bu konuda ayak sürüdü. Verilen arada önemli bir 
isim ‘bu adaların AKP hükümetinin bilgisi dahilinde işgal edildiği-
ni’ itiraf etti. Bugün işgal edilen ada sayısı 18’e ulaştı.”[65] 

Evet, arkadaşlar. İşte, insanı kahreden trajedimiz bu. Türkiye, bu 
insanların eline düşmüş bulunuyor, ne yazık ki...

[64] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/yunan-bu-sefer-de-obuslerle-canakkale-
yi-hedef-yapti-43083yy.htm.
[65] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/isgal-edilen-turk-adalarina-yaklasmayin-talima-
ti-163225h.htm.
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Bu vatan millet düşmanı, bu vatan satıcılar, bu hepsi de Anayasa 
dışına düşmüş mücrimler güruhu durup dinlenmeden din alıp satarak, 
saf, cahil, yoksul, biçare insanlarımızın din duygularını sömürerek 
ve bu insanları, Kur’an’ın deyişiyle “Allah’la aldatarak” oylarını 
alıyorlar, Meclislere geliyorlar, iktidar oluyorlar ve de ihanetlerini 
sürdürüp duruyorlar.

Amerika, AB Emperyalist Haydutları ve İslam düşmanı Siyonist 
İsrail, bunları, bu ihanetlerini yapabilsinler diye iktidarda tutuyor. 
Bu ihanet çemberini parçalayıp atmamız lazım. ABD Emperyalist 
Haydutlarını da ülkemizden ve bölgemizden def etmek lazım. Onların 
işbirlikçisi Amerikancı vatan hainlerini de, halk düşmanlarını da hesaba 
çekmek lazım. Hukuka uygun, emri hukuktan ve vicdanından alan, 
bağımsız mahkemeler huzuruna çıkarmak lazım. 

Bu hainler güruhu, eninde sonunda yaptıkları ihanetlerin hesabını 
verecekler. Hiç kaçışları, kurtuluşları yok. Sonları da günbegün 
yaklaşıyor...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
09 Haziran 2017



Ayrım
Otuz Yedi

Kallavi akıldane aydınlar, günlerdir
Katar Ablukasını “analiz ediyorlar” ya;
Hiçbiri de olayın odağını, dolayısıyla da

gerçek sebebini göremiyor...
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Gerçek sebep mi?..
ABD Emperyalist Haydut Devleti’nin Yeni İblis’i Trump, işte netçe, 

lafı hiç dolandırmadan ortaya koyuveriyor bunu. Görelim:

***
Videonun Tapesi:

“Körfez ülkelerine gideceğim ki inanın onlar daha fazla ayakta 
duramazlar. Körfez ülkelerinin sahip olduğu tek şey paradır. 19 
trilyon dolar civarında olan borcumuzu onlara ödeteceğim. Bunu 
biz ödemeyeceğiz, onlar ödeyecekler. Bu borcu Körfez ülkelerine 
ödeteceğiz. Unutmayın, Körfez ülkeleri, biz olmadan varlıklarını 
sürdüremezler.”[66]

***
Körfez’e gitti mi Trump?
Gitti. 
Suudi Kralı’yla birlikte kılıç oyunu filan oynadılar, değil mi, kafa 

kafaya verip?..
Ve 19 trilyon dolarlık haracın ilk taksidini de Ortadoğu Müslüman 

Halklarının en hain ve en ağulu düşmanlarından olan, satılmış Amerikan 
uşağı Suudi Krallığı’ndan 380 milyar dolar olarak aldı. Bunun 110 
milyar dolarlık bölümü, silah alımına karşılıkmış. Geri kalanı da işte 
benzer şeylere...

Tabiî gerisi gelecek bunun, çorap söküğü gibi. 
ABD Haydudu için, tabiî ki, Körfez’in en yağlı kuyruğu Suudi 

Arabistan’dır. Ama Katar da, Birleşik Arap Emirlikleri de, Kuveyt 
de yabana atılamayacak oranda büyük hazinelere sahiptir. Yani 
diyeceğimiz; 20’nci Yüzyılın ilk çeyreğinde İngiliz Emperyalistlerinin 

[66] https://www.youtube.com/watch?v=7x7p6mOBkS0.
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çökerttikleri Osmanlı’dan koparıp aldıkları bu petrol zengini kukla 
Arap devletçiklerinin tamamına kesilecektir fatura, ABD tarafından. 
Herkesin cüssesi oranında tabiî.

Fakat bu fatura durup dururken “size şu kadar ceza kestim, bunu 
ödeyeceksiniz.”, şeklinde tebliğ edilmez. Her şeyin bir yolu yordamı 
var, bir üslubu var, emperyalist haydutlar için de. 

Hani Ortadoğu’yu ölüm tarlalarına çevirmeden önce ne yaptılar?
Önce hedeflerini ortaya koyan BOP’larını ve onun haritasını tebliğ 

ettiler. Sonra da, ona uygun davranışa geçtiler. Şeytani yalanlarla 
ve demagojilerle, önce Irak’a, sonra Libya’ya, sonra da Suriye’ye 
çullandılar. Bir ucundan da Türkiye’ye girdiler. Fakat Türkiye kartı 
daha tümüyle açılmadı. 

Ortaçağcı teröristlerin yaratıcısı ve besleyicisi ABD 
Emperyalistleri, terörü destekliyor diye

uşağı Katar’ı suçluyor
İşte benzer bir senaryoyu, bu kez Körfez’de uygulamaya koydular. 

Hani, yukarıda tek tek, sıra ile Şeytanlaştırıp, sonra da hedefe koyup, 
saldırı başlatıyorlardı ya ülkelere; işte onun gibi, burada da ilkin Katar’ı 
hedefe koydular. 

Neymiş?
Katar teröre destek veriyormuş...
Alçak satılmışlar!
Ortaçağcı, cihatçı teröristlere destek vermeyeniniz mi var, Sisi 

liderliğindeki Mısır’ı bir tarafa koyarsak...
Kaldı ki; tüm dünyada 1950’den beri her türden terörün 

projelendiricisi, yapımcısı, uygulamaya koyucusu ve yöneticisi, ABD 
çakal devletidir. Ama işte onlar böyle... Her türlü hınzırlığı, alçaklığı 
yaparlar, sonra da başkalarını suçlarlar, bu işleri yapmış olmakla. 
Onların cibilliyeti iktizasıdır bu. 

Sonuç olarak; bu şerefsiz emperyalist haydutlar, Körfez Bölgesini 
de cehenneme çevirecekler. Sonra da, oradan hem istedikleri miktardaki 
haraçlarını alacaklar, hem de oraları kendi emperyalist çıkarlarına 
uygun düşecek biçimde yeniden haritalandıracaklar.

Ne diyordu bu emperyalist çakallar, yaptıkları bu aşağılık, insanlık 
düşmanı işe?

Daha önce de söylemiştik birkaç kez. “Order from Chaos.” 
“Kaostan düzen çıkarmak.”
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İşte Körfez’de de bu aşağılık oyunlarını oynayacaklar ve hem 
istedikleri düzeni çıkaracaklar, hem de bölgenin devasa zengin yeraltı 
hazinesi petrolü, petrodolarlar biçiminde kendi kasalarına aktaracaklar, 
dolduracaklar. 

Bu Trump çatlağı, seçildiği ilk günlerde söylemiştik yoldaşlara 
da: “Bu, keser kaçığı olduğu için, Obama gibi, Hillary gibi, eldivenli 
konuşmaz. Açık konuşur. Emperyalist niyet ve amaçlarını gizlemeye 
gerek duymadan ortaya koyuverir. Bu bakımdan da bunun seçilmesi iyi 
oldu.”, diye.

Körfez cehenneme çevrildikten sonra, bu emperyalist çakal, racon 
kesici, büyük ağabey rolünde işe el koyacak ve düzenini dikte edecek. 
Olacak olan budur.

Kaçak Saraylı,
Katar olayında kendi kaderini görmekte,

o yüzden telaşlanmaktadır
Fakat hep söylediğimiz gibi, ne yazık ki, bu felaket senaryosuna 

Kaçak Saraylı Reis de anında, balıklama atladı. Medyada yazılıp 
çizildiğine göre, 5 bin kişilik Türk Askeri Katar’a gönderilecekmiş. 
Ayrıca, Kaçak Saraylı, bolca çalışan çenesini yine kullandı. “Katar’ın 
yanındayız.”, dedi. 

Yahu, buna hiç dur diyebilen de yok be...
Bu, besbelli ki hiç düşünmüyor, muhakeme yapamıyor. 1 Mart 

Tezkeresi geçmemesine rağmen İncirlik’i ABD Ordusunun emrine açtın, 
sınırsız bir biçimde. Böylece Irak’a girilmesinin yolunu açtın. Libya’ya 
gittin, Suriye’ye gittin. Başika’ya gittin. Rus uçağını düşürdün. Sonra 
ne oldu? Eline ne geçti? Olumlu anlamda mercimek taneciği kadar 
olsun bir şey elde edebildin mi?

Kaldı ki çok şey kaybettin. Rezil rüsva oldun, ele güne karşı. 
Kendinle birlikte Türkiye’yi de mahvettin. Ne ulusal onurumuzu 
bıraktın, ne saygınlığımızı...

Tüm dünyanın gözünde madara ettin ülkemizi. 
İnsan, azıcık ders çıkarır olaylardan yahu. Akıllanır biraz. Her 

seferinde atladım, her seferinde kaybettim, en çok zarar gören ben 
oldum, der bir.

Hiç böyle bir şey aklına gelmiyor. Yine anında atlıyor; dalıyor 
felaketin göbeğine. Böylece de, emperyalist haydut ABD’nin kurbanları 
arasına giriveriyor. Tabiî Türkiye’yi de sokuveriyor oraya.
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Diyoruz ya yoldaşlar sürekli; bu AKP’giller Türkiye’nin, vatanımızın 
ve halklarımızın felaketi olmuştur, diye. İşte aynen öyle... Felaketten 
felakete sürüklüyorlar ülkemizi. 

Sonunda ne yazık ki, BOP’un Türkiye ayağı da hayata geçirilecek. 
Bu emperyalist çakallar ve bu yerli işbirlikçi hainler bunu da yapacaklar. 
Halkımızı büyük felaketler bekliyor, karanlık ve acı günler bekliyor.

Üstelik, Ordu da mahvedilmiş durumda. Pensilvanyalı satılmış 
imam Feto ve Tayyipgiller bu kötülüğü de başarıyla gerçekleştirdiler. 

Bunların 5 bin kişilik Türk Ordusu’nu Katar’a göndereceği 
söylendi ya; Suudi Arabistan’ın sosyal medya kullanıcıları, şu resimleri 
paylaşarak “Türkiye bu orduyu Katar’a gönderecek”, diye, hemen 
dalgasını geçmeye başladı bunlarla. Ve de, acıdır ki, Türkiye’yle...

Saygıdeğer Halkımız; 
İşte tekrarlayıp durduğumuz gibi, bunların bu vatana, bu millete ve 

bu halka ettiği kötülükler, verdiği zararlar saymakla bitmez.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

10 Haziran 2017



Ayrım
Otuz Sekiz

ByLock kullananlar, “Paralelcidir, haindir, 
teröristtir, FETÖ’cüdür”, öyle mi Hafız?

Âlâ...
O zaman, hadi buyur buradan yak...
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MİT’in eline verdiği listeye göre, içinde bazı bakanların, 
milletvekillerinin ve AKP önde gelen yöneticilerinin de bulunduğu 61 
ByLock’çu varmış. 

Hadi bakalım, yap gereğini...
Bak, Kaçak Saray’ın Sultanı da ilan ettin kendini. Artık devletin, 

başta ordu gelmek üzere, polisi, yargısı ve tüm bürokrasisi senin elinde. 
Hiçbiri de senin bir dediğini iki edemez. Daha ne duruyorsun? Madem 
bunlar FETÖ’cü, darbeci, Paralelci, niye bunları anında derdest edip 
Sincan’a göndermiyorsun?

Konuya ilişkin Can Ataklı’nın bugünkü yazısından aşağıdaki 
bölümleri okuyalım:

“Gördüğüm Bylock’çu milletvekili listesinde 61 isim var
“Önceki gün yazdığım yazı tahminimin üzerinde ilgi gördü. 

MİT’in bylock’çu milletvekili listesini iktidara verdiğini yazmış-
tım. Listeyi birkaç saniyeliğine gördüğümü içlerinde “dudak uçuk-
latacak isimler” bulunduğunu belirtmiştim. O gün yazmayı unut-
tuğum şey şuydu; o listede tam 61 AKP’li milletvekili olduğunu 
söylemişlerdi.

“Yazının yayınlanmasından sonra pek tabiî birçok kişi merak 
içinde “gördüklerinin arasında hatırladığın kimler vardı?” diye 
soru yağmuruna tuttu.

“İsim vermem hukuken mümkün değil. Ama bazı bakanlar ol-
duğunu, şu anda hemen her gün FETÖ aleyhine demeçler veren, tv 
ekranlarında aslanlar gibi çarpışan isimler de var.

“(...)
“Cemaatin en güçlü olduğu dönemlerde AKP’lilerin tamamı hiç 

sakınmadan bu ekiple iç içeydi. Bu dönemde “aramızda daha rahat 
haberleşiriz” denilerek birçok milletvekilinin telefonuna bu sistem 
yüklenmiş olabilir.

“Burada hesaplanmayan, anladığım kadarıyla bylock’la hiç il-
gisi olmayan Erdoğan’ın “Bylock kullanan darbecidir, teröristtir, 
haindir” demesi oldu. 2011’de kullanımına son verilen bylock’un 
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kendi telefonlarında da olduğunu unutan AKP’li milletvekille-
ri “bylock’çular haindir” kervanına katıldılar. Kendilerini Er-
doğan’ın yanında konumlandırdıkları için de başlarına bir şey gel-
meyeceğini düşündüler.

“Oysa teknoloji affetmiyor ve geç de olsa telefonunda bylock 
olan herkes saptanıyor.

“Yakında mahkemelerden “bylock darbeci olmanın kanıtı ola-
maz” şeklinde kararlar çıkmaya başlarsa bana sürpriz olmaz. Yok-
sa bu kadar bakan milletvekilini nasıl kurtaracaklar?”[67]

61 ByLock’çu yandaşın hakkında
ölü numarasına yatma!

Şimdi de, Kaçak Saraylı Reis’in ByLock’çular hakkında 
dediklerine biraz daha yakından bakalım:

“FETÖ ile mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Er-
doğan, FETÖ’cülerin kullandığı ByLock programının soruşturma-
nın en önemli ayağını oluşturduğunu söyledi. 

“Yürütülen soruşturmalarda 100 bin ByLock kullanıcısının tes-
pit edildiğini kaydeden Erdoğan, “By Lock’tan yakalananlar mağ-
durum diye gelip bana ağlamasın” dedi. 

“Konuşmasında AK Partili bir isimden örnek veren Erdoğan, 
bu partilinin ByLock çıkan oğlunu reddettiğine dikkat çekerek, 
“Herkesin böyle olması gerekiyor” diye konuştu.”[68]

Eee, Hafız... 
Bak sıradan bir partili, ByLock kullanan oğlunu reddetmiş. Oğlu 

olmasına rağmen reddetmiş. Yani evlatlıktan çıkarmış. Sen de diyorsun 
ki; “Herkes böyle olmalı.”

Öyle mi? 
Âlâ...
O zaman hadi bakalım, sen de öyle ol. O vatandaş oğlunu reddetmiş. 

Seninkilerse, Bakan, Milletvekili, AKP Yöneticisi.
Senin de onları reddetmen gerekmez mi?
Aleme verdiğin öğüde sen de uy bakalım. 
Uyamazsın, değil mi?
Uyamazsın...

[67] http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/can-atakli/zengin-fetoculer-haksiz-degil-1892216/.
[68] http://www.haber10.com/cumhurbaskani/cumhurbaskani_erdogan_bylock_kullanan_
bana_aglamasin-672771.
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Çünkü durumunuz “küp küp üstünde.” Alttakini çekiver; seyreyle 
gümbürtüyü. 

Yok birbirinizden farkınız, Hafız. Bunu sen de biliyorsun, aklı eren 
herkes de biliyor.

Ne demişti, AKP kurucularından, bir zamanların Bakanı Abdüllatif 
Şener?

“Bunların içinde benim dışımda FETÖ ile ilişkisi olmayan yoktur.”
İşte bizce de doğru bir tespittir bu.
Meydanlarda, kürsülerde höyküren sen değil misin; “Cemaatçi 

kardeşlerimiz bizden ne istediler de vermedik?” diye?
Bundan daha âlâ FETÖ’cü olunabilir mi?
Ve FETÖ’cülük bundan daha açık bir ibareyle ortaya konup 

savunulabilir mi?
Hep söylüyoruz ya; FETÖ’nün Türkiye’deki 1 numaralı yardım ve 

yatakçısı, destekçisi, başta sen olmak üzere avanendir, AKP’giller’dir, 
diye...

Gerçek aynen böyledir. 
Tayyip, ByLock’çular hakkında veriştirmeye devam eder:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamudan FETÖ ya-
pılanmasına düzenlenen operasyonlar sonunda terörle mücadele-
nin daha hızlı ilerlediğini kaydetti. ByLock uygulaması kullanan 
kişilerin örgütle ilgili tüm verilerine yönelik işlemlerin sürdüğünü 
açıklayan Erdoğan, ByLock ile ilgili çok ciddi soruşturma, incele-
me işlemlerinin olduğuna değindi. ByLock konusunda örgütle ala-
kalı çok ciddi veriler elde edildiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, FETÖ’nün inlerine girildiğini ifade etti.

“BYLOCK İLE İNLERİNE GİRİYORUZ
“Terör örgütü FETÖ’nin iletişim ve haberleşme programı ola-

rak bilinen ByLock ile örgütün inlerine girildiğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün teknoloji açısından hangi imkan-
lara sahip olurlarsa olsun aynı imkanları kullanarak örgüte yönelik 
operasyonların sürdüğünü açıkladı. (...) Cumhurbaşkanı Erdoğan 
da ByLock kullanmadığını iddia eden kişiler hakkında açıklama 
yaptı. FETÖ mücadelesinde ByLock incelemelerinin önemli bir 
yere sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, benim telefonum değildi, 
kız kardeşimindi, amca çocuğumundu, o aldı kullandı, o konuş-
tu  kusura bakmasınlar ifadesini kullandı.

“TELEFONUNU KAPTIRMASAYDIN
“Telefonunu kaptırmayacaksın diyen Erdoğan, haklarında ka-

rar verilen ancak hata olduğu tespit edilenlerin yargı yolu ile ak-
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landıktan sonra KHK ile görevlerine iade edileceğini belirtti.”[69]

Tekrarlayalım önerimizi:
Haydi bakalım, Hafız!
Bak bu 61 avanen, telefonunu kaptırmayanlardanmış. Hem 

telefonlarını kaptırmamışlar, hem de ByLock’u kullanmışlar. 
Yunanistan’a peşkeş çektiğiniz 18 Ada konusunda olduğu gibi, bu 

61 ByLock’çu yandaşın hakkında da ölü numarasına yatma. Hadi, bir 
davranış koy. 

Gücün mü yetmiyor, Hafız?
Nedir bu sessizliğine, tutukluğuna, kımıldamazlığına sebep?
Hangi konuda tutarlı olabildiniz ki siz...
Söylediğin sözlerin, öne sürdüğün iddiaların  hangi birinin arkasın-

da durdun ki?
Hangi birinin bir süre sonra 180 derece karşıtını söyler, savunur 

olmadın ki?
Sizler böylesiniz. Bu artık gün gibi aşikâr olduğu halde; koskoca 

ordu da, yargı da, polis de senin ağzına bakıyor, senin avucunun içine 
girmekten hiçbir rahatsızlık duymuyor. Ne kuvvetler ayrılığı bıraktın, 
ne Anayasa, ne hukuk... Ne demokrasi, ne özgürlük, ne adalet; hepsini 
berhava ettin... İnsanın da bu gücüne gidiyor, bu ağırına gidiyor...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Haziran 2017

[69] http://www.ogretmenlericin.com/meb/kamudan-haber/cumhurbaskani-erdogandan-ka-
mudan-ihrac-edilenler-hakkinda-aciklama-16521.html.


