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Saygıdeğer Halkımız;
25 Eylül’deki Barzanistan Referandumu,

BOP’un taktik bir adımıdır
Ve şurası da yüzde yüzlük kesin bir gerçektir ki, bu iş ABD’nin bir 

kararıdır.
Ve ne yazık ki aynıya yakın kesinlikte bir gerçek daha vardır ki; 

benzer bir referandum, çok da uzak olmayan bir gelecekte Türkiye’nin 
de karşısına çıkarılacaktır.

Sistematik düşünemeyen ve özgürce zihnini kullanmayı becereme-
yen bazı kişilerin aklına; “Bu da nereden çıktı şimdi?”, gibisinden bir 
soru gelebilir. 

Yahu nereden çıkacak...
1950’den bu yana, dünyanın Başhaydut Emperyalist Çakalı ABD, 

Ortadoğu’da yapıp edeceği kanlı oyunların sonucunda ortaya çıkarmak 
istediği tabloyu, bir harita biçiminde, bebelerin bile bir bakışta görüp 
anlayacağı açıklıkta ortaya koydu. Hem de yıllar önce... Washington’un 
Ulusal Güvenlik Danışmanları, Dışişleri Bakanları, yine aynı açıklıkta 
ve kesinlikte bunu dile getirdiler: “Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları ve 
haritaları yeniden çizilecektir.”, dediler.

Ve bu haritayı ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde yayınlattı. NATO 
Kolejlerinde ders olarak okuttu. 

Daha bunun saklısı gizlisi kaldı mı?..
Görülmeyen, anlaşılmayan, kıyısı, köşesi, bucağı kaldı mı?
Yok...
Harita kabak gibi ortada. Ve adam, yani emperyalist haydut, 

1990’dan bu yana bölgedeki yerel hain işbirlikçileriyle birlikte bu hari-
tayı hayata geçirebilmek için Ortadoğu’yu ölüm tarlalarına ve kan der-
yasına çevirdi.



İşte Irak’ta, Libya’da, Suriye’de bu harita şekillendi. O zaman, sıra 
geldi haritaya dahil olan diğer kurbanlara...

Bu gerçeği görmemek için, at gözlüğü takarak ya da görme engel-
liyi oynayarak haritaya bakmak gerekir. Ya da, zihni kullanma yetisini 
kaybetmiş olmak gerekir.

Hz. Muhammed’in Kur’an’daki deyişiyle, “yaşayan canlılar 
içinde en zavallılar” durumuna düşmüş olmak gerekir...

Meclisteki Dörtlü Çete, ABD işbirlikçisidir
Yıllardan bu yana, onlarca kez, feryat ederek söyledik, yazdık. Mec-

listeki Amerikancı Dörtlü Çete de (AKP de, CHP de, MHP de, HDP 
de); IŞİD de, PKK de, PYD de, DSG de; ÖSO da, Barzani de ABD’nin 
bölgedeki yerel güçleridir, işbirlikçileridir ve de BOP’un taşeronlarıdır, 
diye.

Anlayan oldu mu?
Olduysa ne oranda oldu?
Yurdum insanlarının, ne acıdır ki, yüzde 90 civarında bir oranı futbol 

kulübü taraftarı gibi, belli bir siyasi partiyi inanç düzeyinde benimseyip 
tabulaştırmış durumda. Araştırmayı, incelemeyi, gerçeklere ulaşmayı, 
gerçeğe odaklanmayı, okumayı, izlemeyi çoktan terk etmiş...

Neredeyse, hani der ya futbol taraftarları; “damarlarımı kessen ka-
nım şu renklerde akar”, diye; o hale gelmiş neredeyse bu kapsamdaki 
insanlarımız da...

Eee, durum böyle olunca da bu kardeşlerimize olayları-gerçekleri, 
sebep sonuç ilişkileriyle göstermek, anlatmak imkânsıza yakın bir hal 
alıyor.

Fakat ünlü atasözünde dendiği gibi: “Gerçekler inatçıdır.”
Biz onları istediğimiz kadar görmezlikten gelelim, yok sayalım, hiç 

oralı olmazlar. Onlar kararlılıkla varlıklarını ve gelişimlerini sürdürürler.
Meselenin son bir yönüne vurgu yaparak bitirelim yazımızı, ister-

seniz. 
Bakın Meclisteki Dörtlü Çete’ye, başta Kaçak Saraylı Reis’in 

AKP’giller’i olmak üzere. 
Ne diyorlar Barzanistan Referandumu için?
Gak guk-laga luga...
Çünkü oyunun içinde bunların hepsi de. Halka karşı böyle diyecek-

ler. Anlamsız kuru gürültüler çıkaracaklar yalnızca. Tamam yahu, biz 
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de zaten bu işin içindeyiz, diyecek halleri yok. 
Yine hep söylüyoruz ya; Ortadoğu’da Tarih çok hızlı akmaya baş-

ladı artık. 
ABD Haydudunun bu emperyalist projesinin karşısına çıkacak etkin 

bir güç, ne acıdır ki yok.
O güç ne olabilirdi?
Birinci Kuvayimilliye Geleneğine sahip Türk Ordusu ve aynı ge-

leneği benimseyen laik, yurtsever, Mustafa Kemalci siyasi hareketler, 
aydınlar, bilim insanları...

Bunların tamamını, bir CIA Operasyonu olan “Ergenekon-Balyoz 
Davası” kumpasıyla tasfiye etti, ezdi, sindirdi, işini bitirdi, ABD. Yani, 
kendisinin ve işbirlikçi hainlerinin yürüyeceği yolun temizliğini yaptı 
önceden.

Peki, bu kumpasta yerel taşeron rolünde ihaneti gerçekleştirenler 
kimlerdi?

Pensilvanyalı İmam’ın FETÖ’süyle, Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gil-
ler’i ve onların her boydan ve soydan takım taklavatları.

Şimdi de kalkmış biri, kendisini milliyetçi, vatansever diye pazarla-
maya çalışıyor. Allah’la aldattığı cahil, bilinçsiz, saf insanlarımıza yut-
turmaya çalışıyor, yalanlarını, dümenlerini. 

Hadi be!

Saygıdeğer Halkımız;
Yukarıda da dediğimiz gibi, çok da uzak olmayan bir gelecekte gö-

receksin, bu kötümser öngörümüzün nasıl gerçekleştiğini. O zaman di-
yeceksin belki; “Bu ihtiyar Dayı meğer ne kadar da doğru söylemiş. Ne 
kadar da çabalamış bize gerçekleri göstermek için, yaklaşan felaketi 
göstermek için. Ama biz görememişiz, anlayamamışız.”, diye...

Kaderini bilen ve onu asla değiştirmeye gücünün yetmeyeceğini de 
çok iyi bilen, ama buna rağmen son soluğuna dek mücadeleden vazgeç-
meyen Mitoloji Kahramanları gibi, trajik kavgamızı sürdürüyoruz ve 
sürdüreceğiz biz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Eylül 2017





Ayrım
İki
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ABD’nin, İkinci İsrail’i yani Amerikancı Kürt 
Devletini kurarken uyguladığı İblisçe Plan!

1- BOP çerçevesinde parçalayıp kaosa sürüklemek istediği ül-
kelerin liderlerini ve yönetimlerini; gâh diktatörlükle suçlayıp, gâh 
kitle imha silahı imal edip gizlice depolamakla suçlayıp Şeytanlaş-
tırmak.

ABD Çakalının, kendi jargonuyla “şer ülkesi” ilan ettiği bu ül-
kelere, “demokrasi götürme” demagojisiyle saldırması, katliamlar, 
işgaller yapması ve liderlerini katletmesi.

2- Cehenneme döndürdüğü ülkelere, dünyanın hemen tüm ül-
kelerinden, özellikle de İslam ülkelerinden derlediği, meczuplaştı-
rılmış Ortaçağcıları götürerek eğitmek, donatmak, ordulaştırmak, 
IŞİD-DEAŞ, El Kaide, El Nusra, ÖSO vb. adlarla sahaya sürmek. 
Bunlara işgaller yaptırtıp kurtarılmış bölgeler kurdurtmak. Ken-
dileri adına devletler ilan ettirmek.

Bunları son kerteye dek insanlıktan çıkartıp canavarlaştırmak. 
Bunlara, insanların boğazlarını keserek, ateşte yakarak, suda bo-
ğarak ya da diz çöktürtüp, yan yana dizip, toplu infazlar biçiminde, 
insanın kanını donduran, katliamlar yaptırtmak. Böylece de bun-
ları tüm insanlığın gözünde, bir an önce ne yapıp edilerek ortadan 
kaldırılması gereken canavarlar haline getirmek.

3- Bazı Holywood filmlerinde, dünyaya saldıran uzay yaratık-
larına karşı Amerikalı aktörlerin savaştıkları gibi, ABD Haydut 
Devleti de, kendi eliyle yaratıp, donatıp, eğitip, ordulaştırıp savaşa 
soktuğu bu kan içici meczuplara karşı insanlığı büyük bir felaket-
ten kurtarıyormuş edasıyla savaşa atılır artık.

İşin bu aşamasında, o güne dek bir taraftan da yavaş yavaş 
derleyip, eğitip, silahlandırıp, ordulaştırdığı Barzanistanlı ya da 
PKK’li güçleri devreye sokar gayrı. Amerikancı Kürt Hareketle-
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rine mensup bu güçleri, açıktan “Bölgedeki yerel güçlerimiz”, diye 
adlandırır artık, ABD’li çakal. Kendince, o yerel güçle ittifak ede-
rek IŞİD, “DEAŞ” vb. adlara sahip Ortaçağcılarla savaşacak, on-
ları yenilgiye uğratıp ortadan kaldıracaktır.

Tabiî onlar adım adım gerilerken, boşalttıkları mevzilere de 
Amerikan Özel Kuvvetleri’yle omuz omuza mücadele eden Ameri-
kancı Kürt Hareketi’ne mensup güçleri yerleştirecektir. Süre için-
de de onların yerel yönetimler oluşturup kalıcılaşmasını sağlaya-
caktır.

İşte, 1990’dan bu yana Ortadoğu’da bu Emperyalist Haydut 
Çakalın sürdürmekte olduğu savaş, böylesine Şeytani bir plan iz-
lemiştir.

Tabiî bu süreçte sadece Amerikancı Kürt Hareketleri olmamıştır, 
ABD’nin işbirliği ettiği yerel hizmetkârları. Başta Türkiye, Suudi Ara-
bistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün gelmek üzere 
Ortadoğu’nun hemen tüm gerici devletleri, Amerika’yla birlikte hare-
ket etmiştir. ABD’nin kendilerinden istediği her türlü hainane hizmeti 
yerine getirmekten geri durmamıştır. 

ABD Emperyalist Devleti, deneyimlidir. Sinsidir, kalleştir, acıma-
sızdır. Kan içmekten asla bıkıp usanmaz. Cinayet işlemeden, tecavüz 
etmeden duramayan seri katiller ve cinsel sapıklar gibi, durup dinlen-
meden Şeytani projeler üretir, planlar yapar ve bunlar doğrultusunda 
darbeler tertipler, faşist diktatörlükler oluşturur, saldırılarda bulunur, 
savaşlar çıkarır, işgaller yapar ve canlar yakar. Onun ideolojisi böyle 
davranmasını gerektirir.

Emperyalist haydutlar, kanserleşmiş hücreler gibidir. Nasıl kanser 
hücreleri insanın kendi hücresi olmakla beraber kendine düşmansa ve 
kendi bedenine karşı ölümcül bir saldırıda bulunursa; bu emperyalist 
sömürgenler de, baktığınız zaman düzgün görünümlü insanlar olarak 
algılanırlar. Fakat bu sadece görünüştedir. Onlar, gerçeklikte insanlık-
tan çıkmış, insanlığa düşman olmuşlardır ve insanlığa karşı öldürücü, 
yıkıcı, yok edici bir saldırının, savaşın içine girmişlerdir. Bu bakımdan, 
onlara asla insan denemez. Hiçbir vahşi yaşam hayvanı ya da yırtıcı 
kuş, bu insan suretindeki yaratıkların benliklerinde oluşturdukları po-
tansiyel kötülüğün milyarda birine bile sahip değildir. 

Yani, Nil timsahları, Bengal kaplanları, engerekler, kobralar bile 
bunlarla kıyaslandığında, kelebekler kadar, güvercinler kadar masum 
kalırlar, zararsız kalırlar, sevimli kalırlar...

İşte bu sebepten, biz bunlara insan demeyiz. İnsanlığın kanserleşmiş 
unsurları deriz, insanlık düşmanları deriz, bunlarla bir araya gelmeyiz, 



27

aynı ortamlarda bulunmayız, ellerini sıkmayız. İğreniriz bunlardan. Ve 
gönüllü olarak insanlıktan çıktıkları için, kendi iradeleriyle insan olma-
yı terk edip birer yaratığa dönüştükleri için de acırız...

Hep söylediğimiz gibi; bizim devrimciliğe ilk adım atışımızdan 
bu yana, aralıksız sürdürdüğümüz savaşımız da, bu insan suretindeki 
canavarlara karşıdır, onların kanser düzenlerine karşıdır ve de onların 
ülkemizdeki, bölgemizdeki yerli, hain işbirlikçilerine, hizmetkârlarına, 
uşaklarına, piyonlarına karşıdır. Bunların sosyal varlıkları son bulma-
dan, insanlık asla rahat yüzü göremez. Rahat bir nefes alamaz...

İşte bu yüzden biz, Tarihin ve insanlığın en haklı, en meşru davasını 
sürdürüyoruz, onun mücadelesini veriyoruz.

En sonunda da biz kazanacağız, insanlık kazanacak. Kurtulacağız 
bu insan düşmanı kanser tümörlerinden ve onların yerli işbirlikçilerin-
den...

Tarih, lanetli sayfalarında anacak onların adlarını.  
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Eylül 2017 





Ayrım
Üç
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Bunca aşağılanmaya, bunca hakarete uğramışlığa 
rağmen, bu ne samimiyet, bu ne muhabbet

böyle yahu...
Saygıdeğer arkadaşlar;
Ne dedi, Kaçak Saraylı Reis Amerika’ya?
“Müttefikin biz miyiz, yoksa terör örgütü PKK mi, PYD mi?”
Amerika ne cevap verdi?
“PYD, YPG bizim bölgedeki yerel ortağımızdır.”
Kaçak Saraylı Reis yine sordu:
“Bize parasını vererek almak istediğimiz silahları vermiyorsun, te-

rör örgütü YPG’ye bedava veriyorsun.”
Amerika ne karşılık verdi?
Kaçak Saraylı Hafız, tam da Amerika’ya hareket edeceği gün,  her 

türden (ağırı, hafifi) silahla dolu yüzlerce TIR’ı YPG’nin mevzilerine 
getirip teslim ediverdi.

Ne yaptı buna, Kaçak Saraylı?
Hiçbir şey...
Ölü numarasına yattı.
Çünkü ABD Emperyalist Çakalı, yersen lokantası açmış, Kaçak Sa-

raylı ve avanesine. “Bizden böyle, Hafız”, diyor. “İşine gelirse... Hani 
bilirsin sen bizim gücümüzü. Seni getirdiğimiz gibi, neye uğradığını 
anlamadan götürüveririz de. İyisi mi aklını başına al, gacırtı yapma... 
Biz ne emredersek onu yapacaksın, eğer iktidarını sürdürmek istiyor-
san... Ok?”

Bunlarla da yetinmedi, ABD Çakalı. Kaçak Saraylı’nın milyarlarca 
dolarlık akçeli iş tuttuğu Rıza Sarraf’ı enseleyip tıkıverdi içeriye. 

Yine yetinmedi; Kaçak Saraylı’nın kamu malı hırsızlığı suç ortak-
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larından, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atil-
la’yı da enseleyip atıverdi zindanına. Tabiî Genel Müdürü bulsa onu da 
anında derdest edecek. 

Bir türlü gözü doymadı ABD Çakalı’nın. İndirdikçe indirdi suratına 
Osmanlı tokadını art arda Kaçak Saraylı ve avanesinin. Geçen dönemin 
700 bin liralık rüşvet kol saatiyle meşhur Ekonomi Bakanı Zafer Çağ-
layan’ı da anında dahil etti, ağır suçlular listesine. Hakkında toplam 90 
yıla varan ceza istemiyle dava açtırtıp tutuklama kararı çıkarttı. Bunu 
yaparken de, “Bak, dikkatini çekerim. Dosyada daha 9 kişinin adı var. 
Onları şimdilik açıklamıyoruz.”, deyiverdi.

Tabiî ne anlama gelir bu?
Açık, değil mi?
Yani demek istiyor ki, bir sinyalimizle senin hakkında da, hem de 

90 yılı aşan, ceza istemleriyle tutuklama çıkartıveririz. Bizim için sinek 
kovalamak kadar basit olur bu iş.

Zalime bir kez boyun eğersen ezdikçe ezer
Ulan emperyalist kâfir!
İnsan biraz dur durak bilir yahu...
Ama işte çakal ruhiyatı böyle olur. Bir kere boyun eğdirmeye gör-

sün hasmına; geldikçe gelir üstüne, ezdikçe ezer onu... İnsaf merhamet 
bilmez...

Biliyorsunuz; Kaçak Saraylı’nın korumaları hakkında da dava açtır-
tıp tutuklamalar çıkartıverdi, ABD.

Tayyip ve onun AKP’giller’i tüm bu hakaretlerden, aşağılanmalar-
dan rahatsız olmuşlar mı dersiniz?

Görünürde hiç öyle bir halleri yok...
Biliyorsunuz; Kaçak Saraylı Hafız, Birleşmiş Milletler Genel Kurul 

Toplantısına katılmak üzere geçenlerde ABD’ye gitti yine. Fakat, o bin-
lerce kişilik koruma ordusundan bir tek kişiyi bile götüremedi yanında. 
Bindi lüks uçağına, uçtu efendisinin diyarına...

Ne oldu Hafız, o korumalara?
Hani kara gözlükler ardından afilli afilli dört bir yana bakıp poz ke-

serlerdi etrafında, sen meydanlarda gariban halkımızın karşısında kük-
rerken...

İndi Hafız, ABD’de uçağından; teslim etti kendisini efendisinin po-
lislerine.
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İş bunlarla bitmedi tabiî. Efendisiyle de görüştü Hafız. Ve direktif-
lerini aldı ondan. 

Görüşme sonrası, adetten olduğu üzere medya karşısına geçip açık-
lamalar yaptılar. Bakın ne diyor, Emperyalist Çakalın keser kaçığı Baş-
kanı Trump:

“Erdoğan dostum haline geldi. Dünyanın çok zorlu bir bölge-
sinde görev yapıyor. Çok da başarılı işler yapıyor. Bence Türkiye ve 
ABD şu anda hiç olmadığı kadar birbirine yakın.”[1]

Apaçık görüldüğü gibi, adam sarakaya alıyor bizimkini. Resmen 
kafa buluyor. Hani amiyane tabirle t... geçiyor düpedüz. 

Ben BOP’u kararlılıkla, adım adım uyguluyorum. Sen de hizmette 
kusur etmiyorsun. Bu işte sana verdiğim görevi eksiksiz bir şekilde ye-
rine getiriyorsun. 

“Afferin oğlum Mehmet, sen bu yolda devam et...”
Peki, Kaçak Saraylı ne buyuruyor, görüşme hakkında?

“Değerli dostum Donald ile bugün heyetler arası ve ikili gö-
rüşme gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye 
ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele 
alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendi-
lerine özellikle çok teşekkür ediyorum.”[2]

Daha sen çok teşekkürler edersin Hafız...
Adam yapmadığını bırakmaz sana, ülkemize, vatanımıza; ama sen 

teşekkür etmeye devam edersin...
Burada soralım, AKP’giller’in cahil, yoksul, gariban “hülooğğ”cu-

larına:
“Dünya Lideri Reis”iniz bu, öyle mi?
Yersen papaz eriği...

Saygıdeğer Halkımız;
Bu insanlar bizim dünyamıza ait insanlar değil. Bizim taşıdığımız 

insani, vicdani, ahlâki değerlerin zerresi yok bunlarda. Bunlar başka 
türden canlılar...

İşin en acı yanı da nedir, biliyor musunuz?
Ülkemizi temsil eder görünüyorlar...
İnsanı kahreden bu oluyor işte...

[1] http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-erdogan-trump-siyaset-2523687/.
[2] https://www.haberler.com/trump-erdogan-i-ove-ove-bitiremedi-benim-10053617-haberi/.
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Eeey Türkiye’m!
Bu emperyalist çakalları yeryüzünde ilk kez hezimete uğratıp tüm 

Mazlum Milletlere örnek, umut, moral ve güç kaynağı olacaksın, sonra 
da gelip bu hallere düşeceksin...

Bu, kaderin ne İblisçe bir oyunudur yahu!
Fakat fazla umutlanmasın emperyalist haydutlar. İkinci Antiemper-

yalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı da eninde sonunda zafere taşıyaca-
ğız. 

Belki zor olacak, kanlı olacak, acılarla dolu olacak, büyük fedakâr-
lıklar gerektirecek ama en sonunda yine zafer bizim olacak. 

Bu emperyalist haydutlar sürüsü, Birincisinde olduğu gibi, bu kez 
de yine “Geldikleri gibi gidecekler.”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Eylül 2017



Ayrım
Dört





37

Eğer Rusya istemezse, Suriye bölünmez.
Fakat Halkımız, Meclisteki Amerikancı Dörtlü 

Çete’ye (AKP’ye, MHP’ye, CHP’ye, HDP’ye) ram 
olmaktan kurtulamaz ya da vazgeçemez ise, 

Türkiye kesinkes BOP çerçevesinde parçalanır ve 
çöker...

2011 yılında, ABD Emperyalist Haydutu, Suriye’ye yönelik saldırı-
yı başlattığı anda netçe söyledik: Eğer Rusya, Çin ve İran bugün belirle-
dikleri çizgide dururlar ve herhangi bir yamukluk yapmazlarsa, Beşşar 
Esad ve BAAS Yönetimini hiçbir güç yıkamaz, diye.

Dikkat edersek; gelinen aşamada bu tespitimizin doğruluğu apaçık 
bir şekilde meydana çıkmıştır. 

Rusya, baştaki tutumunu terk etmemiş olsa da, fiiliyatta 4 yıl kadar 
kılını kıpırdatmadı. Çin’se, zaten pek fiili bir hareket koyacak anlayışta 
değildi. İşte bu sebeple, ABD Emperyalist Çakalı ve onun yetiştirip, 
besleyip büyüttüğü IŞİD, El Kaide, El Nusra, ÖSO ve PYD-YPG gibi 
gerici hareketler hızla mevziler kazanıp, başarıdan başarıya koştular. 

BAAS Yönetimi, Suriye topraklarının üçte ikilik bir bölümünü, bu 
Amerikancı gerici güçlere terk etmek zorunda kaldı. 

Fakat işin bu aşamasında Rusya, tutumunu değiştirdi. Açıkça sahaya 
yani savaş alanına indi. Savaş gemileriyle, uçaklarıyla, füzeleriyle, as-
keri danışmanlarıyla Beşşar Esad Yönetiminin safında yerini aldı. İşte 
o andan itibaren de, savaşın seyri tersine döndü. BAAS güçleri, her 
geçen gün adım adım başarılar elde etti, kaybedilmiş ülke topraklarını 
kurtarmaya başladı. 

Bugün itibarıyla, IŞİD artık yolun tam anlamıyla sonuna gelmiş bu-
lunmaktadır Suriye’de. Türkiye’nin desteklediği ve adına “ÖSO” de-
nen ve ağırlıklı olarak Ortaçağcı güçlerden oluşan hareket de İdlib’e 
getirilip tıkıldı.
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Bugüne dek kazandığı mevzileri kaybetmeyen, yalnızca Amerikancı 
Kürt Hareketi PKK’nin Suriye Kolu PYD ve YPG kaldı. Ezici çoğun-
luğu PKK’lilerden oluşan “DSG” kaldı.

Bildiğimiz gibi, birkaç gün öncesine kadar Rusya da açık biçimde 
destekliyordu, PYD, YPG ve DSG’yi. 

Yine hatırlanacağı gibi, PYD’nin Moskova’da büro açmasına da 
izin vermişti, Putin Yönetimi. 

Tabiî şu anda Rusya da artık emperyalist bir devlettir. Fakat, acemi 
emperyalisttir. 1991’de Sovyetler’in yıkılmasından sonra ortaya çıkan 
bir kapitalist ve emperyalist devlettir Rusya Federasyonu. İşte o ace-
miliğinden dolayı, Libya’da ABD ve AB Emperyalistlerine bedavadan 
çıraklık etmiştir, Çin’le birlikte.

Bu emperyalist haydutlar, Muammer Kaddafi’yi şehit edip, yöneti-
mini yıkıp, Libya’yı cehenneme çevirmişler; Libya petrollerine de doğ-
rudan tekelci şirketleri adına el koymuşlardır.

Rusya ve Çin’se, sadece avucunu yalamıştır.
İşte bundan ders çıkaran turfanda emperyalist Rusya ve Çin, Suri-

ye’de aynı hataya düşmemişler ve Beşşar Esad Yönetiminin yanında 
yer almışlardır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi; ABD Haydudu, BOP Planı doğ-
rultusunda kan döküyor ve savaş sürdürüyor. Yani o, hazır bir proje 
uyguluyor.

Acemi emperyalist Rusya; hem Kürtleri
hem Suriye Yönetimini safında tutmak ister

Rusya ise, şu anda ikircikte. Hem Ortadoğu’da Kürt Hareketlerini 
kendi safına çekmek istiyor, hem de bölgenin diğer ülkeleriyle arasını 
iyi tutmak istiyor. Bu bakımdan, PYD konusunda fiili bir tutum alma-
mıştır, bugüne dek Suriye’de.

Fakat iki gün önce PYD’nin yaptığı bir açıklama, Suriye Yöneti-
minin güçleriyle ortak hareket eden Rus uçaklarının DSG mevzilerini 
vurduğunu, ölü ve yaralılar olduğunu ortaya koydu.

Rusya, pek inandırıcı olmayan bir açıklamayla PYD’nin bu iddiası-
nı yalanladı. Fakat biz, olayın gerçek olduğu kanısındayız.

Bu da gösteriyor ki Rusya hâlâ bu konuda açık ve kesin bir tutum 
belirleyebilmiş değil...

Eğer Rusya sonuna kadar Beşşar Esad Yönetiminin safında yer alır-
sa, Suriye’de bir parçalanma gerçekleşemez. Amerikancı Kürt Hareke-
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ti, nihai zaferi kazanamaz.
Yani yukarıda da belirttiğimiz gibi, burada her şey Rusya’nın tutu-

muna kalmıştır...
(Bu yazıyı bitirdikten sonra, haber sitelerinde Suriye Dışişleri Baka-

nının şu açıklaması gözümüze çarptı:
“Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Kürtlerle özerkliği mü-

zakere edebileceklerini söyledi.
“Ülkenin resmi haber ajansı SANA’ya göre Muallim, kuzeyde 

oluşabilecek özerk Kürt bölgesi için “Bu konu Kürtlerle müzakere-
ye ve tartışmaya açıktır. Irak Şam İslam Devleti’ni (IŞİD) ortadan 
kaldırdıktan sonra Kürt kardeşlerimizle oturup gelecek için bir 
formül üzerinde uzlaşabiliriz” dedi.

“Muallim, Irak’ın kuzeyinde Pazartesi günü düzenlenen bağım-
sızlık referandumuna karşı çıkarken, Irak’ın toprak bütünlüğünü 
savunduklarını vurguladı. Ancak Muallim Suriyeli Kürtlerin, Irak 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) farklı olarak sadece 
özerklik talep ettiklerini belirtti.”[3]

Muallim’in açıklaması aslında Rusya’nın talebidir. Rusya’dan ba-
ğımsız Suriye Yönetiminin böyle bir karar açıklayabileceğini sanmıyo-
ruz, bu aşamada. 

Biz, daha önce Rusya’nın Suriye’yi Kürtlerle oluşturulacak bir 
özerkliğe ikna edebileceğini belirtmiştik. Rusya, böyle bir tutum takı-
narak hem Kürtleri, hem de Suriye Yönetimini kendi safında tutmayı 
ister, demiştik. 

Nitekim bu öngörümüz doğrulanmış bulunmaktadır.
Suriye Dışişleri Bakanı, “Suriye Kürtleri Irak’takilerden farklı ola-

rak bağımsızlık değil, sadece özerklik istiyorlar.”, diyor. Bu tespit doğ-
ru değildir. Önceden de belirttiğimiz gibi, Abdullah Öcalan, İmralı gö-
rüşmelerinde HDP Heyetine “Ben bağımsız devletten de vazgeçmedim. 
Hiçbir şeyden vazgeçmedim.”, diyerek tutumlarının ne olduğunu netçe 
ortaya koymuştu. 

Zaten PKK’nin yörüngesindeki yayın organları da bu görüşü açıkça 
sergilemekten kaçınmıyor artık.

Meclisteki Dörtlü Çete’nin kılavuzu ABD buyrukları
Türkiye’ye gelirsek; Türkiye’de ise bugüne dek hep söyleyegeldi-

ğimiz gibi, Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete, ABD buyrukları hari-

[3] http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41399193.
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cinde asla düşünüp davranamaz. Onlar için efendileri olan Emperyalist 
Çakal’ın her buyruğu Tanrı kelamı mertebesindedir. Çünkü bunların 
tamamının yapımcısı, projecisi ABD’dir.

Burada denebilir ki, CHP, Cumhuriyet’le yaşıttır...
Evet, ama bu Gerçek CHP’dir. Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’siyse 

CIA-MOSSAD ve Fethullah kaynaklı bir kaset operasyonuyla dönüş-
türülmüştür, oluşturulmuştur.

Kemal’in kendisinin de netçe belirttiği gibi, bu Yeni CHP “30’la-
rın, 40’ların CHP’si değil”dir. Sorosçu Kemal’in CHP’si, Mustafa 
Kemal’leri, İnönü’leri ve onların CHP’sini, Ermeni, Süryani, Pontus 
ve Dersim Soykırımcılığıyla suçlar. Yani Sorosçu Kemal ve avanesi-
nin, Mustafa Kemal ve İnönü’lere düşmanlığı, Kaçak Saraylı Tayyip ve 
AKP’giller’in düşmanlığından pek geri kalmaz.

İşte bu sebeple, Yeni CHP de artık bir proje partisidir. CIA projesin-
ce oluşan bir yapıdır...

ABD Emperyalist Haydudunun BOP Haritası’nda Türkiye için belir-
lenen parçalanış da apaçık bir şekilde ortaya konmuştur. O harita, “Yeni 
Sevr” diyebileceğimiz “BOP” Haritası’dır. Burada Türkiye, Sevr’deki 
gibi; Türklere bırakılan bölge, “Free Kurdistan” ve “West Arme-
nia” olarak bölünür.

Meclisteki Amerikancı Dörtlü de bugüne dek bütünüyle bu harita-
nın hayata geçirilmesi amacına yönelik bir siyaset izlemişlerdir. Siz 
bakmayın, bunların iktidarcılık-muhalefetçilik oynadıklarına. Bunların 
tamamı domuz topu gibi birdir aslında. Hepsi de efendileri olan ABD 
Çakalı’nın kendilerine verdiği BOP adlı ihanet oyununun aktörleridir. 
Ve bu oyunda kendilerine düşen rolleri oynamaktadırlar.

Türkiye, BOP cehennemine götürülüyor
Gördüğümüz gibi, artık her gün birer, üçer, beşer şehitler düşmek-

tedir toprağa. Kaldı ki, ABD Emperyalistleri şu anda “Yerel Gücü-
müz-Ortağımız” diye adlandırdıkları PYD-YPG saflarında her türlü 
silahı kullanma deneyimine sahip 50 ila 60 bin arasında bir orduya sa-
hiptirler ve bunu savaştırmaktadırlar. Askeri bazı strateji uzmanlarının 
öne sürdüğüne göre, PYD ve YPG, istenildiği anda bu askeri gücünü iki 
ya da üçe katlayabilirmiş...

Dikkat edelim, ABD Haydudu, bugüne dek sayısı 2000’i bulan TIR 
dolusu ve ağır ve hafif silahlardan oluşan askeri mühimmatı Suriye’de-
ki bu yerel gücüne teslim etmiştir. Kendi Özel Kuvvetleri de bu yerel 
gücü, her türlü silahı kullanabilecek ve her şartta kullanabilecek yete-
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neğe kavuşturmak için sürekli eğitmektedir.
ABD, YPG’ye hava savunma silahları da yani uçak ve helikopterle-

re karşı kullanılabilecek silahlar da vermiştir. 
YPG bunları kime karşı kullanacaktır?
IŞİD’in hava kuvvetleri olmadığına göre Türkiye’ye karşı...
Nitekim şu ana dek iki askeri helikopteri de düşürmüştür, PKK güç-

leri Türkiye’de. Bunun videosunu da yayımlamışlardır...
Yani ABD Emperyalistleri, bir taraftan yerel ortakları PKK güçlerini 

eğitip donatırken, diğer yandan da Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği 
dahil Türkiye’yi her alanda kıskaca almış durumdadırlar. 

Daha önce de söylemiştik; Birleşmiş Milletler’in 1973 sayılı ka-
rarı Türkiye için de uygulanabilir, diye. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nde bu doğrultuda alınacak bir karar, doğrudan Türkiye’yi 
ABD ve AB Emperyalistlerinin açık askeri hedefi haline sokacaktır.

Ne der, bu sayılı karar?
“Bir devlet kendi halkına karşı aşırı şiddet kullanıyorsa, o dev-

lete Birleşmiş Milletler’in askeri müdahalede bulunma hakkı var-
dır.”

ABD Çakalı, böyle bir öneride bulunduğu anda Güvenlik Konse-
yi’ne, orada Türkiye’yi savunacak hiç kimse çıkmaz. Çünkü Kaçak Sa-
raylı Hafız, dünyada tek bir dost ülke bırakmamıştır Türkiye için. Daha 
önce de söylediğimiz gibi, Kaçak Saraylı ve onun AKP’giller’i, ne sınır 
bıraktılar, ne komşu, ne dost ülke...

ABD Haydudu ve onun müttefiki AB Haydutları, Kanada, İsrail ve 
Suudi Arabistan, Türkiye’nin o günlerini büyük bir sevinçle beklemek-
tedirler. Bunların Türkiye’ye karşı hasmane duyguları ve anlayışları 
asla değişmez. Uygun zamanı kollamaktadırlar. Yani şartların daha da 
olgunlaşmasını beklemektedirler.

Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, Türkiye her geçen gün 
BOP cehennemine doğru adım adım götürülüyor, yaklaştırılıyor.

Halkımızsa, gafletin de ötesinde ölüm uykusuna yatmış durumda. 
Gerçeklerle bağını koparmış. Hepsi de Meclisteki Amerikancı Dörtlü 
Çete’nin birine bel bağlamış. Ve bu bel bağlamışlık, acıdır ki, futbol 
kulübü taraftarlığına dönüşmüş artık. Ağulardan acı gerçekleri göster-
diğimiz zaman insanlarımıza, rahatsız olup tepki gösteriyorlar bize. 

Anlamaya çabalamak şöyle dursun, niye böyle yomsuz şeylerden 
söz ediyorsun da bizim amigoluğunu ettiğimiz siyasi partiye taraftar 
olmuyorsun? diye.
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Oysa ünlü atasözünde belirtildiği gibi; “Gerçekler inatçıdır.” Bü-
tün dünya onu görmezlikten gelse, onu reddetse bile hiç umurlarında 
olmaz gerçeklerin. Onlar varlıklarını olanca acılığıyla ve ağırlığıyla 
sürdürmeye devam ederler.

İşte bu sebepten, biz, gerçekler yani nasılsa öylece olan olaylar, her 
şeyden önemlidir, deriz. Zaten devrimcilik de, olayları tüm gerçeklik-
leriyle, sebep-sonuç ilişkileriyle ve bağlantılarıyla görmek, kavramak, 
değerlendirmek ve oradan doğru sonuçlar çıkarmaktan başka hiçbir şey 
değildir. Yani Bilimcil Sosyalizm demek, olayların bilimi demektir. 
Olayların nasıl görülüp kavranabileceğini ve analiz edilebileceğini; on-
ların hangi yönde gelişim göstereceklerini görmeyi, anlamamızı sağla-
yan metot ve mantık demektir.

ABD Emperyalist Haydutu, hiçbir alanı boş bırakmaz. Meclisi dol-
duran iktidarı ve muhalefeti belirler, oluşturur ve yönlendirir.  Ama bu-
nunla yetinmez. Sol kesime de el atar. Oradan da devşirmeler yapar, 
örgütlemeler yapar, ajanlaştırmalar yapar. 

Sanatı, kültürü, felsefeyi, dini de ele geçirir, kendi emperyalist ideo-
lojisi doğrultusunda belirlemelerde ve yönlendirmelerde bulunur. 

İşte bu bakımdan, bizim dışımızda ABD ve AB Emperyalist Hay-
dutlarına karşı ve onların ülkemize reva gördükleri plan ve projelere 
karşı, yani Yeni Sevr’e-BOP’a karşı bilinçli ve kararlı şekilde mücade-
le veren başka bir sol hareket, yapı kalmamıştır, yoktur. 

Tarih, bu kutsal görevi bizim omuzlarımıza yüklemiştir. Biz de son 
soluğumuza dek, bütün gücümüzle bu görevimizi başarmak için Tari-
himize, Ustalarımıza, Önderlerimize layık biçimde savaşıyoruz, sava-
şacağız...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Eylül 2017 



Ayrım
Beş
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Kaçak Saray’da, Yeni Akademik Yılın açılışını 
yaptırtan Reis, hastası olduğu kürsüye çıkıp, 

mikrofona öksürüyor:
“Yanılmışız.”

Kast ettiği, kadim dostu Barzani’nin
Barzanistan Bağımsızlık Referandumu...

Yahu Hafız, hep mi yanılacaksın sen?
Feto’yla 13 sene iş tuttun, elbirliğiyle devletin hücrelerine kadar, 

Ordu’nun Kozmik Odasına kadar girdiniz, yıktınız, darmaduman etti-
niz ortalığı. Ne yargı bıraktınız, ne ordu, ne hukuk, ne hak, ne adalet, 
ne emniyet, ne eğitim ne de herhangi bir yasal devlet kurumu... Hepsini 
enkaz yığınına döndürdünüz be! Laik Cumhuriyet diye bir şey bırak-
madınız geriye.

Ve sen o zamanlar Feto’nun şaşaalı “Türkçe Olimpiyatı” tören-
lerine katılıp kürsülerde övgüler diziyordun, kadim dostun, Ortaçağcı 
kader ortağın Pensilvanyalı İmam’a.

“Cemaatçi kardeşlerimiz bizden ne istediler de vermedik bugüne 
kadar”, diye ortaklaşa yaptığınız ihanet ve tahribatla da övünüyordun. 

Üstelik sadece sen de değildin bu işi yapan: Tüm bakanların, millet-
vekillerin, belediye başkanların, il-ilçe yöneticilerin; hepsi damardan 
FETÖ’cüydü. 

2013 kışına doğru, Ganimet Paylaşım Kavgasına tutuştunuz, sonra-
sıysa malum...

Ne dedin, 2016 15 Temmuz’u sonrasında?
Aynen şunu:

“Bu hain örgütün yüzünü ortaya dökememenin üzüntüsü için-
deyim. Hem Rabbime, hem milletimize verecek hesabımız olduğu-
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nu biliyorum. Rabbim de, milletim de bizi affetsin.”[4]

FETÖ’nün 11 yıl boyu en büyük yardım ve yatakçısı ol, işbirlikçisi 
ol, ondan sonra da kalk, “Rabbim ve milletim beni affetsin.”, de, işin 
içinden sıyrıl çık...

Peki, şu an FETÖ’ye senin yaptığın yardım ve yataklığın milyonda 
birini bile yapmamış olanların suçu ne?

Onlar en ağır insanlık dışı işkencelerden geçirildiler, çoğunun mal-
ları mülkleri müsadere edildi, çoluk çocukları açlığa, sefalete sürüklen-
di, şu anda da bir kısmı ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere on yılları 
bulan ağır ceza istemleriyle zindanda tutulup yargılanıyorlar.

Onlar da “Allah’ım ve milletim bizi affetsin.”, deyip niye bırakıl-
mıyorlar?

Niye işlerinin başına dönmüyorlar?
Uluslararası hukukun temel hükümleri, insan haklarının evrensel ku-

ralları, yargı önünde, hukuk önünde herkesin eşit olmasını emretmez mi?
Ama senin hak hukuk umurunda değil ki...
Onlar işkencelerden geçirilsin, on yıllar boyu zindanlarda tutulsun, 

aileleri sefalete itilsin ama ben ve avanem saraylarda yaşayalım, bakan-
lık koltuklarında oturalım, Meclisin ceylan derisiyle kaplı koltuklarında 
oturalım, milyonluk makam araçları vb. araçlarla gezip tozalım, yani 
bizden kimse bir hesap soramasın...

Böyle bir hukuk var mı yahu?
Hesaba çekileceksin Reis!
İşlediğin yüzlerce suçla birlikte FETÖ’cülükten de hesaba çekile-

ceksin, AKP’giller’inle birlikte hem de...
FETÖ seni kandırmış...
Yalana bak be!
FETÖ, tâ 1999’da açıkladı niyetini. Devleti tümüyle ele geçirmek 

için illegal bir faaliyet içinde bulunmaları gerektiğini.
DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, bunlar devleti ele geçirmek iste-

yen terör örgütüdür, diye dava açtı haklarında. Kanunları altüst ederek 
sen kurtardın FETÖ’yü o davalardan. 

2004 yılında MGK görüş bildirdi, FETÖ’nün devleti ele geçirmek 
amacıyla çalışan bir terör örgütü olduğunu belirten.

[4] http://www.mynet.com/haber/politika/erdogan-biz-de-bu-yapiya-iyi-niyetle-destek-
olduk-2570440-1.
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Sen bütün bunlara rağmen kandırıldın öyle mi?
Göremedin FETÖ’nün ne olduğunu ve niyetinin devleti tepeden tır-

nağa ele geçirmek olduğunu...
Bırak bu yalanları Hafız!
İkinizin de derdi, şu Laik Cumhuriyet’in anasını bir ağlatalımdı. 

Ağlattınız da nitekim. Ama işte esasoğlan kim olacak konusunda tüm 
mafyatik yapılar gibi birbirinize düştünüz, kanlı hesaplaşmalara girişti-
niz. Laik Cumhuriyet’in mirasından yağlı kuyruk kimin payına düşecek 
kavgasıydı aslında, 15 Temmuz 2016’daki kanlı hesaplaşma.

FETÖ’den sonra şimdi de
Barzani tarafından kandırıldım yalanı

Mesut Barzani kandırmış seni bir de, öyle mi?
Yahu, Barzani de niyetini hiç gizlemedi bugüne kadar. Ben eninde 

sonunda Bağımsız Kürt Devleti’ni kuracağım, dedi apaçık şekilde.
Uzun yıllar dostun olan, dönekliğinin kitabını yazan Hasan Cemal 

de köşesinde defalarca yazdı bunu. Hem de Barzani’yle yaptığı görüş-
meler sonrasında, Barzani’nin kendisine hitaben söylediği sözleriyle...

Öcalan da söyledi bunu, İmralı ziyaretçilerine. Ayrıca yazdı da çok 
önceleri. Sen, bütün bu gerçekler ortada dururken, bunlardan habersiz 
oluyorsun ve yanıltılıyorsun, öyle mi?

Hadi be! 
Bakın ne diyor, Kaçak Saray’da bir iki gün önce yaptığı o malum 

konuşmada:
“Açıkçası biz son ana kadar Barzani’nin böyle yanlışa düşeceği-

ne ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız. İlişkilerimizin tarihteki 
en iyi seviyesinde olduğu bir dönemde, önceden hiçbir danışma ve 
görüşme yapılmadan alınan bu karar, açıkçası ülkemize ihanettir.”[5]

Bu demagojik yalanlarına kim inanır acaba, Hafız?..
Ama sen de haklısın. Benim cahil, yoksul, bilinçsiz “hülooğğ”cula-

rım inanır, onlar da bana yeter, diyorsun, değil mi?
PKK de kandırdı seni, değil mi Hafız?
“Çözüm Süreci” dedin, Öcalan’la da, Kandil’le de, HDP’yle de 

dost oldun. Oslo’da açıkça söylettin MİT yetkiline; “Sizi bölgede ra-

[5] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogandan-barzani-aciklamasi-yanilmisiz-
173568h.htm.
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hatsız eden valiler, kaymakamlar, komutanlar varsa bize bildirin, he-
men görevden alalım”, diye. Öylece de yaptınız... Üstelik de yüzde 90 
oranında anlaştınız PKK’yle.

Amerikancı Kürt Hareketine de ne istedilerse verdin
Yani FETÖ’yle olduğu gibi, ne istedilerse verdiniz PKK’ye. Sonun-

da kapıştınız, değil mi, Feto’da olduğu gibi?
E, bu ihanet süreçleri böyle yürür hep. Zikzaklı gider. Dümdüz bir 

hat izlemez asla. İşin doğası gereğidir bu...
Görelim, o konudaki itiraflarını da. Bak ne demişsin bir zamanlar:

“Çözüm Süreci içinde valilerimize bazı bizim tavsiyelerimiz ol-
muştu, yani ‘sakın böyle bazı ufak tefek konularda sıkıştırmayın, 
üzerlerine gitmeyin’ vesaire diye. Güvenlik güçlerimizi de valile-
rimiz doğrusu o noktada biraz baskıya aldılar diyebilirim. Niye? 
Yani devletin bu noktada ciddi bir baskısı yok, dolayısıyla bu böl-
gede de özellikle benim Kürt vatandaşlarım ‘Bize işte devletin bas-
kısı var, şunu var’ demesin diye elinden o kozu alalım istediler.

“(...)
“Bu bir iyi niyetti fakat bu iyi niyet ne yazık ki ciddi manada 

istismar edildi ve o süreç içinde ülkemize ciddi manada bir silah 
girişi oldu.[6]

Gördün mü dediklerini?
Demek ki ne istedilerse verdin PKK’ye de...
Bozuşmanız sonrasında da şu yalanları sıraladın, çıkıp kürsülerden:

“Tabiî bu Çözüm Süreci bunlar tarafından bir ihanetle değer-
lendirildi. Çözüm Süreci’ni bunlar adeta Güneydoğu’da, kısmen 
Doğu’da kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdi-
ler. Çok ciddi bir silah stoklaması yaptılar. Burada bu süreç içinde 
güvenlik güçlerimiz, tabiî ‘herhangi bir çatışmaya, şuna buna gir-
meyelim’ dediler ama daha sonra anladık ki bu süreç içinde bunlar 
bunu yaptılar.”[7]

PKK, Çözüm Süreci’nde silah stoklamış, öyle mi, şehirlere, kasaba-
lara, dağlara bayırlara...

Peki, o işler yapılırken senin hiç haberin olmadı mı?
Senin MİT’in, Polis, Jandarma İstihbaratın ne yapıyordu?

[6] http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/erdogandan-cozum-sureci-itirafi-1146264/.
[7] http://www.hurriyet.com.tr/erdogandan-carpici-sozler-teror-orgutu-cozum-surecinde-
silah-stokladi-30005171.
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Kırsalda piknik mi?
Geç be Hafız, geç...
Bak bunlardan da haberdardın her şeyiyle. Oslo’ya gönderdiğin 

MİT yetkilisi kadın, PKK’liler karşısında apaçık belirtiyor bunu. 
Ne mi diyor?
Aynen şunu:

“Sabri Ok (PKK): Bizim güçler her tarafta var. Karadeniz’de 
de var Toroslar’da da var.

“Afet Güneş (MİT): Biliyoruz metropolleri de bu arada patla-
yıcılarla doldurdunuz.

“Sabri Ok: Yok canım.
“Afet Güneş: Hepsini biliyoruz.”[8]

Amerika da kandırdı diye sızlansan da
oynadığın ihanet oyununun sonu hüsran olacak

Seni ve avaneni Amerika da kandırdı, değil mi Hafız, iddianıza göre?
“Ey Amerika! Size kaç kere söyledim. Siz bizimle beraber misi-

niz yoksa bu terör örgütü PYD ve YPG ile mi berabersiniz?’’
“Biz Amerika’ya diyoruz ki bu terör örgütüdür. Amerika’nın 

yetkilileri kalkıyor ‘Hayır biz onları terör örgütü olarak görmüyo-
ruz’ diyor. Bize ne PYD’yi, ne YPG’yi tanıtabilirsiniz. Biz hepsini iyi 
tanıyoruz. DAEŞ’i de iyi biliriz. Ama siz tanıyamadığınız için bölge 
kan gölüne döndü. Bu nasıl ortaklık anlamak mümkün değil.”[9]

“Bu nasıl ortaklık, anlamak mümkün değil”, öyle mi Hafız?
Eee, yaşın küçük daha. Bu tür karmaşık problemleri kavrayamazsın. 

Sabret... Ergenlikten kurtulup yetişkinliğe ulaşınca sen de anlarsın...
Yahu, devşiricin, yapımcın ve efendin ABD Emperyalist Çakalı, oy-

namanız için önünüze bir ihanet senaryosu koydu. Sen de kabul ettin 
o ihanette görev almayı. Defalarca açıkladın meydanlarda, ekranlarda, 
kürsülerde. 

“Türkiye’nin Ortadoğu’da bir görevi var!
“Nedir o görev? Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Pro-

jesi’nin Eşbaşkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyo-
ruz biz!”[10]

[8] http://www.gazetevatan.com/-metropolleri-bombalarla-doldurdunuz--400944-gundem/.
[9] http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160210_erdogan_abd.
[10] Tayyip Erdoğan, 4 Mart 2006.
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BOP Haritası da meydanda, değil mi Hafız?
Sen apaçık diyorsun ki, ben BOP Haritası’nın hayata geçirilmesinde 

bize verilen görevi yapacağım...
Yani Türkiye’yi üç parçaya senin emirlerin doğrultusunda bölme 

işinde bütün gücümle yer alacağım. 
Evet, Hafız...
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin diğer üyeleriyle birlikte, 

yani CHP, MHP, HDP’yle birlikte bu ihanet oyununu, bütün enerjinizle 
ve büyük bir heveskârlıkla oynadınız. Üstelik hâlâ da devam ediyorsu-
nuz oynamaya...

Sizi böyle yerden yere vuran, bir uçtan bir uca savuran nedir, biliyor 
musun Reis?

Emperyalist ABD Haydudunun size verdiği ihanet oyunu Türki-
ye’yle birlikte siz hainlerin de sonunu getirecek, işini bitirecek. Hiçbi-
riniz ayakta kalamayacaksınız, bu ihanet sonrasında. Kaçacak bir delik 
de bulamayacaksınız hem. İşte aklınızın almadığı esas konu bu...

Hainlerin sonu, vatan millet ve halk düşmanlarının sonu hep hüsran 
olmuştur. Hiç aklınızdan çıkarmayın bu gerçeği...

Hepiniz çekileceksiniz hesaba. Tabiî hukuka uygun, tarafsız ve ba-
ğımsız mahkemeler önünde...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Eylül 2017



Ayrım
Altı
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Hırsızlar İmparatorluğunun medyadaki yıkama 
yağlamacılarının bir bölümü, paniğe kapılıp ellerini 

yıkamaya çalışıyorsa ve bu sebeple de diğer 
bölümüyle kavgaya tutuşuyorsa,

Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi için
yolun sonu görünmeye başladı demektir...

Açılışı, Davidson’a yakın diye adlandırılan Karar Gazetesi’nin adı 
kallavi yazarı Mevlana İdris yaptı. Bakın nasıl yerden yere vurdu, Ka-
çak Saray tayfasını:

“Dün sübhaneke bugün holding.
“Artık yetmez mi?
“Din sosuna bandırılmış söylemler, yahut kendisi din sosuna 

batırılmış figürlerle nereye kadar?
“Amacı kişisel veya grupsal dünyevî kazanç, lâkin söylemi 

din-iman lafazanlıklarla nereye kadar?
“Kimse kimseye demiyor yahut diyemez ki “ticaret yapma!, bü-

rokraside yer alma!”
“Ticaretini de yap, bürokraside yerini de al kardeşim, doya 

doya al. Ama bunu tertemiz bir inanç alanı olan din sosuna bula-
madan yap. Dini, emellerin için bir basamak yapmadan yap. Yani 
dini istismar etmeden.

“Herkes o tertemiz ‘müslümanlığı’ arıyor.
“Bir gösteriş aracı hâline gelmeyen, kimi kapıları açmak için 

maymuncuk gibi kullanılması düşünülmeyen o pâk alanı.
“Gözleri fıldır fıldır ikbal ve para tarayan tiplerin sabah-akşam 

“din alıp satması” kusura bakmayın artık kabak tadı verdi. Müs-
lümana müslüman propagandası yapılmasa iyi olur artık. Tekfirle-
rinizi de, ‘yanmayan’ kefenlerinizi de çantanıza koyup susun artık.

“Ümmetin hâli ortada.
“Kan, gözyaşı, sefalet, didişme, batıya haraç üstüne haraç.
“Şimdi bütün bunların üstüne din soslu iktidar yahut parsa 
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kapma itiş kakışlarınızı kaldıramıyoruz.
“Gerçek yoksul yine yoksul, gerçek düzenbaz yine düzenbaz.
“Bu din, yalnızca tesbihat, zühd, yahut keşişlik dini değil. El-

bette bu dünyada yaşayan bizler için, hayatımız için, hayatın içinde 
bir din.

“Lâkin onu kendi küçük niyetlerimizin kalkanı veya kılıfı yap-
maya kimin ne hakkı var?

“Bazan Diyojen gibi diyeceği geliyor insanın; gölge etme başka 
ihsan istemem.

“Dün sübhaneke bugün holding.
“Dün Yâ Sîn bugün kartel.
“Yapmayın, etmeyin.
“Fe eyne tezhebûn”? Ve “ve eyne’l mefer”?”[11]

Bizi tanıyan arkadaşların hemen anlamış olduğu gibi, bu düşünceler 
bizim 2002’den bu yana yüzlerce kez yazıyla, sözle tekrarlamış oldu-
ğumuz görüşlerdir. 

Yine hatırlanacaktır; Parti binalarımızda, 8’inci Yüzyıl’da yaşamış 
Abdullah Bin Mübarek’in şu altın değerindeki sözü pankart olarak 
görülmektedir:

“İnsanların en alçağı, din kisvesi altında dünya menfaati sağ-
layandır.”

Bu sebeple Tayyip dava açtırdı bize. Yargılandık da...
Namuslu ilahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk ne demişti bunlar için?
Cenaze namazları bile Müslüman sıfatıyla kılınamaz. Hatta bunların 

gittikleri camilerde bile namaz olmaz. Çünkü bunlar 10 küsur yıldır 
kamu malı hırsızlığı (gulûl) suçu işlemektedir.

Yine Yaşar Nuri Hoca:
“Haram yiyen pis bir ağızla çekilmiş besmele Allah’a hakaret-

tir.”, özdeyişiyle belirtir ki; bunların besmelesi bile aslında Allah’a ha-
karetten başka hiçbir anlam taşımaz.

“Davidsoncu” bir başka yazarın,
AKP’giller’in ülkeyi çöküşe götürdüğünü dile getirişi

Birkaç gün sonra, Karar Gazetesi’nin bir başka yazarı Hakan Al-
bayrak, aynı içerikte bir yazı yayımladı köşesinde.

***

[11] http://www.karar.com/yazarlar/mevlana-idris/dun-subhaneke-bugun-holding-4881.
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Ak Parti çevrelerinde yükselen tepki
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), adı üstünde, her şeyden ev-

vel adalet için kurulmuştu.
Ne var ki bugün AK Parti iktidarında adalet fena halde yaralı.
Terörle mücadelede kantarın topuzunun kaçırıldığı, hem de çok faz-

lasıyla kaçırıldığı, haksız yere tutuklanan insanların haddinin hesabının 
olmadığı su götürmez bir gerçek.

***
Özgürlükçülük de AK Parti’nin başlıca iddiaları arasındaydı.
Ne var ki bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın beğenmediği fikirleri özgürce savunmakta ısrar 
edenler -AK Parti’li de olsalar- AK Parti medyasında barındırılmıyor, 
hatta Hürriyet gazetesinden bile kovdurulabiliyor.

Üstelik bunlar “Sırat-ı Müstakim’den sapmak”la suçlanarak ağır bir 
dinî vebal (!) altında bırakılıyor.

***
AK Parti’nin nüvesini teşkil eden “Yenilikçiler” yahut “Erdemliler” 

hareketi, Necmeddin Erbakan liderliğindeki Milli Görüş hareketinde 
istişare / ortak akıl ilkesine saygı gösterilmemesine tepki olarak doğ-
muştu.

Ne var ki bugün Erdoğan’ın söylem ve eylemlerini sorgulamak, 
“Reis”in fikirleriyle çelişen fikirler ileri sürmek, parti ve hükümette ko-
layca tasfiye sebebi olabiliyor.

***
Rantiyecilik bitecekti AK Parti iktidarında. Torpilli iş adamları, şir-

ketler, holdingler kalmayacaktı.
Ne var ki bugün iltimas ve adam kayırmacılığa dair iddialar -AK 

Parti iktidarı öncesi dönemlerde olduğu gibi- ayyuka çıkmış vaziyette.
***
Erdoğan daima “Gurur, kibir bize yakışmaz” diyor, “tevazu ehli” 

olmanın gereğine işaret ediyor.
Ne var ki “Sen kimsin?”i, “Haddini bil!”i de dilinden düşürmüyor.
Yağmurlarda beraber ıslandığı kimseleri bile bu şekilde tahkir et-

mekte beis görmüyor.
***
Bir çelişki daha:
Erdoğan, faiz oranlarının yüksekliğinden Ali Babacan’ı sorumlu tu-

tuyordu. Ne var ki, Babacan ekonomi yönetiminden uzaklaştırılalı yıllar 
olduğu halde, faiz oranları düşmedi, bilakis daha da yükseldi.

Öte yandan, Babacan’ın bakanlığı döneminde küresel krizlere rağ-
men başarılı bir şekilde dengede tutulabilen ekonomi şimdi aynı başa-
rıyla dengede tutulamıyor.

***
Ve bir çelişki daha:
Ahmet Davutoğlu, dış siyasette fazla agresif olmakla suçlanıyordu; 
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başbakanlıktan uzaklaştırıldığında ‘Bundan sonra dostlar çoğalıp düş-
manlar azalacak’ denildi.

Ne var ki tam tersi oldu bunun; dış siyaset asıl Davutoğlu’ndan son-
ra agresifleşti ve dostlar azalıp düşmanlar çoğaldı.

***
AK Parti’nin falanca il teşkilatının veya filanca ilçe teşkilatının bü-

tün bunlardaki sorumluluğu, bunları sineye çekmekten ibarettir.
Hal bu iken, Erdoğan’ın AK Parti’de sorun olarak sadece teşkilat-

lardaki “metal yorgunluğu”nu görmesi, teşkilatlara yüklenmekten gayrı 
bir ‘özeleştiri’ye yanaşmaması tuhaftır.

Erdoğan, doğrudan doğruya kendi tarz-ı siyasetinden kaynaklanan 
asıl sorunları görmezden gele dursun (veya onları sorun olarak görme-
yi reddede dursun), AK Parti çevrelerinde -hükümet mahfilleri ve hatta 
Beştepe dahi- bunlar yaygın olarak konuşuluyor.

‘Bidayette karşı çıktığımız şeyleri kendimiz yapar hale geldik, telin 
ettiğimiz kimselere benzedik’ deniliyor.

Küresel tehditlerin, uluslararası meydan okumaların, ekonomik sı-
kıntıların, toplumsal çalkantıların üstesinden mevcut yönetim usulü ve 
üslubu ile gelinemeyeceği, üstelik bu usul ve üslubun yeni problemleri 
davet ettiği vurgulanıyor.

Erdoğan’ın doğrularını besleyip yanlışlarının önüne geçen akil 
adamların, parti yönetiminden ve hükümetten bir bir uzaklaştırılması 
eleştiriliyor.

Eski AK Parti’ye, ortak akla, kadro hareketine duyulan özlem ifade 
ediliyor.

Gittikçe yükselen bir tepki var.
Bu tepki şimdilik homurtu halinde ama ‘kuvveden fiile çıkması’ an 

meselesi.
***
Konuya gelecek yazılarda devam edeceğiz inşaallah.[12]

***
Görüldüğü gibi, arkadaşlar; AKP’giller iktidarının aslında bir Hır-

sızlar İmparatorluğu olduğunu ve Türkiye’yi hızla çöküşe götürdüğünü 
Davutoğlucu denilen bu yazarlar da açıkça ifade etmekten çekinmiyor 
artık. 

Batan geminin uyanıklarından Ortaçağcı Taşgetiren, 
AKP’yi eleştirir

Hadi bunlara “Davidsoncu” deniyordu. Fakat Kaçak Saraylı Reis’in 
damardan amigoluğunu yapan Star Gazetesi yazarlarından, kıdemli, 

[12] http://www.karar.com/yazarlar/hakan-albayrak/ak-parti-cevrelerinde-yukselen-tepki-4899.
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deneyimli, zeki ve kaşar Ortaçağcı, İlim Yayma Cemiyetleri’nden ye-
tişme Ahmet Taşgetiren de bunlar kadar açıktan olmasa da Tayyipgil-
ler avanesini eleştirmeye başladı. Görelim onun da ne dediğini:

“Türk siyasetinin hafızasında kapanmayan bir dosya”
“Reza Zarrab’ın Zafer Çağlayan’a hediye ettiği 700 bin liralık 

kol saati.  Ve onunla bağlantılı hediye – rüşvet – komisyon iddiala-
rı. Ve ilaveten üç ayrı bakanla ilgili iddialar. Böyle bir iş var Türki-
ye siyasetinin hafızasında, kapanmayan bir dosya olarak.” 

 ”Erdoğan Çağlayan’a sahip çıkmış durumda”
“Devlet içerde 17/25 Aralık’la iltisaklı tüm alanı tasfiye edi-

yor.  Ancak Zarrab Amerika’da tutuklu. Bir Halk bankası yönetici-
si tutuklu. Ve Hükümet üyesi Zafer Çağlayan için tutuklama kararı 
verilmiş durumda. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Hükümet 
sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘Hükümet üyesi olarak Türkiye’nin çıkar-
larını savundu’ yaklaşımı ile Çağlayan’a sahip çıkmış durumdalar. 
Üstelik Bekir Bozdağ, Amerikan yargısının 17/25 Aralık ‘Darbe 
girişimi’ni sürdürdüğünü ifade ediyor. Amerikan yargısı FETÖ ta-
rafından kullanılıyor. Bazı yorumlarda da Amerikan derin devleti, 
Erdoğan’la bu tarzda hesaplaşıyor.”

“Yolsuzluk dosyalarını, bu ‘milli mesele’ ile içimize sindirmemi-
zin istenmesi içimize sinmiyor”

 ”Ben Amerika’da bir yerlerin Erdoğan’la, Türkiye ile hesap-
laşma halinde olduğuna inananlardanım. Bu, bütün İslam dünya-
sına yönelik hesaplaşmanın bir uzantısı. O dönemde Türkiye – İran 
ilişkileri de, Amerika’nın hesabını bozan niteliğiyle boy hedefi ol-
muştu. Bu davanın böyle bir hesaplaşma boyutu olduğu muhak-
kak. Ama ‘kol saati’ ile sembolize olan yolsuzluk dosyalarını, bu 
‘milli mesele’ ile içimize sindirmemizin istenmesi içimize sinmiyor. 
‘Çağlayan’ın yükü’nü taşımanın ve tüm siyasi harekete taşıtmanın 
nasıl bir gerekçesi olabilir ki?”[13]

Gördüğümüz gibi, Ahmet Taşgetiren de 17-25 Aralık Geriz Patla-
ması olayının gerçekliğine inananlardandır. İşin tuhafı, inandığını da 
böyle yarım ağızla da olsa ortaya koyuyor. 

Burada diyor ki; 17-25 Aralık’ın 4 Bakanını hesaba çekelim ve feda 
edelim. Böylece de, AKP’giller’in geriye kalan bölümünü kurtaralım...

Aslında bunun hiç gerçekçi olmadığını kendisi de bilir. O 4 vur-
guncu Bakanı feda ettiğin anda, ardından Kaçak Saraylı Hafız’ın baş 
vurguncu olduğu helvacı kabağı gibi ortaya çıkıverir.

Çünkü ne diyordu, Kaçak Saraylı?

[13] Ahmet Taşgetiren, Kol saati-milli dava ayrımı, Star Gazetesi, 13 Eylül 2017.
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“Kupon arsalar benden habersiz satılmasın.”
Yani, vurgundan aslan payını ben alacağım... Yağlı kuyruk benim 

hakkım...
İşin doğrusu da o...
Kaçak Saraylı, öbür 4 Bakanın vurduğunun belki bin katını vurmuştur.
Ahmet Taşgetiren de aslında Kaçak Saraylı’nın da yargı önüne çık-

masını istiyor. Ama bunu açıktan söylemek, cesaret ister, yürek ister...
Bu Bakanlardan birini yargı önüne çıkardığın anda, diyecekleri yüz-

de yüz şudur:
Biz ne yapmışsak Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve bilgisi dahilinde 

yaptık...
Zaten Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık günlerinde bunu açıkça 

belirtti. “Ben suçluysam, Başbakan Erdoğan da aynı oranda suç-
ludur.”, dedi. “Çünkü ben ondan habersiz hiçbir şey yapmadım... 
Yaptığım her şey onun talimatları doğrultusunda yapılmıştır.”

Ahmet Taşgetiren, ben AKP iktidarının artık bir yolsuzluk iktidarı 
olduğunu biliyorum ve söylüyorum, demiş oluyor. Bu böyle gitmez, di-
yor. Bunlardan arınalım, diyor. Böylece de ellerini yıkamaya çalışıyor. 

İyi de bugüne kadar neredeydin Taşgetiren?
En önde gelen yıkayıcı yağlamacılarındandın bu soygun ve ihanet 

iktidarının. Yeni mi haberin oldu?
Yeni mi uyandın?
Aslında hepiniz suçlusunuz. Suçu ve suçluyu örtmeye, gizlemeye 

çalışmak ve onu övmek, onunla yandaş olmak, Ceza Kanununa göre 
suçtur, suça ortaklıktır.

Taşgetiren’in itiraflarına
saray amigosu ve döneklerinden saldırı

Taşgetiren’in bu itiraf ve ifşasına Kaçak Saray’ın sadık şürekâsı 
anında karşı çıkıp ateş püskürmeye başladı. Saldırıya geçtiler Taşgeti-
ren’e, yoğun biçimde.

Ahmet Kekeç, sosyalizm döneklerinden Mehmet Metiner ve 
FETÖ döneklerinden Hüseyin Gülerce, Kaçak Saray’ı cansiperane ko-
rumaya giriştiler.

Biz hep deriz ya; dönekler her zaman için kraldan daha kralcı ol-
maya mahkûmdur. Eski hallerinden kurtulup yeni girdikleri kalıbı her 
gün durup dinlenmeden savunmaya ve yeni efendilerini bu konuda ikna 
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etmeye mecburdurlar...
Bu tayfa, öylesine hakaretamiz cümlelerle saldırıya girişti ki, Taşge-

tiren sonunda Star’dan istifa etmeye mecbur kaldı.
İsterseniz örnek olarak birkaç paragraf da bu Saray amigolarının ya-

zılarından aktaralım:
“Ahmet Kekeç, bugünkü “FETÖ tapesi dışında bir lafın yok mu 

senin?” başlıklı yazısında, Ahmet Taşgetiren’e “Çirkinleşme potan-
siyeli yüksek bir kişiyle tartıştığımın farkındayım. Olsun. Bu da bir 
tecrübedir” sözleriyle yüklendi.

“(...)
“BEŞ- 17/25 Aralık tertibinin savcılarından Celal Kara, Cum-

huriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a, ‘Bu soruş-
turmada bir numara Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı’ diye itirafta 
bulunmuştu. Demek ki, kaç yıldır Erdoğan’la meselesini hallede-
memiş ve onun tarz-ı siyasetini problem olarak gören (hatta en 
büyük problem olarak onu gören) Bay Taşgetiren’in hedefinde de 
Erdoğan varmış... (Ayrıca, teknik olarak mümkün olmadığını bile 
bile, ısrarla ‘Yüce Divan’ diye tutturması, ajandasının çok zengin 
olduğunu gösteriyor.)”[14]

Yine açıkça görüldüğü gibi, Ahmet Kekeç de, Ahmet Taşgetiren 
gibi bu vurgunlarda, bu soygunlarda bir numaranın Tayyip olduğunu 
adı gibi biliyor. Ama şu anki konumu ve çıkarı Tayyip’i savunmasını 
gerektiriyor...

Kekeç’e destek atan, dolayısıyla da Kaçak Saray safında yer alan 
döneklere gelelim şimdi de. Sosyalizm döneğine gelelim şimdi de:

“Yolsuzlukları içine sindirenler’, ‘Kol saatinin üzerine kapa-
nanlar’ tarzındaki seviyesiz ve haksız suçlamaların altında yatan o 
şişkin kibir ve ego ziyadesiyle mide bulandırıcı. Madem bu dilden 
anlıyor, o vakit biz de kendisine anladığı dilden cevap verelim.

“Ey Taşgetiren asıl derdin ne senin? Mertçe çıkıp açıkla. FETÖ 
tapeleri üzerinden tepinip durma! Varsa elinde somut bilgi ve bel-
ge paylaş, bilelim. Madem bir iddia ortaya koyuyorsun, ispatı da 
sana düşer. İddiasını ispatlayamayana ne dendiğini iyi bilirsin. Ne 
Kekeç, ne de bizden herhangi biri öyle çirkince ve kurnazca iddia 
ettiğin gibi bir şeyin üzerini örtmeye veya bir şeyin üzerine kapan-
maya çalışmıyor. Sırf kendini bir yerlere ’cici’ ve ’farklı’ göster-
mek için Kekeç gibi ömrünü şerefle geçirmiş insanlara çirkin iddia 
ve imalarda bulunabilecek kadar alçalabiliyorsan çok yazık!

“Senin derdin Kekeç’le değil! Senin asıl derdin Erdoğan’la! Ve 

[14] http://odatv.com/cirkinlesme-potansiyeli-yuksek-kisi-2009171200.html.
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Erdoğan’ı kimler adına kurnazlıkla ve sinsice vurmaya çalıştığını 
Kekeç derin öngörüsüyle keşfettiği için rahatsızlık duyuyorsun.”

“MERTÇE CEVAP VER EY TAŞGETİREN”
“Mehmet Metiner, “Amacın ne senin? FETÖ tapeleri dışında 

sana ulaşan bir bilgi ve belge varsa çıkıp açıkla! Mertçe cevap ver 
ey Taşgetiren” diyerek Ahmet Taşgetiren’e seslenen Metiner şöyle 
devam etti:

“O FETÖ tapelerinde bakanlardan bin kat daha ağır yolsuzluk 
suçlamalarına maruz bırakılıp yargılanmak istenen Erdoğan’ın da 
Yüce Divan’da yargılanmasını istiyor musun, istemiyor musun? 
Bak uyarıyorum: Ya adam gibi cevap ver, ya da sus! Hangi siyasi 
operasyon adına tetikçilik yaptığını bilmediğimizi sanma sakın!”[15]

Dönek Metiner de Kekeç gibi yolsuzlukta bir numaranın Tayyip 
olduğunu biliyor tabiî. Taşgetiren’e de buradan yükleniyor. Hadi er-
keksen, diyor; “Tayyip Erdoğan’ın da Yüce Divan’da yargılanmasını 
istiyorum.”, de bakalım...

Çünkü biliyor, Taşgetiren’in o kadarını söyleyemeyeceğini...
Herkes gibi Taşgetiren de iyi bilir ki onu söylediği anda anında ken-

disini cezaevinde FETÖ’cülerin arasında bulur...
FETÖ döneği Gülerce’den de bir bölüm alıntılayalım:

“Sıkıntılı ve yanlış olan şudur: Yayın çizgisini yıllardır benimse-
diğiniz gazetenizde, arkadaşlarınızı üzen, okuyucuyu tedirgin eden 
bir duruşa savrulmaktır. Gazetenizin belli konularda belli çizgisi, 
duruşu vardır” diyen Gülerce şöyle devam etti:

“Star gazetesi, 17/25 Aralık sürecini Erdoğan ve AK Parti’ye 
karşı siyasi bir darbe teşebbüsü olarak görüyor. Bütün yazarları 
aynı fikirde. Üstelik bu darbe teşebbüsünün FETÖ tezgâhı/kumpa-
sı olduğu, delilleriyle ortaya çıkmışken siz, ‘ama rüşvet/yolsuzluk 
iddiaları, saatler vardı…’ diye başa dönerseniz, ‘aradan şu kadar 
yıl geçti, ne oldu şimdi?’ sorusu elbette sorulur.

“(...)
“Bir de sadece siz dürüstmüşsünüz, vicdan, hukuka saygı sade-

ce sizde varmış gibi tepeden bakarsanız, sizi böyle tanımayanları 
da üzmüş olmaz mısınız?

“FETÖ’nün HSYK’sını parlatanlardan, 28 Şubat’ın acımasız 
Erbakan düşmanlarından destek almanız ise düşündürücü bir ikaz 
değil midir?

“(...)
“Sadece kendinizi objektif, vicdanlı buluyorsanız, olabilir. Ama 

sizinle yıllardır aynı kulvardaki insanlar size eleştiri yöneltiyorsa, 

[15] http://odatv.com/gun-gecmiyor-ki-starda-yeni-bir-kavga-olmasin-2109171200.html.
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hiç mi ‘acaba ben hatalı olabilir miyim?’ sorusu aklınıza gelmez?”[16]

Dikkat edersek; dönekler 17-25 Aralık tapelerini Feto’nun ekibi or-
taya çıkardı diye gerçek dışı sayıyor. Sadece kumpas diyorlar. Oysa, 
bu dönekler de adları gibi bilirler, o tapelerin yüzde yüz oranında bir 
gerçekliğe sahip olduğunu. 

Tapelerin dışında kanıtın mı var, diyorlar sürekli Taşgetiren’e. Ka-
nıtlar en kör gözlere bile batacak şekilde ortada.

O tapelerde sözü edilen vurgunların tamamı yapılmış mı?
Yapılmış.
Şehrizar Konaklarındaki 6 villa alınmış mı?
Alınmış. 
Şu anda da Damat Berat’ın üzerine tapulu mu bu villalar?
Tapulu. 
Başta Tayyip gelmek üzere, bütün Kaçak Saray tayfası bunlara ya-

lan dedi diye onca gerçek bir anda yalan olmuş oluyor, bunlara göre. 
Peki, AKP kurucularından, ekonomi profesörü Abdüllatif Şener’in 

dedikleri ne olacak?
Sadece Erdoğan ve ailesi 100 ila 120 milyar dolar arasında kamu 

malı hırsızlığı yaptı, diyor Abdüllatif Şener. Erdoğan beni dava etsin, 
mahkemede bir bir bunları ispatlayayım, diyor.

Niye hiçbiriniz tık diyemiyorsunuz, Abdüllatif Şener’in bu söyle-
diklerine?

Ne fırıldak çeviricisiniz be...
Bir de Müslüman geçinirsiniz, dinden imandan bahsedersiniz.
Sizin besmeleniz bile, Yaşar Nuri Hoca’nın yukarıdaki özdeyişi kap-

samı içine girer. 
Kaçak Saraycı bu dönekler taifesinin yaylım ateşi karşısında tutuna-

mayan Ahmet Taşgetiren, kaçmaktan başka çare bulamadı. Şöyle diye-
rek noktaladı sözlerini:

“Kimseyle çamur yarışı yapamam. Yazacağımı yazdım. Herkes 
de durduğu yeri sergiledi. Falanca grubun TV kanalında başlatılan 
‘hakaret’ yarışının Star’ın sayfalarında devam etmesi, başka yer-
lerde şebeke halinde çoğaltılması dramatik mi, trajik mi, komik mi 
ona da okuyucu karar versin. Bir de ‘Siyasetin medya yüzü’ diye 

[16] agy.
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bir meselesi olanlar...”[17]

Saygıdeğer arkadaşlar;
Hani derler ya, “gemi su almaya başlar ve batışa doğru giderse bunu 

ilk fark eden ve gemiyi terk eden fareler olur” diye; Taşgetiren de hep-
sinden zeki, kıdemli ve deneyimli olduğu için, Kaçak Saray’ın vurgun, 
yolsuzluk ve hırsızlık gemisinin su almaya başladığını ilk sezenlerden-
dir. O bakımdan, terk etmek istiyor orayı...

Böylece de, ellerini yıkamış oluyor, kendince...
Çünkü görüyor, bunların da FETÖ paralelinde gittiklerini ve sonla-

rının aynı olacağını. Şimdiden tedbir alayım, kendimi kurtarayım bun-
lardan, diyor...

Bu da neyi gösteriyor, arkadaşlar?
Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’giller’inin ihanet, soygun, vur-

gun ve yolsuzluk düzenlerinin artık sonunun yaklaşmış olduğunu...
Bunların da kesinkes gelecek sonları. Yolsuzluk, zulüm ve ihanet 

üzerine inşa edilmiş, Tarihteki tüm diktatörlükler gibi... 
Yıkılacaklar ve kendilerini gerçek hukukun ve mahkemelerin karşı-

sında bulacaklar. Kesinkes bulacaklar...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

28 Eylül 2017

[17] agy.
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Şu düştüğün hallere bir bak be Tayyip!
Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin en yüksek dağında kendi bayra-

ğı ile birlikte çok yıldızlı Amerikan bayrağını da dalgalandıran ve 
okullarında çocuklara “Thank you America” diye şarkılar okutan 
Mesut Barzani bile, gazetesi Rudaw aracılığıyla bak sana ne diyor:

“Er kişi ol!”- Erkek ol!
Yani, mevhum-u muhalifinden bakarsak söze, “Erkek değilsin”, 

diyor...
Bu ne ağır bir hakarettir böyle yahu...
İşte kan da tam böyle sözlerden çıkar. 
Kanla temizlenir ancak böyle hakaretler. 
Ama sende tık yok be...
Hiç mi etkilenmedin? Hiç mi rahatsızlık duymadın?
Senin adına biz kahrolduk be!
Çünkü gerçeklikte hiç de öyle değil ama görünüşte Türkiye’nin 

Devlet Başkanlığını temsil ediyorsun. 
Yazık ya...
Hem sana yazık, hem de seni bu memleketin başına bela edip ül-

kemizi de, halkımızı da ele güne rezil eden “hülooğğ”cularına yazık...
Barzanistan’ın fiiliyatta resmi yayın organı Rudaw’da Barzani söz-

cüsü bir yazar olan Rebwar Kerim Weli, şu makaleyi yazdı, Tayyip’e 
hitaben. Daha doğrusu, mektubu yazdı Tayyip’e.

Konuya ilişkin, Odatv’de çıkan yazıyı aktaralım:
***

“Biz sizi değil siz bizi oy için aldattınız
“Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Barzani’nin bağımsızlık referandu-

munun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulanacak 
yaptırımları açıklamıştı. Erdoğan ”Bütün bunlarla birlikte bundan sonra 
Kuzey Irak Yerel Yönetimi bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye 
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akıtacak ya da satacak. Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda bu iş de 
biter.” demişti. Erdoğan ayrıca ”Yaptırımlarımızı uygulamaya başlayın-
ca ortada kalacaksın. Barzani’den bu yanlışı yapmasını beklemiyorduk, 
yanılmışız” ifadelerini kullanmıştı.

“Erdoğan’ın ”Yanılmışız” çıkışına Barzani yönetiminden yanıt 
gecikmedi. Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’ın genel yayın yö-
netmeni Rebwar Kerim Weli yazdığı yazıda Erdoğan’a seslendi. Weli 
“Sayın Cumhurbaşkanı, ‘En kötü günlerinde yanlarında olduk. Yanıl-
mışız’ diyorsunuz. Esad sizi aldattı, Netahyahu aldattı, Obama aldattı, 
en son da Sayın Barzani mi? Nasıl oluyor da bu kadar kolay aldatılıyor-
sunuz? Hayır Sayın Cumhurbaşkanı, Kürdistan ve Başkanı Barzani sizi 
hiç yanıltmadı. Ama siz belki de başkanlık yolunda ihtiyaç duyduğunuz 
oylar için, Kürdistan halkını aldattınız.” diye yazdı.

“SİZİN ALDIĞINIZ OY MEŞRU OLUYOR DA…”
“Rudaw’ın resmi internet sitesinde yayımlanan “Sayın Erdoğan ‘Er 

kişi’ olun!” başlıklı yazısında Weli şu ifadeleri kullandı:
“Daha ilk günden, Kürdistan’da halkın yüzde 92’sinin desteklediği 

bağımsızlık referandumunu ‘gayrimeşru ve rezalet’ ilan ettiniz. Neden 
Sayın Cumhurbaşkanı? Sizin ’Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ re-
ferandumunda aldığınız yüzde 51.4 oy meşru oluyor da Kürdistan hal-
kının kendi kaderini tayin için verdiği yüzde 92’lik ‘Evet’ oyu neden 
gayrimeşru oluyor? Kürt olduğumuz için mi?” 

“BAĞDAT’IN İTİRAZLARINA RAĞMEN PARALAR HALK-
BANK’A YATARKEN…”

“Erdoğan’ın yaptırım açıklamalarına değinen Weli yazısını şöyle 
sürdürdü:

“Sonra, ‘vanayı kapatmakla’ tehdit ediyorsunuz? Bağdat’ın itiraz-
larına rağmen Kürt petrolü Ceyhan’a gönderilir ve oradan gemilerle 
-kimindi o gemiler?- Meksika körfezine kadar dolaşırken neden kapat-
madınız vanayı? Sattığınız Kürt petrolünün paraları nereye gitti? Bağ-
dat’ın itirazlarına rağmen paralar Halkbank’a yatarken vanayı kapat-
mak aklınıza neden gelmedi?

“Sayın Cumhurbaşkanı, ‘En kötü günlerinde yanlarında olduk. Ya-
nılmışız’ diyorsunuz. Esad sizi aldattı, Netahyahu aldattı, Obama aldattı, 
en son da Sayın Barzani mi? Nasıl oluyor da bu kadar kolay aldatılıyor-
sunuz? Hayır Sayın Cumhurbaşkanı, Kürdistan ve Başkanı Barzani sizi 
hiç yanıltmadı. Ama siz belki de başkanlık yolunda ihtiyaç duyduğunuz 
oylar için, Kürdistan halkını aldattınız.

“Şimdi, ‘Bu ülkeye ihanet etti’ dediğiniz Sayın Mesud Barzani’yi se-
çim dönemlerinde ‘Başkan’ sıfatıyla Kürt illerine siz davet etmediniz mi? 
Miting meydanlarında birlikte ‘Megri Megri’ söylerken Sayın Barzani 
‘Kürdistan Başkanı’ değil miydi? Desteğine ihtiyaç duyduğunuz günlerde 
Ankara’da göndere çekilen Kürdistan bayrağı şimdi mi gayrimeşru oldu?”

“HEŞDİ ŞABİ YA DA TÜRK ASKERLERİNİ DİRİ DİRİ YAKAN 
IŞİD’LE Mİ İTTİFAK EDECEKSİNİZ”
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“Rudaw’ın genel yayın yönetmeni Weli “Kürdistan’la Türkiye arasın-
da kurulan bütün köprüleri yakmakla tehdit ediyor, askeri seçeneğin masa-
da olduğunu söylüyorsunuz. Kürdistan’ı BAAS’tan sonra şimdi de siz mi 
bombalayacaksınız? Peşmerge ve Kürdistan halkıyla, Kürdistan’da Kürt 
hükümetinin izniyle konuşlu bulunan Türk askerleri mi savaşacak? Yoksa 
her fırsatta Türk ordusu ile savaşacağını açıklayan Heşdi Şabi ya da Türk 
askerlerini diri diri yakan IŞİD’le mi ittifak edeceksiniz?” diye yazdı.

“MUSALLA TAŞINDA BAŞKAN DEĞİL, ER KİŞİ NİYETİNE 
DİYECEKLER” 

“Yazısında ”Hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı, Kürdistan’da Türk 
askeri ile Peşmerge’nin kanı birbirine karıştı. Peşmerge ve Türk askeri 
kan kardeşi oldu.” diyen Weli şu ifadeleri kullandı:  

“Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Kredi veriyoruz. Sen kalkıp, böyle bir adı-
mı atarken, ‘soralım’ demiyorsun’ diyorsunuz. Kürdistan, kendi kaderi-
ni tayin hakkı için icazet mi alacak? Türk halkı icazet mi aldı? 

“Sayın Cumhurbaşkanı, kendi ülkenizdeki iç barış için hep yardım 
ve destek istediğiniz Sayın Barzani, bağımsızlık referandumunu sizden 
icazet almadığı için mi ‘hain’ ve yeniden ‘aşiret reisi’ oldu. 

“Sayın Cumhurbaşkanı; Ben bu dünyaya bir mülteci olarak geldim, 
hep bir mülteci olarak yaşadım, belki de mülteci olarak öleceğim. Ama 
benim çocuğum, Kürdistan’ın çocukları artık mülteci olarak değil öz-
gür bir ülkede yaşayacaklar. 

“Sayın Cumhurbaşkanı, Türkler ile Kürtler, Türkiye ile Kürdistan 
arasında zor inşa edilen güven, kardeşlik ve barış köprülerini yıkmayın. 
Kürdistan ile Türkiye arasına düşmanlık ve nefret tohumları ekmeyin. 
Hep söylediğiniz gibi, ‘musalla taşında başkan değil, er kişi niyetine 
diyecekler’. ‘Er kişi’ olun…”

“Odatv.com”[18]

***
Uzun sözü kısası “asıl aldatıcı sensin, er kişi ol.”
Haydi, cevap ver bakalım Kaçak Saraylı Hafız...
Topla muhtarları Sarayına, geç karşılarına, “Eyyy Barzani” diye 

başlayan bir tirad çek bakalım...
Yapamazsın, değil mi?
Çünkü Barzani’nin arkasında kapı gibi duran Amerika var. O refe-

randumu yaptırtan da Amerika. 
Senin efendin de Amerika ama, artık sana verdiği ihanet oyununun 

sonuna yaklaştın sen. Oyunun sonu senin de sonun olacak, bunu mıh 
gibi yaz aklına.

[18] http://odatv.com/biz-sizi-degil-siz-bizi-oy-icin-aldattiniz-2709171200.html.
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Yani sen görevini tamamlamak üzeresin aslında. Barzanistan’ın ku-
rulmasında her türlü yardımı yaptın, ABD’den aldığın buyruk gereği. 

Suriye’nin, Libya’nın tarumar edilmesinde de efendinin verdiği gö-
revi eksiksiz yerine getirdin; BOP Haritasının sıra geldi Türkiye ayağı-
nın hayata geçirilmesine.

İşte o haritanın hayat bulmasıyla birlikte senin siyasi hayatın da 
bitecek. Bugün seni “Dünya Lideri Reis’imiz” diye yere göğe sığdı-
ramayan cahil, zavallı “hülooğğ”cuların, o zaman senin en acımasız 
düşmanların olacak. 

Çünkü görüverecekler senin bugüne dek nasıl bir ABD işbirlikçisi 
olduğunu ve nasıl bir aldatma içinde bulunduğunu...

Ne diyor yukarıda, Barzani Sözcüsü?
“Kürt petrolü kimin gemileriyle Meksika Körfezine kadar götürül-

dü?”, diyor.
Yani o petrol parasını, senin oğullarınla ve avanenle kırıştık, diyor. 
Kazandığın bu havadan gelen paraları da Halk Bankası’nda cukka-

ladın, diyor. Oradan artık gönlünce, aslan payı senin olmak üzere pay-
laştınız avanenle, diyor.

Ve de, üstelik de, diyor; seçim zamanlarında Barzani’yi Başkan ola-
rak davet edip yan yana kürsülere çıktınız. Kürdistan bayrağını dalga-
landırdın Türkiye’de, diyor. Böylece de çok acil ve zaruri ihtiyacın olan 
Kürt oylarını aldın, diyor.

Şimdi de bize laga luga ediyorsun, diyor. Dolayısıyla da, ortada bir 
aldatma varsa, onu biz değil sen yaptın. Sen Kürt Halkını aldatıp oyla-
rını aldın, diyor.

Böyle pervane olma. Dürüst ol, er kişi ol yani erkek ol, diyor...
Bugüne dek herkesin karşısında, dış dünyada Türkiye’yi de, Halkı-

mızı da aşağılattın be Tayyip...
Bu millete, bu halka ve bu vatana Cumhuriyet Tarihi boyunca hiç 

kimse, senin ve AKP’giller’inin yaptığı kötülüğün milyonda birini bile 
yapamamıştır. 

Yazıklar olsun...
Fakat yanına kalmayacak bu yaptıkların!
Sen de, tüm takım taklavatın da, milimine kadar vereceksiniz hesa-

bını, bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde, yaptığınız tüm kötülük-
lerin ve de ihanetlerin ve de vurgunların, soygunların...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Eylül 2017 



Ayrım
Sekiz





AKP’ye umut bağlamış samimi ve yoksul kardeş;
Zihnine, seni Allah’la aldatanların vurduğu 

prangayı parçalayıp atabilirsen,
bugün “Reyiz” diye peşinden koştuğun

Kaçak ve de Haram Saraylı Hafız’ın;
Barzanistan’ın da, Peşmergesinin de,

PYD-YPG ve Salih Müslim’in Rojova’sının da, 
PKK’nin de, Pensilvanyalı FETÖ’nün de
en büyük yardım ve yatakçısı-destekçisi

olduğunu görürsün…
Nasıl mı görürsün?
Buyur, bak, Tayyip ne diyor:
Videonun Tapesi:

“Peşmergeler Türkiye’ye geldiler ve tüm mühimmatıyla, 
araç-gereçleriyle ülkemize geldiler ve bir de davullu zurnalı geldi-
ler yani onu da söyleyeyim. Bu medya bunu da görememiş.

“Ve peşmergeleri uçakla biz Şanlıurfa Havalimanına aldık ora-
da onları. Hâlâ istirahat ediyorlar. Araçları-gereçleri onlarla geldi 
fakat şu anda, bu akşam itibariyle iki gündür bizdeler. Erbil’den 
şuanda haber bekliyorlar. Çünkü gelen konvansiyonel araçların 
Kobani’ye girmesinin uygun olmadığına dair aldıkları bir haber 
üzerine şu anda Kobani’ye henüz girmiyorlar.

“Ama bakın Fransız basını veya batı basını bunu nasıl yansıtı-
yor. Biz daha da fazlasını peşmergelerden bekliyorduk. Özgür Su-
riye Ordusu’ndan da daha fazlasını bekliyorduk. Ama orada gidip 
savaşacakları sayıları yani ortalama yüzer kişi diyebilirim. Yüz Öz-
gür Suriye Ordusu’ndan yüz de peşmergelerden. Tabiî ayrıca mü-
himmatı getirenlerin sayılarını da buna dahil edecek olursak yakla-
şık yüz elli, yüz altmış kişi diyebiliriz.  Böyle bir durum söz konusu.
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“Batı medyasına bu ifadeleri niçin böyle söylediğimi böylece an-
lamış olun. Bu kadar hassas bir konuda Türkiye’yi zor durumda 
bırakmak için, “peşmergeye müsaade etmiyor, Özgür Suriye Or-
dusu’na müsaade etmiyor” ve böylece yalan, yanlış, doğru olma-
yan haberler yapıyorlar. Bunu burada biz şey yapmış olalım bu-
rada.”[19]

Apaçık bir şekilde görüldüğü gibi, Kobani’nin, Rojova’nın yani 
BOP’un Suriye ayağının oluşturulmasında Tayyip, efendisinden aldığı 
emir üzerine olanca gayretiyle çabalıyor… Hatta, bunun bir an önce 
gerçekleşmesi gerektiği düşüncesinde. Barzanistan Peşmergelerinin ve 
“Özgür Suriye Ordusu” denilen Amerikancı Ortaçağcıların bu konuda-
ki desteklerini yetersiz buluyor. Daha çok olmalıydı, diyor, daha çabuk 
gerçekleşmesi gerekir, diyor.

Kaçak Saraylı, Barzani’ye de, PYD’ye de
en büyük desteği verdiğini itiraf eder

Hatırlanacaktır; Barzanistan’ın kurulmasında da yani BOP’un Irak 
ayağının hayat bulmasında da Ortadoğu’daki en büyük destekçi, yar-
dımcı güç, Kaçak Saraylı Hafız’ın AKP’giller’i olmuştur. 

Kaçak Saraylı, bunu daha önce onlarca kez sözle ve davranışla or-
taya koyduğu gibi, Barzani’nin Barzanistan Bağımsızlık Referandu-
mu’nun hemen sonrasında da açıkça ikrar etmiştir. İşte, buyurun, kendi 
ağzından anlatsın:

Videonun Tapesi:
“Tabiî ki Türkiye buradaki süreci yorumlayacaktır, buna göre 

de bir adım atacaktır. Açıkçası biz son ana kadar Barzani’nin böyle 
bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Demek ki yanılmışız.

“Şu ana kadar Sayın Barzani ve onların çalışmalarına en büyük 
desteği veren hep biz olduk şu anda da veriyoruz.”[20]

Yine görüldüğü gibi, Kaçak Saraylı, Barzanistan’ın oluşturulmasına 
en büyük desteği veren biz olduk, diyor. Ve şu anda da veriyoruz, diyor.

Niye veriyor?
Çünkü yapımcısı ve efendisi ABD Emperyalistleri öyle buyuruyor 

da ondan…
Suriye’de PYD Şefi Salih Müslim’e ve onun hareketine yıllarca en 

[19] https://www.facebook.com/turgut.ozkul.94/
videos/10214327248523090/?id=100015618549666&fref=ufi&rc=p.
[20] https://www.youtube.com/watch?v=JiAK_fco7Wc.
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büyük desteği veren bölge ülkelerinden biri de Tayyipgiller’in Türki-
ye’si olmuştur.

Salih Müslim’i defalarca Türkiye’ye davet edip İstanbul’da, Anka-
ra’da görüşmeler yapan, onunla ittifaka giren, Hafız’ın AKP’giller’idir. 
İzleyelim, şu haberin videosunu ya da okuyalım tapesini:

Videonun Tapesi:
“Suriye’de 2011’de başlayıp kısa sürede kanlı bir iç savaşa dönü-

şen isyanın, Türkiye açısından doğurduğu önemli sonuçlar arasında 
PYD’nin ülkenin Kuzeyinde etkinlik kurma çabası yer alıyor. PYD’nin 
atacağı kontrolsüz adımlar Türkiye’nin hem Suriye politikasına hem 
de çözüm süreci projesine zorluk çıkaracak potansiyel bir tehdit teşkil 
ediyordu. Ankara ilk başta bir taraftan PYD’yi net şekilde uyarırken 
diğer taraftan gerekli müzakereleri gerçekleştirmeyi ihmal etmedi. 
PYD lideri Salih Müslim 2013’te İstanbul’a davet edilerek, Türki-
ye’nin kaygıları ve düşünceleri kendisine net bir şekilde aktarıldı. MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’la bir araya gelen Müslim, o dönemde Dışişle-
ri Bakanı olan Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla da görüşmüştü. Davu-
toğlu, PYD ile görüşmeleri için üç ön şart ortaya koymuştu:

“1- PYD Esed rejiminin yanında yer almayacak!
“2- Suriye halkının seçimle işbaşına getireceği parlamento olu-

şana kadar emrivaki yapmayacak! (Yani hiçbir bölgeyi kendisinin 
ilan etmeyecek!)

“3-Türkiye’de teröre destek vermeyecek!
“Bu görüşmeden sonra PYD ile ilişkilerinin iyi gideceğini dü-

şünüyordu. Ancak gelişmeler Ankara’nın beklentilerinden farklı 
yöne kaydı. Suriye içerisindeki gelişmeleri bölgesel ve uluslararası 
konjonktürü kendi yönünde gören ve bu fırsatı kaçırmak isteme-
yen PYD Türkiye’yi rahatsız edecek davranışlar içerisine girmek-
ten çekinmedi. Suriye’de silah kullanarak ele geçirdiği bölgelerde 
Kasım 2013’te özerklik ilan ettiğini duyurdu. Bununla da kalmayıp 
Esed güçleriyle işbirliği yapmaktan kaçınmadı. Muhalifleri zora 
sokacak davranışlar içine girdi.”[21]

PKK ile de ittifak yapar
Yine Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi, “Çözüm Süreci” adını ver-

dikleri yıllar içinde Abdullah Öcalan’dan Kandil’deki PKK Şeflerine, 
Oslo’daki PKK Şeflerine ve Dolmabahçe’de PKK’nin legal plandaki 
temsilcisi HDP Şeflerine kadar defalarca görüşmeler yapmıştır. Ve itti-
faklara girmiştir.

[21] https://www.youtube.com/watch?v=t1vYQmSpD2A.
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Ne deniyordu, Oslo sonrası?
“Yüzde doksan oranında anlaştık.”
O süreçte Kürt illeri, kırsalından şehirlerine kadar PKK’nin yöneti-

mine terk edilmiştir. PKK, istediği şekilde yönetmiştir buraları. Tâ ki 
7 Haziran 2015 Seçimleri sonucunda Hafız’ın AKP’sinin oy kaybıy-
la karşılaşması ve tek başına iktidar kuracak parlamento çoğunluğunu 
kaybetmesine kadar…

Baktı ki Kaçak Saraylı Hafız, bu süreçler kendisini de partisini de 
bayır aşağı yuvarlıyor, anında yüz seksen derecelik bir dönüşle milli-
yetçi oynamaya başladı. Ve PKK’yle hendek savaşlarına girişti.

Oysa PKK’nin hendek savaşları hazırlığı sürecinde, ona yine en bü-
yük desteği veren Tayyip’in kendisiydi. İşte itirafı:

Videonun Tapesi:

“Ve dikkat ederseniz şu anda Güneydoğuda, Doğuda, ülkemizin 
değişik yerlerinde yapılan bu terör eylemleri artık milletimizi cid-
di manada rahatsız ediyor. Tabiî bu bütün olanlara karşı herhalde 
takdir edersiniz ki devlet de can-mal bütün bu güvenlikleri koru-
mak durumunda. Bunun için de alınması gereken tedbirleri aldı. 
Fakat çözüm süreci içerisinde, tabiî valililerimiz kendilerine ver-
diğimiz talimatlar gereği, ciddi manada bu terör örgütlerine kar-
şı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. Yani belki kendilerine 
çekidüzen verirler, belki bu şekilde devam etmezler ama maalesef 
kendilerine çekidüzen vermediler. Tam aksi bu süreç içerisinde ne 
yazık ki bir hazırlık safhasının içerisine girdiler. 

“Kimin kanalıdır? Ha buralara güvenlik güçleri giremesin. Bu 
kanallar bunun için açılıyor. Ve bunca mayın döşeniyor. Bu döşe-
nen mayınlar nasıl döşeniyor? Ve bunca bakın bombalar yerleşti-
rildi ve zırhlı araçlar olduğu halde ve bu zırhlı araçlarla polisimiz, 
askerimiz şehit edildi onlarca yüzlerce. Peki bütün bu hazırlıklar 
kime karşı yapılıyor? Niçin yapılıyor? Bu terör eylemlerini biz gör-
mezden gelmeye ne kadar devam edeceğiz?”[22]

Gördüğümüz gibi, Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, PKK’nin de en 
büyük yerel destekçilerinden olmuştur. Ancak, bu sürecin kendisinin de 
bitme süreci olduğunu görür görmez çark etmiş, yüz seksen derecelik 
bir dönüşle bir anda PKK karşıtı milliyetçi Tayyip olup çıkmıştır.

[22] https://www.youtube.com/watch?v=UPknhb4VPGA.
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ABD ile birlikte FETÖ’nün de en büyük destekçisi
yine AKP’dir

Daha önce de defalarca yazdık ve söyledik, FETÖ’nün ABD’den 
sonra dünyadaki en büyük yardım ve yatakçısı olduğunu, Kaçak Saray-
lı’nın AKP’giller’inin. Zaten bunun yüzlerce görüntülü ve yazılı kanıtı, 
görsel ve yazılı medyada dolaşıp durmaktadır. İsteyen anında bu belge-
lere ulaşır.

Eşantiyon babından bir tanesini de burada biz paylaşalım isterseniz:
Videonun Tapesi:

“Bu Pelsinvanyalı’nın ne olduğunu kim olduğunu sizler zaten 
anladınız. Onu zaten tanıdınız. 

“Kardeşlerim!
“Geçenlerde ne diyor, benimle ilgili söylediği ifade şu: “Yazıklar 

olsun. Yazıklar olsun.” “Bu uzun” diyor “bize çok hainlik yaptı.”
“Nasıl hainlik yaptıysam, on yedi üniversite kurmak için geldi-

ler hepsini onayladım.
“Bu muydu hainlik be? Bu ne vicdandır be? Okullar için yer 

istedi verdik. Uluslararası camiada davet ettiler. Devlet başkan-
larına, hükümet başkanlarına bunları biz refere ettik. Olimpiyat 
dediler her türlü desteği verdik. Ne nankörlük bu ya? Ne istediniz 
de alamadınız?”[23]

Bundan daha açık, net ve kesin itiraf olur mu?
11 yıl boyunca FETÖ’nün meczuplaştırdığı asker, yargıç, savcı, po-

lis, vali, kaymakam, belediye başkanı, siyasetçi, eğitimci görünümün-
deki vatan millet düşmanı ABD uşaklarını doldurdunuz devletin tüm 
kurumlarına.

FETÖ’cü asker ve yargıçların şu an tutuklu olanlarının yüzde sek-
seni bu 11 yıllık suç ortaklığınız sürecinde yerleştirildi devlete. Bunun 
açık hesabı ortadadır.

Bundan daha büyük hizmeti kim yapabilir FETÖ’ye?
O bakımdan, diğer işlediğiniz her türden yüzlerce suçla birlikte, FE-

TÖ’ye yardım ve yataklık suçundan da yargılanacaksınız, Kaçak Sa-
raylı Hafız!

Bundan da kaçışınız yok asla…
Elbirliği ederek efendiniz ABD’nin direktifleri doğrultusunda ne 

ordu bıraktınız, ne yargı, ne idare, ne eğitim, ne hak hukuk, vicdan, 
ahlâk, din, iman… 

[23] https://www.youtube.com/watch?v=-m9NL8xz_Hw.
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Hepsini tarumar ettiniz. Yıktınız Laik Cumhuriyet’i baştan ayağa. 
Bir enkaz yığınına döndürdünüz. En sonunda da tüm mafyatik yapılar 
gibi elde ettiğiniz ganimeti paylaşamadınız. Birbirinize düştünüz, aslan 
payını sen alacaksın, ben alacağım diyerek…

15 Temmuz 2016’daki kanlı hesaplaşmanız, işte bu Ganimet Payla-
şım Savaşı’nın son muharebesiydi. 

ABD Emperyalist Çakalı’nın elinize verdiği ihanet senaryosunu ba-
şarıyla oynadınız. En sonunda iş, bu senaryonun yani BOP’un Türkiye 
ayağının hayata geçirilmesine gelip dayandı. İşte işin bu noktasında siz-
den acı haykırışlar duyulmaya başlandı. Çünkü siz de batmaya başla-
mıştınız artık…

Zaten batacaksınız da Tayyip!
Senin anladığın mevzu değil ama, gerçek entelektüeller bilir: Hemen 

bütün tragedyalarda hainler ihanetlerini ederler, hayâsızca ve gözlerini 
kırpmamacasına. Ama sonunda da mutlaka hak ettikleri cezalarıyla kar-
şılaşırlar. Yani oyun sonu, kendilerinin de sonu olur.

“Kusursuz” ihanetin karşılığında
efendisinden aferini aldı

Bugüne kadar mükemmel oyun çıkardınız, Tayyip…
Eksiksiz ve kusursuz bir ihanet oyunu…
ABD Haydudu ne yazmışsa senaryosunda, aynen uyguladınız, ay-

nen oynadınız.
İşte bu sebeple de, ABD’yi son ziyaretinde çıktın ya yeni efendin 

keser kaçığı Trump’ın karşısına; ne dedi sana?
“Efferin oğlum Tayyip, sen bu yolda devam et.”
Öyle değil mi?
Bak, Trump’ın kelimeleriyle, virgülüne dokunmadan aktaralım, ne 

dediğini sana:
 “Arkadaşım olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanımak büyük 

bir şeref ve ayrıcalık. O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, 
çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de 
birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Ben-
ce biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız ve bunun büyük bir 
bölümü kişisel ilişkilerle alakalı.”[24]

[24] http://www.ntv.com.tr/dunya/erdogan-trump-gorusmesi-ulkelerimiz-hic-olmadigi-
kadar-yakin,CxF2Qg-nd065kUZFyybOPw.
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Bak, yaptığın hizmeti nasıl beğeniyor efendin, değil mi Tayyip?
Tam puan aldın efendinden be…
“Dünyanın zor bir bölgesinde görev yapıyor.”, diyor senin için. Ko-

lay değil tabiî BOP’un en önde gelen yerel taşeronu olmak. Türkiye 
dahil Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları değişecek, BOP mucibince. 

Kolay iş mi bu?..
Üstelik de, senin sıfatın olan Türkiye Cumhurbaşkanlığı kisvene 

rağmen, Türkiye’nin de sınırları değiştirilecek ve sen bu işte de görev 
yaptın ve de hâlâ yapmaktasın…

Kolay değil tabiî ki bu…
Ve tüm bu işleri de nasıl yapıyormuşsun?
“ABD ile tam bir işbirliği içinde.”
Ey “Reyiz” peşinde koşan, AKP “hülooğğ”cusu kardeşler!
Hani adamınız Amerika’ya karşıydı? 
Bakın, efendisi birinci ağızdan söylüyor. Çok iyi görev yapıyor ve 

bizden tam not aldı, diye. Ve de diyor ki, “Bence biz şu anda hiç ol-
madığımız kadar yakınız ve bunun büyük bir bölümü kişisel ilişkilerle 
alakalı.”

Yani, bizim devşirmelerimizdendir Tayyip, diyor. O bakımdan biz 
ne dersek yapar, ikiletmez hiç…

Evet, Tayyip!
Dedik ya önceden de:
Ölüm gibidir ihanet
Bir kere sınırı geçtin mi
Geriye dönüşü yoktur…
Mecburen devam edeceksin ihanetine. Ve sonunda da kendin de yok 

olacaksın, avanen de…
Hizmetkârlığın asla kurtaramayacak seni. Tam tersine, hazin sonuna 

götürecek, bu ihanet hizmeti seni.

Kaddafi, ABD’nin, miadını dolduran işbirlikçilerini 
mahvettiğini görüyor

Bak, sana son bir video izletelim. Senin de katilleri arasında bulun-
duğun şehit Muammer Kaddafi’dir burada konuşan. 

Ne diyor, dinle de anlamaya, kavramaya çalış bir:
Videonun Tapesi:

“Irak’ın işgali ve yıkımının ve milyonlarca Iraklının öldürülme 
sebebi nedir? Amerikan arkadaşlarımız bize bu soruyu cevaplasın. 
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Neden Irak? Sebebi ne? Bin Ladin Iraklı mıydı? Hayır değildi! Şu 
New York’u vuranlar Iraklı mıydılar? Hayır, değildiler! Pentagonu 
vuranlar Iraklı mıydılar? Hayır değildiler! Irak’ta kimyasal kitle 
imha silahı var mıydı? Yoktu! Eğer, Irak’ta kimyasal silah olsaydı 
bile… Pakistan, Hindistan, Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya gibi 
devletlerin nükleer bombaları var! Bu devletler işgal edilmiş olmalı 
mı? Hadi o zaman tüm bu kitle imha silahı olan devletleri yıkalım. 

“Gelen yabancı güç beraberinde bir ülkeyi işgal eder ve o ülke-
nin liderini asar. Ve biz de köşemize oturup, gülmekteyiz. 

“Neden onlar, Saddam Hüseyin’in asılmasını soruşturmadılar? 
Nasıl bir Arap ülkesini ve Arap Birliğinin bir üyesi böylece asılabi-
lir? Saddam Hüseyin’in politikası üzerine veya onunla aramızdaki 
anlaşmazlıklar hakkında konuşmuyorum. Hepimizin onunla poli-
tik anlaşmazlıkları olmuştu, tıpkı burada anlaşmazlıklar olduğu 
gibi. Bu toplantının ötesindeki hiçbir şeyi paylaşmıyoruz.

“Neden Saddam Hüseyin’in öldürülmesi hakkında bir soruş-
turma olmayacak? Bütün bir Arap liderliği henüz asılarak infaz 
edilmişken biz burada sıralarda oturuyoruz. Neden? Belki sizden 
biri, bir sonraki asılan olacak. Amerika Saddam ile aynı safta Hu-
meyni’ye karşı savaştı. Saddam onların arkadaşıydı! Cheney, Sad-
dam’ın bir arkadaşıydı. Rumsfeld savunma bakanı iken Irak yıkıl-
dı. Rumsfeld, Saddam’ın yakın arkadaşıydı. En sonunda Saddam’ı 
sattı ve astı! Siz Amerika’nın dostlarısınız. Hadi “siz” değil, “biz” 
diyeyim. Ama, bir gün Amerika bizi asabilir…

“Kardeş Amr Musa’nın heyecanlı olduğu bir fikri var rapo-
runda söz ettiği.  O, Arapların barışçıl amaçlar için nükleer silaha 
sahip olma hakları olduğunu söylüyor. Ve o vakit bir Arap nük-
leer programı var olmalı. Arapların bu hakkı var. Hatta Arapları 
diğerleri için bile nükleer programa sahip olma hakları var. Lakin 
Allah nasip ederse.

“Biz birbirimizin düşmanıyız, bunu söylediğimden üzüntülü-
yüm. Hepimiz birbirimizden nefret ediyoruz, birbirimizi kandı-
rıyoruz. Bir diğerimizin derdine gizlice seviniyoruz ve birbirimi-
ze karşı komplo kuruyoruz. İstihbarat servislerimiz birbirimize 
komplolar kuruyorlar. Biz birbirimizin düşmanıyız ve bir Arap’ın 
düşmanı, diğer Arap’ın dostu!

“Bir Arap ülkesi olan Suriye’de buluştuk. Ama Suriye’nin, 
İran, Rusya veya Türkiye ile sahip olduğu ilişkileri, onun diğer 
Arap komşu ülkeleri ile olan ilişkilerinden binlerce kat daha iyi. Şu 
Libya’nın İtalya ile sahip olduğu ilişkisi, komşuları Tunus ve Mısır 
ile olan ilişkisinden binlerce kez daha iyi.

“Arapların durumu işte bu!”[25]

[25] https://www.youtube.com/watch?v=-aezqwvjNKg.
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Rahmetli Libya Lideri Şehit Muammer Kaddafi’nin her bir cüm-
lesi altın değerindedir ve yüzde yüz kesinlikte gerçeği ortaya koymak-
tadır. 

Demek ki neymiş Tayyip?
ABD Çakalı, işbirlikçilerini sonunda yakar, katleder. Bu, onun hu-

yudur.
Evet, Tayyip!
Bunca ihanetten sonra hâlâ, “Bana bir şey olmaz.” diye düşünüyor-

san yanılıyorsun. Fena halde yanılıyorsun…
Acıyoruz sana Tayyip!
Allah kimseyi senin gibi etmesin, senin girdiğin hallere sokmasın, 

düşürmesin…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

1 Ekim 2017 





Ayrım
Dokuz





Ey Kaçak ve de Haram Saray’ın Sultanı!
Ey AKP’giller’in Büyük Patron’u!

Kendi özgür iradenle-seçiminle gelip
öyle bir kapana kısıldın ki,

buradan senin için bir tek çıkış var:
Çelik bilezikle tanışmak...

Hukukla ve vicdanla çalışan, tarafsız ve bağımsız bir mahkeme-
nin karşısında kendini bulmak...

Şunu adın gibi bil ki, ihanetten el çeksen de kaçışın, kurtuluşun 
yok, ihanetini sürdürsen de!

El çekmek istersen; seni devşiricin, yapımcın ve oynatıcın-kuk-
lacın ABD Emperyalist Çakalı alaşağı eder iktidardan...

İhanetini devam ettirdiğindeyse, bu vatana, bu millete ve bu 
halka yaptığın onca ihanet, zulüm ve miktarı 100 milyar dolarları 
bulan kamu malı hırsızlığın bal kabağı gibi çıkıverir ortaya...

En cahil, en yoksul, en bilinçsiz “hülooğğ”cuların bile görüverir 
senin içyüzünü...

Onların elindense hiç kurtuluşun olmaz...
Öyle ki, Boğaz Köprüsü’nde 20 yaşındaki, oraya “bir tatbikat 

var, tatbikata gidiyoruz” diyerek getirilen Hava Harp Okulu öğ-
rencilerini ve Mehmetçikleri boğazını keserek katlettikleri gibi kat-
lederler seni...

Onların elinden seni biz bile kurtaramayız...
Öncesinde de defalarca uyardık seni; bütün tragedyaların so-

nunda hainler, ihanetlerinin bedellerini öderler...
Birçok masumu katlederler, onlarca ihaneti gözlerini kırpma-

dan gerçekleştirirler ama en sonunda feci akıbetleriyle karşılaş-
maktan asla kurtulamazlar...
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Yani hesaplar bu dünyada görülür...
Bu yolu sen seçtin, Tayyip!
Bunca ihaneti gerçekleştireceğine dair sözleşmeyi sen yaptın, 

efendin ABD Emperyalist Çakalı’yla. 
Hani sen de iyi bilir ve de sık sık söylersin ya:
“Men dakka dukka...” 
Allah düşmanımızı bile şu an senin bulunduğun duruma düşür-

mesin, kimseye senin izlediğin yolu izletmesin...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

4 Ekim 2017
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Tayyipgiller’in vurgun, ihanet ve zulüm düzenini 
alaşağı edecek gerçek bir halkçı muhalefetin 
oluşmasının önündeki en büyük iki engelden 

birincisi:
Aslında danışıklı dövüş yapan

Sorosçu Kemal ve avanesinin Yeni CHP’sinin 
yalandan muhalefetçiliğidir.

İkincisiyse:
Sol ortamı “Eski Devrimci” denen, işi bitmiş, 
yüreği ve fedakârlığı yetmediği için çoktan

havlu atıp düzene karışmış, her türden ve boydan 
moloz yığınlarının kaplamış olmasıdır...

Birincisinden başlayalım:
Herkesin bildiği gibi, CIA, MOSSAD ve Fethullah üçlüsünün orga-

nizasyonunda gerçekleştirilen bir kaset operasyonuyla, TESEV’ci-So-
rosçu Hacı Kemal (Umre Hacısı), CHP’nin başına konduruldu.

Bu Sorosçu dolapçı, hiç soluk almadan işe girişerek CHP’de ne kadar 
Mustafa Kemal Gelenekli, Eski CHP’ye iyi kötü bağlı, yurtsever yönetici 
varsa, hepsini tasfiye etti. Yerlerine de tamamen kendi meşrebindeki yani 
Amerikanofil, laiklik diye bir derdi olmayan, kafa yapısı AKP’yle HDP’nin 
bileşkesinden oluşan, Mustafa Kemal düşmanı kişileri yerleştirdi.

TR-705, Pontusçu Ortaçağcı Bekaroğlu, Ermeni Soykırımı Emper-
yalist Yalanıyla kafayı bozmuş Selina Doğan benzeri, Gerçek CHP’yle 
zerrece ilgisi olmadığı gibi ona düşman olan şahıslardan meydana gel-
miş bir yönetim kurdu.

Bu CHP’nin de görevi, TESEV’in ve Soros’un Türkiye’ye biçtiği 
rol, daha doğrusu CIA’nın Türkiye’ye biçtiği rol neyse öyle bir Türki-
ye’yi yaratmak için çalışmak olacaktı. Nitekim aynen bunu yapıyorlar...
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Tabiî Meclisteki diğer Amerikancı Üçlünün de görevi aynıydı. Başta 
Kaçak Saraylı’nın AKP’giller’i gelmek üzere MHP’sinin de, HDP’si-
nin de görevi ABD’nin BOP’unu ve Yeni Sevr’i hayata geçirmekti. 
TESEV’ci Hacı Kemal’in işte asli görevi de budur.

O zaman bunların tamamı bir ihanet senaryosunun farklı rollerdeki 
oyuncularıdır. Bunların sahipleri de, oynatıcıları da, ellerindeki senaryo 
da aynıdır. Farklı olan sadece kendilerine düşen roldür...

İşte bunu, ne yazık ki CHP’li kardeşler de bir türlü anlayamıyor, 
kavrayamıyor. Çünkü, Ortaçağcı Medrese Skolâstiği onların da zih-
ninde hasar oluşturmuştur. Tıpkı Tayyipgiller’in “hülooğğ”cuları gibi, 
bunlar da artık akıllarını özgürce kullanmaktan ve gerçeklere ilgi ve 
değer vermekten çoktan kopmuşlardır, uzaklaşmışlardır...

Daha önce de defalarca söyledik; Yeni CHP’nin sahip olduğu kitle 
gücünün onda birine sahip olmuş olsaydık, AKP’giller’in Hırsızlar İm-
paratorluğunun yerinde çoktan yeller eserdi.

Yeni CHP’nin yaptığı muhalefet değil
geyik muhabbeti

Gerçek bir muhalefet nasıl bir tutum alır, AKP’giller’e karşı?
Her şeyden önce bunların bir normal siyasi parti olmadığını, Ameri-

ka’nın emrinde çıkar amaçlı bir suç örgütü olduğunu ve bugüne dek ak-
çeli suçlar, vatana ihanet suçu ve savaş suçu da dahil olmak üzere binbir 
suça bulaşmış mücrimler topluluğu olduğunu ortaya koyar. Kanıtlarıyla, 
bir bir somut olaylarıyla... Halka durup dinlenmeden her türlü metot ve 
biçim altında anlatır bunları. Bunlar meşruiyetten yoksundur, der. Bun-
ların yeri iktidar değil, hukuka bağlı, tarafsız mahkemelerin önüdür, der.

Bunlar için yapılması gereken, işledikleri binbir suçun, ki bunlara Laik 
Cumhuriyet’i yıkmak da dahildir, Anayasayı ortadan kaldırmak da dahil-
dir, hesabını sormaktır. Başka türden bir ilişki asla kurulamaz bunlarla...

Fakat Sorosçu Hacı Kemal ve avanesi ne yapıyor?
Bunlarla ağzı kulaklarında Meclis odalarında geyik muhabbetleri...
Bir iki de yalandan gak guk...
Yani halkı kandırmak için maç idare etme...
Bu gerçeği görebilmek için, ille de bizim gibi Marksizm-Leniniz-

min yüce teorisine sahip olmak şart değildir.
İşte aklını az çok, çeyrek düzeyde de olsa kullanabilen Mine Kırık-

kanat bile, Merdan Yanardağ’ın Tele 1’inde aynen şunları söylüyor. 
Hem de Yeni CHP’yle HDP arasında salıncak siyaseti yapan Merdan 
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Yanardağ’ın yüzüne karşı...
“Asıl muhalefet etmesi gereken kişiler kimlerdi?
“Bizim, bizi temsil etsin diye maaşlarını ödediğimiz, Meclise gön-

derdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nin ana muhalefeti teşkil ettiği 
muhalefetti. Cumhuriyet Halk Partisi tek muhalefet şu anda çünkü 
HDP milletvekillerinin büyük bir bölümü şu anda hapishanede. 

“Dolayısıyla bu referandumda Cumhuriyet Halk Partisi çok 
önemli bir tren kaçırmıştır. Bunun altını çizmek zorundayım. 

“Kim ne derse desin, ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin muha-
lefetinden hiç memnun değilim. Hatta hiç muhalefet yapamadığını 
söyleyebilirim. Bunun müsebbibi de Cumhuriyet Halk Partisi için-
de son derece değer verdiğim, saygı duyduğum ve çalışmalarına 
saygılı olduğum insanlar var. 

“Fakat bir yönetim kademesi var ki; örneğin Kılıçdaroğlu iyi 
insan, hoş insan vs. ama biliyor musunuz, Ankara’dan İstanbul’a 
yürüyüşünü ben çok tuttum. Ama aslında yürümesine gerek yoktu. 

“Referandum gecesi eğer bir sandalye çekip Yüksek Seçim Ku-
rulu’nun önüne otursaydı, yürümek zorunda kalmayacaktı. 

“Bize diyor ki, efendim işte kaos çıkardı, millet akardı bilmem 
ne, kan dökülürdü...

“Kusura bakmasın ama artık o büyük hile yapıldıktan sonra 
kan dökülse de dökülmese de o riski almak zorundaydı. Orada işte 
maalesef bir basamak atlandı. Ve o basamak atlandığı için Tür-
kiye bugün yurtdışında pek çok ülkenin şantajına maruz kalarak 
o basamağı atladığı için tepetaklak gidiyor. Tepetaklak gidiyoruz, 
söyleyeceğim budur.”[26]

Demek ki, CHP’nin bugüne kadar yaptığı sözüm ona muhalefet, 
AKP’giller’i, bedene konan kara sineğin verdiği rahatsızlık kadar olsun 
rahatsız etmemiştir.

İşte bunu, burjuva dünya görüşüne sahip bir yazar söylüyor...
Ama kadın, gerçeğe ulaşma derdinde. Gerçeği görüp onu aktarma 

derdinde. Bu sebeple de, CHP’nin muhalefetçilik oyunu oynadığını se-
zebiliyor en azından.

Tabiî gerçeğin tam olarak aslıysa; CHP’nin de tıpkı AKP’giller gibi 
ve Meclisteki diğer burjuva partileri gibi Amerika tarafından oynatıl-
dığıdır. Bir burjuva yazardan bu kadarını görmesini de bekleyemeyiz.

Fakat en azından Tele 1’in duayeni ve ABC’nin “Keskin Kalem”in-
den çok daha net gördüğü apaçık ortadadır. 

Keskin Kalem, “Taksim Manifestosu”, “Maltepe Manifestosu” di-

[26] https://www.youtube.com/watch?v=0GudqLppIjo.



90

yerek kimsenin aksini savunmayacağı, harcıâlem görüşlerden derlen-
miş ibarelerden oluşan bildirgelerine güzellemeler düzerken; bu kadın 
CHP’nin hiç muhalefet yapmadığını söylüyor.

CHP bundan sonra ne yapar? Nasıl bir muhalefet rolü oynar? di-
yenlere daha önce de söylediğimiz gibi, İsmet Paşa’nın ünlü deyişiyle 
karşılık vermek gerekir:

“Bugüne kadar ne yapmışsa aynen onu...”
Sorosçu Hacı’nın ve avanesinin bu Yeni CHP’sine karşı alınması 

gereken devrimci tutum, onların karşıdevrimci içyüzlerini kanıtlarıyla 
ortaya sererek, kendilerine umut bağlamış içtenlikli insanlarımıza gös-
termek olmalıdır.

Gerçek muhalefeti yalnızca HKP yapıyor
Biz, ve ne yazık ki sadece biz bu devrimci görevi yapıyoruz. Layı-

kıyla hem de...
Bizim dışımızdaki tüm sözüm ona solsa, Sahte Sol oldukları için, 

Amerika’nın Sol Tabelalı Şark Ekspresinde yer aldıkları için, sadece 
sanki onlardan böyle bir talepte bulunmuş gibi, Sorosçu Kemal’in Yeni 
CHP’sine akıl vermekle meşgullerdir. 

Daha önce de söylediğimiz gibi Gerçek Devrimci bir Halk Kur-
tuluş Cephesi oluşturamaz isek, acıdır ki, Türkiye’nin bu bayır aşağı 
gidişi durdurulamayacak ve ülke tümden çatırdayıp BOP çerçevesinde 
parçalanmasıyla, çöküşüyle sonuçlanacaktır.

Böyle bir Kurtuluş Cephesinin oluşmasının önündeki birincil engel, 
yukarıda da söylediğimiz gibi, Yeni CHP’nin oluşturduğu barikattır. 
Kitleler ondan umut beklemektedirler. Onun dışındaysa hiçbir hareketi 
görmek istememektedirler neredeyse. 

Okuyup araştırma, gerçeklere odaklanma da söz konusu olmadığı 
için insanlarımızda; onlara söz anlatmak da kolay olmuyor. 

Ne yapalım...
Bütün gücümüzle uğraşacağız, insanlarımızı uyandırmak, bilinçlen-

dirmek, devrimcileştirmek için.

Halkçı muhalefetin önündeki ikinci barikat
sol ortamı kaplayan döküntülerdir

Gelelim, ikinci barikata. Yani “Eski Devrimci”lerden, başka bir 
ifadeyle döküntülerden oluşan enkaz yığınının sol ortamı bütünüyle 
kaplamış olmasından kaynaklanan barikata...
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Bunlar, geçmişte, gençliklerinde, gençlik heyecanlarını ve içtenlik-
lerini korudukları günlerde, küçükburjuva gençlik hareketlerinde ve 
küçükburjuva, burjuva sosyalist partilerde yer almış kimselerden mey-
dana gelmektedir. Bunların yer aldığı hareketler, gerçek bir devrimci 
teoriye ve ideolojik hatta sahip olmadığı için iflas etmiştir. Teorik ola-
rak varlıkları ortadan kalkmıştır. Başka türlü söylersek; bunların ideo-
loji kayıkçığı, sosyal hayatın kayalıklarına çarpıp parçalanmış ve yok 
olmuştur. O zaman da bunların siyasi olarak varlıkları bitmiştir. Yani 
pratikte var olma hakları ve imkânları ortadan kalkmıştır.

Bu çöken hareketlerin içinde yer almış kişiler de, heyecanlarını, 
umutlarını, inançlarını, güvenlerini büyük ölçüde kaybetmiş olarak, dö-
küntüler biçiminde hayatlarını sürdürmektedirler.

Bunların sayısı o kadar çoktur ki, sol ortamın hemen tüm yüzeyi 
bunlar tarafından kaplanmış durumdadır. 

Kıvılcımlı Usta der ki; “Küçükburjuva her şeye gelir. Ama asla 
tutarlı davranışa gelemez.”

Bunlar da artık gerçek bir devrimci hareket içinde yani Gerçek bir 
Proletarya Partisi içinde yer alamazlar. O kaliteleri kalmamıştır artık.

Fakat, küçükburjuva gururları vardır...
Biz çöktük, yıkıldık, yenildik, yok olduk, bittik ama bunlar hiç yalpa-

lamadan, hiç sarsıntıya uğramadan, kararlılıkla ve inançla devrimci hatla-
rında mücadele etmeye devam ediyorlar, diye bize kin beslemektedirler. 

Dikkat edin; hemen hiçbirinin ağzında, yazısında yer almaz bizim 
adımız.

Bunlar çokluklarına güvenerek zaman zaman parti ya da gruplar 
oluşturmaktan da geri kalmazlar. Yahu bizim sayımız bu kadar fazla, 
bir araya gelirsek sol ortamın temsilcisi oluruz, diye kuruntuya kapı-
lırlar. Kendi kendilerini de kandırdıkları olur. Daha önce de birkaç kez 
söyledik ya Mevlana’nın şu ünlü özdeyişini:

“Kırk kırık testiden bir tek sağlam testi olmaz.”
İşte bunu bilmezler. Yahu siz Gerçek Devrimci Kavgadan düşmüş, 

inanç, heyecan, cesaret ve kararlılığınızı kaybetmiş yılgın kişiliklersi-
niz. Sizin bininiz bir araya gelse, bir tek Gerçek Devrimci etmez.

Bir kere aynaya bakıp okumaya çalışın ruhunuzu. Sizde cesaret bit-
miş, fedakârlık bitmiş, devrimci ahlâk bitmiş, devrimci bilinç, bilim, 
kararlılık bitmiş. Yani siz, kendilik değerinizi yitirmiş tiplersiniz.

Bu sebeple de hiç boş umutlara kapılmayın. Eğer zerrece namusu-
nuz kalmışsa, işgal etmeye kalktığınız sol ortamdaki alanı boşaltın. 

Boşaltmadınız diyelim, ne yaparsınız?
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İşte yukarıda da belirttiğimiz gibi:
ABD’nin Sol Tabelalı Şark Ekspresine doluşursunuz. Ve niyeti-

nizden bağımsız olarak ABD Emperyalistlerinin, AB Emperyalistleri-
nin karşıdevrim cephesine hizmette bulunursunuz. Başkaca da hiçbir 
şey yapmış olmazsınız...

HKP iki karşıdevrimci barikata rağmen
durmaksızın savaşıyor

Biz Gerçek Devrimciler, işte bu iki karşıdevrimci barikata karşı da, 
durmaksızın ideolojik savaş yürütmekteyiz.

Ve sonuçta bunların her ikisini de layık oldukları yere göndereceğiz!
Tarihin karanlık mezbelelerinde layık oldukları yere gömülecek 

bunlar. Tabiî siyasi varlıklarından söz ediyoruz sadece.
Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, Halkımıza sözümüzdür:
Eninde sonunda Proletaryanın önderlik ettiği Devrimci Halk 

Kurtuluş Cephesi’ni öreceğiz. Ve Demokratik Devrimci Mücadele-
mizi zaferle sonuçlandırıp Demokratik Halk İktidarımızı kuracağız!

Bu mücadele, öyle görülüyor ki zaman alacak, zahmetli olacak. 
Ama sonunda mutlaka başarılı olacak. Ve zafere ulaşacak...

Umutsuzluk yok asla!
Yorulmak yok, bezmek yok!
50 yıl önceki inanç, heyecan ve kararlılıkla kavgaya devam var!
Devrimci teorimiz ve önderlerimiz, bugüne dek bizi bir kere bile ya-

nıltmadı. Hep doğru devrimci hatta savaş yürüttük. Bir başımıza kaldık 
ama hiç sarsılmadık. 

Denebilir ki 50 yılda neden başarılı olamadınız?
Bunun sebepleri, bizim dışımızdadır ve ayrı bir konu oluşturur. Önce-

ki yazılarımızda aslında girmiştik bu konulara da. Ama şimdi yeri değil.
Gün geçtikçe anlaşılıyoruz fakat. Daha çok insanımız bizi anlıyor ve 

izliyor. Bize güveniyor. İyi ki varsınız, diyor çalışan ve ezilen insanları-
mızın bazıları. Hiç tanımadığımız insanlar diyor bunu.

Giderek bizi anlayanların sayısı çığ gibi büyüyecek. Ordulaşacağız. 
Ve Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi’nin mücadelesini zafere ulaştıra-
cağız. Bundan asla kuşkumuz yok!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Ekim 2017
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CHP ve HDP’nin
halkımızı defalarca sırtından vuruşu

Sorosçu Hacı Kemal’in çatırdayan koltuğunu sağlama almak, 
özellikle de kendisi için çok tehlikeli bir rakip olarak gördüğü Ümit 
Kocasakal’ı bertaraf edebilmek için başlattığı “Adalet Yürüyüşü”, 
çok çarpıcı bir gerçeği, en kör gözlerin bile görebileceği açıklıkta 
ortaya seriverdi.

Neydi bu? 
Kaçak Saraylı Tayyip’in AKP’giller’inin kurduğu Hırsızlar 

İmparatorluğunun vurgun, ihanet ve zulüm düzenine karşı halk 
kitleleri o denli tepkili ve öfkeliydi ki, bunun büyüklüğü ancak 9 
şiddetinde deprem üretecek fay hattının yüklendiği stresle kıyas-
lanabilirdi.

Kitleler, büyük bir öfke ve nefretle doluydu, bu Hırsızlar İmpa-
ratorluğunun yolsuzluklarına, hırsızlıklarına, Laik Cumhuriyet’i 
Pensilvanyalı kankasıyla birlikte yıkarak bir enkaz yığınına çevi-
rişlerine karşı. Patlayıp stresini boşaltabilmek için, Gerçek Dev-
rimci bir önderliğin çakacağı işareti bekliyordu. 

Ne zamandır?
Yıllardan beri...
Yiğit, mazlum, ezilen ve sömürülen, Antiemperyalist Birinci 

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Mustafa Kemal’ci geleneklerine sa-
hip bu halk; ilk kez 2013 Mayıs’ı sonlarında patlak veren “Gezi 
İsyanı’mız”da ortaya koydu bu tepkisini.

Fakat, bu İsyan doğru bir önderlikten yoksun kaldı. Kitlelerin 
kendiliğinden bir tepkisiydi bu. 

Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si bu isyanımızı sırtından vurdu. 
Uzak durdu isyandan. 1 Haziran 2013 sabahı, kitleler 10 binlerce 
çevik kuvvet polisi ve zırhlı araç gereciyle kuşatılarak koruma al-



tında tutulan Taksim’i fethetmeye hazırlanırken, Sorosçu Kemal, 
aynı gün aynı saatlerde Kadıköy’de miting düzenleyeceğini ilan 
etti.

Amaç, CHP kitlesini bu isyandan uzak tutmaktı. Fakat, CHP 
Gençlik Kolları bu ihanete başkaldırdı. 

Sorosçu Yönetime verdikleri bir ültimatomla Kadıköy’deki mi-
tinge katılmayacaklarını, Gezi Direnişçileriyle birlikte Taksim’i 
fethe gideceklerini bildirdi. Çaresiz kalan Sorosçu ve tayfası, Ka-
dıköy Mitingini iptal ettiğini açıkladı. Kendilerinin de Taksim’e 
gideceğini belirtti. 

Taksim’in fethedildiği saatlerde Sorosçu, büyükbaşlarıyla bir-
likte gelerek yarım saat kadar kalıp sonra da gitti Taksim’den...

Gezi İsyanı’mıza hainane bir darbe de, Amerikancı Burjuva 
Kürt Hareketi PKK’den ve HDP’den geldi. Resmen arkadan vur-
dular isyancıları. 

Sevrci Sahte Solların ve Amerikancı entellerin Selocan’ı, açıkça 
“Bu direniş, AKP’ye karşı bir isyana dönüştü. Biz buna izin vere-
mezdik.”, diyerek ihanetlerini sergilemekten geri durmadılar. 

Ahmet Türk de benzer bir açıklama yaparak Gezi Direnişçilerine 
karşı AKP’nin yanında yer alacaklarını beyan etti, utanıp sıkılmadan...

Bunu, İmralı’daki Öcalan da, HDP’li görüşmecilerine “AKP Gezi 
Direnişi’nde yıkılıyordu, biz kurtardık. 17-25 Aralık’ta yıkılıyordu, biz 
kurtardık. AKP’ye iktidarı altın tepsi içinde sunduk.”, diyerek halk düş-
manlıklarını övünerek dile getirdi.

Bülent Arınç teşekkürlerini iletti HDP’ye, kendilerine karşı gösteri-
len bu yandaşlıktan dolayı.

AKP’giller’in Hırsızlar İmparatorluğu, 17-25 Aralık Geriz Patlama-
sı sürecinde de sarsıldı, çatırdadı ve yıkılma emareleri gösterdi. Miktarı 
yüz milyarlarca doları bulan kamu malı AKP’giller tarafından aşırılmış, 
zimmetlerine geçirilmişti.

Ortaya çıkan elbise askıları, ayakkabı kutuları ve 24 saat boyun-
ca boşaltılmaya çalışılmasına rağmen bir türlü “sıfırlanamayan”, Tay-
yip’in Kısıklı’daki villasında istiflenmiş milyar dolarlar ve kesinliği 
yüzde yüz oranındaki telefon kayıtları, bu hırsızlığı olanca açıklığıyla 
ortaya koyuyordu. İktidarın elle tutulur, meşruiyete sahip denebilecek 
bir milimetrekarelik bile yüzeyi kalmamıştı.

Bu durumda artık AKP’giller’i kesinkes, boylu boyunca suça batmış 
bir çıkar amaçlı suç ve ihanet örgütü olarak görmek, nitelemek gerekir-
di. Onlar tümüyle Anayasa ve kanunlar dışına düşmüş, her türlü devlet 
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adamlığı sıfatını kaybetmiş bir suçlular topluluğuydu...
Fakat Sorosçu Kemal, kısa süre Tayyip için “Başçalan” nitelemesini 

kullansa da, bundan vazgeçip yeniden “Sayın Erdoğan”, “Sayın Baş-
bakan”, “Sayın Bakan” söylemine geri döndü. Tabiî Sorosçu Kemal’in 
avanesi de...

Kaçak Saraylı ve AKP’giller, bu vartayı da atlattılar. Sorosçu’nun 
Yeni CHP’si ve Amerikancı Kürt Hareketi’nin HDP’si sayesinde...

AKP’giller’in Anayasa Referandum oyununda
CHP yine çamura yattı

Kontrgerilla Partisi MHP ise zaten AKP’giller’in gölgedeki destekçi-
siydi, 2002’den bu yana...

En son 16 Nisan 2017 Firavun Sarayına Firavun Yerleştirme Anaya-
sası Referandumunda, Tayyip net bir biçimde yenilmiş, kaybetmişti. 

Namuslu sosyal bilimcilerin hesaplamasına göre, “Hayır” oylarının 
oranı yüzde 53’tü. Hem de, referandum süreci boyunca başta Tayyip gel-
mek üzere AKP’giller’in yaptığı binbir kanunsuzluğa, tehdide ve şiddete 
rağmen...

Ama ne yaptı Tayyip?
Bir parti şubesine çevirdiği YSK’ye bir emir vererek, zarfı Sandık 

Kurulu Mührüyle mühürlenmemiş oy pusulalarının da, yani sahte oy pu-
sulalarının da geçerli sayılmasını sağlattı. Hem de kanunun, aksi yöndeki 
açık ve kesin hükmüne rağmen... Yani mühürsüz zarf içindeki oy pusu-
lalarının geçersiz sayılmasına ilişkin Seçim Kanunu Hükmünü düpedüz 
ayaklar altına aldı, tersyüz etti.

Hukuk diliyle, bu yapılan “Tam Kanunsuzluk”tu. Hiç lamı cimi 
yoktu, kanunsuzluğun...

Yani savunulacak zerre miktarda olsun bir noktası yoktu.
O zaman yapılması gereken, YSK’nin ilan ettiği sahte sonucun yok 

sayılması ve referandumun yenilenmesiydi.
Bizler, günler boyu sokaklarda eylemler koyarak bunun mücadelesi-

ni verdik. Fakat Yeni CHP’nin Sorosdaroğlu Kemal’i, 16 Nisan akşamı 
çıktığı televizyon programında bu sahtekârlığı meşru sayıp-kabullenip 
geçip gitti...

Kısa süre sonraki Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yıldönümünde ise, 
başta müseccel Ortaçağcı, Kanlı Pazar’ın elikanlı katillerinden, Tayyip’in 
“Abi” diye hitap ettiği İsmail Kahraman ve diğer Tayyipgiller temsilci-
leriyle verdiği şu poz, kitlelerde derin bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk 
yarattı. Aynı zamanda da Sorosçu Kemal’e karşı öfke ve kızgınlık...
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Sorosçu, 16 Nisan akşamı ve sonrasında Tayyipgiller’in yaptığı 
“Tam Kanunsuzluğa” karşı öfke dolu CHP tabanını “aman sokağa çık-
mayın, silahlı adamlar var.”, diyerek pasifize etti. Böylece de, kitlelerin 
kanunsuzluğa boyun eğmelerini sağlamış oldu...

Sonraki demeçlerinde açıkça, artık referandumun geride kaldığını, 
2019’da yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Seçimlerine hazırlanılması 
gerektiğini söyledi. Yani kanunsuzluk geçti gitti, bunu boşverelim, dedi.

Tabiî Tayyip ve AKP’giller durup dinlenmeden kazandıkları bu hak-
sız ganimetin sefasını sürmeye giriştiler. Baktılar ki her türlü kanunsuz-
luğu yapsalar da Türkiye’de onlara kimse ses çıkaramıyor. Dolayısıyla 
da ölünceye kadar hepsinin iktidarda kalmalarına bir engel bulunmuyor...

AKP’giller’in Laik Cumhuriyet’e saldırılarını arttırması 
kitlelerde CHP’ye karşı tepki doğurdu

Bu anlayış ve moralle Laik Cumhuriyet’in son kalıntılarına karşı olan-
ca güçleriyle saldırmaya başladılar. Laik ve Bilimsel Eğitim diye bir 
şey bırakmadılar. Tüm okullar İmam Hatipleşmenin de ötesinde Peşaver 
Medreselerine, tarikat yuvalarına, ENSAR yurtlarına dönüşmüştü artık. 

Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet’inse ders kitaplarından izi tozu 
siliniyordu, günbegün.

Mustafa Kemal heykel ve büstlerine karşı sistematik bir saldırı baş-
latıldı. Okullar, ENSAR’ın, Birlik Vakfı’nın ve tüm Ortaçağcı tarikatla-
rın cirit attığı yerlerdi artık...

Tayyip ve avanesi, IŞİD’le, El Kaide’yle, El Nusra’yla aynı ideolo-
jiye sahip, yani Muaviye-Yezid Diniyle dinlenmiş “Dindar ve Kindar” 
neslini yetiştirmeye başlamıştı gayrı...

98



99

Yeni CHP’nin Sorosçu Kemal’i, bu din devletine gidişe seyirci olma-
nın dışında, bir iki mızıldanmanın haricinde hiçbir tepki gösteremiyordu. 

İşte Sorosçu’nun artık istikrarlı bir hale gelmiş olan teslimiyet poli-
tikası, CHP tabanında günbegün büyüyen bir hoşnutsuzluğa yol açma-
ya başlamıştı.

Bunu gören Fikri Sağlar gibi Sevrci İbişler, Baykal gibi ölüsü kok-
muş Amerikancılar, Sorosçu Kemal’i devirerek CHP tepesine gelme 
hayalleri kurmaya başladılar. Bu hayallerinin de sözünü eder oldular.

Ayrıca da, Ümit Kocasakal gibi donanımlı bir hukuk adamı ve an-
tiemperyalist anlayışa sahip namuslu bir insan, CHP’de Genel Başkan-
lığa aday olabileceğinin sinyallerini vermeye başladı.

İşte Sorosçu ve avanesini de, en çok Ümit Kocasakal’ın oluşturduğu 
bu potansiyel tehlike korkuttu...

Bu arada da, Tayyipgiller’in hukuk bürosuna dönüşmüş yargı, CHP 
milletvekili Enis Berberoğlu’nu suç oluşturacak hiçbir eylemi olma-
masına rağmen, 25 yıl gibi ağır bir hapis cezasına çarptırmıştı. 

AKP’giller’in bu saldırısı karşısında da tepkisiz kalırsa, yahut bun-
dan öncekiler gibi birkaç kem küm etmenin dışında bir şey yapamamış 
olursa, koltuğunu büyük olasılıkla kaybedeceğini gördü Sorosçu Kemal.

Durumu lehine çevirmek ve koltuğuna göz dikenleri etkisizleştir-
mek için “Adalet Yürüyüşü”ne girişti. Bu belki kendi kararıydı, belki 
de onu bir kaset komplosuyla CHP tepesine taşıyanların yaptığı bir uya-
rı ve öneri sonucuydu. Orasını bilemeyiz…

Sorosçu’nun günü kurtarma derdiyle yaptığı “Adalet 
Yürüyüşü” halkın doğru önderlik beklediğini gösterdi

Bunalmış, öfke ve hınç dolu kitleler bu eylemi bir umut ışığı olarak 
değerlendirdiler ve yoğun biçimde binler, on binler, yüz binler olarak 
katıldılar yürüyüşe. 

Öyle ki, yürüyüşün sonlandırıldığı “Maltepe Mitingi”nde CHP söz-
cülerinin açıklamasına göre 1 milyon 6 yüz bin laik, yurtsever insan yer 
almıştı. Bazı gözlemciler bu sayının 2 milyon civarında olduğunu da 
ileri sürmektedirler.

Bu görkemli miting ve kitlelerin bu coşkulu katılımı neyi göster-
mektedir, arkadaşlar?

Aynen şunu:
Doğru, devrimci bir önderliğe kavuştuğu anda, namuslu, antiemper-

yalist, laik ve Mustafa Kemal’ci insanlarımızın bir yanardağ bacasın-
dan püskürürce meydanları, sokakları dolduracağını ve Tayyipgiller’in 
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Hırsızlar İmparatorluğunu kısa sürede yerle bir edebileceğini...
Biz zaten yıllardan beri bunu söylemekteyiz. Bütün mesele, ezilen, 

sömürülen, aşağılanan ve zorla Ortaçağcılığa mahkûm edilmeye çalı-
şılan on milyonlarca insanımızla doğru devrimci önderliğin buluşabil-
mesindedir. Böyle bir buluşma gerçekleştiği anda, devrimci demok-
ratik mücadelemiz kısa sürede zafer kazanabilir. Ve halkın Devrimci 
Demokratik İktidarı kurulabilir. 

İşte Sorosçu Kemal ve avanesinin “Adalet Yürüyüşü” ve “Maltepe 
Mitingi” bizim bu tespitimizi bir kez daha kesince doğrulamıştır.

Demek ki arkadaşlar; bu yürüyüşün birbirinin yüz seksen derece 
karşıtı iki yönü vardır:

Birincisi, yürüyüşü başlatma kararını alıp başlatan Sorosçu Kemal’in 
ve tayfasının yürüyüşüdür. Onlar, bu yürüyüşle sadece sarsılan, salla-
nan, çatırdayan koltuklarını, iktidarlarını korumuşlardır, pekiştirmişler-
dir, sağlamlaştırmışlardır. Yani onlar için yürüyüş, amacına ulaşmıştır...

Ve ne yazık ki, CHP içindeki biricik lider kapasitesine sahip, an-
tiemperyalist ve namuslu kişi olan Ümit Kocasakal, bu yürüyüşte yanlış 
tutum belirlemiş ve Sorosçu tarafından harcanmasına sebep olmuştur. 

Oysa yapması gereken, onun da o yürüyüşe katılmasıydı. Katılıp, 
yürüyüşü antiemperyalist bir satha çekmeye çalışmasıydı.

İşte o zaman, Sorosçu amacına ulaşamaz, yenilir; Ümit Kocasa-
kal’sa çok önemli bir mevzi kazanmış olurdu. Kocasakal yanlış yaptı 
ve yazık etti kendisine. Toparlanıp yeniden eski gücüne kavuşması bir 
hayli zaman alacak gibi görünüyor.

Burada belirtmiş olalım ki, Ümit Kocasakal Gerçek CHP’nin yani 
Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin CHP’sinin geleneklerine sahip, lider 
kapasitesindeki tek kişidir CHP’de.

Tabiî Hüsnü Bozkurt gibi, Erdal Aksünger gibi birkaç kişi daha var-
dır, Gerçek CHP geleneğine sahip. Ama onlar, lider kişiliğinde değildir-
ler. En azından, şu an bizim gördüğümüz kadarıyla...

Yürüyüşün ikinci yönü ise, namuslu, antiemperyalist, Mustafa Ke-
mal’ci kitlelerin yürüyüşü olmasıdır. Ki bu elbette çok olumlu bir eylem-
di. Ve bu eylem, ilerici halk kitlelerinin Gezi İsyanı’mız sürecinde ortaya 
koymuş olduğu gücünü bir kez daha dosta da, düşmana da göstermiştir. 

Biz, tabiî ki halk kitlelerinin ilerici yöndeki her eylemini olduğu gibi 
AKP’giller’in Ortaçağcı zulüm, soygun ve ihanet düzenine bir tepki 
olarak ortaya koyduğu bu eylemini de destekleriz, benimseriz.
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Sorosçu Kemal, AKP’giller’e karşı
hiçbir mücadele yolu göstermez

Gezi boyunca Sorosçu ve avanesinin yayımladıkları bildirilerde ve 
Maltepe Mitingi’nde okunan metinde, AKP’giller’e karşı hiçbir müca-
dele yol ve metodu ortaya konmamıştı. Sadece demokrat hiç kimsenin 
karşı çıkamayacağı, aksini iddia edemeyeceği, harcıâlem, herkesçe bi-
linen bir görüşler demetiydi, buralarda ortaya konan. Yani bir anlam-
da sadece bir söylemdi. Yoksa, bir mücadele metodu, mücadele yolu 
belirlenip, programlaştırılıp öne sürülmemişti. Laf olsun torba dolsun 
babından bir kuru gürültüydü söylenenler.

Zaten Sorosçu ve avanesi yıllardan beri aynı şeyi yapmaktaydı. Ne 
AKP’giller’e karşı etkin bir tanımlama, tutum ve mücadele anlayışı söz 
konusuydu ortaya konan, ne de kendine güvenen ve iktidarı hedefleyen 
bir partinin söylemiydi, davranışıydı...

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, bir kandırmacaydı, Sorosçu’nun ve 
adamlarının yaptığı yine. Halkımızın deyişiyle “koltuğu sağlamlaştır-
ma” ve halk kitlelerinin haklı ve meşru tepkisini nötralize etme... Yani 
halkın gazını alma...

Sorosçu, bilindiği gibi, bir de Gelibolu’da “Adalet Kurultayı” yap-
tı, değil mi?

Orada da söylenip edilenler, yukarıdakilerden zerrece farklı değildi. 
Yani sadece kuru gürültü...

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, nasıl AKP’giller’i, MHP’yi ve HDP’yi 
“Büyük Kuklacı” oynatıyorsa; Sorosçu Kemal ve avanesinin Yeni 
CHP’sini de o oynatmaktadır. Yani insan soyunun başdüşmanı ABD 
Emperyalist Haydut Devleti oynatmaktadır. Onun, CIA başta gelmek 
üzere, ajan örgütleri oynatmaktadır.

Yani arkadaşlar; Sorosçu ve avanesinin yaptığı, içtenlikli bir muha-
lefet değildir. Bir hile, bir düzen, bir sahtekârlıktır...

Çünkü yine hep söyleyegeldiğimiz gibi, Meclisteki bu Amerikancı 
Dörtlü Çetenin tamamı da “BOP” adlı ihanet oyununun gönüllü yol-
cularıdır. Bu ihanet oyununda Büyük Kuklacı tarafından kendilerine 
verilen rolü oynamaktadır her biri. 

Sorosdaroğlu Kemal’in bu yürüyüş, miting ve kurultayı, bize patla-
maya hazır ve AKP’giller’in Hırsızlar İmparatorluğunu kısa sürede yerle 
bir edecek güce sahip on milyonlarca insanın tepkisini nötralize ederek, 
onları pasifikasyona, umutsuzluğa ve çaresizliğe, karamsarlığa iterek na-
sıl büyük bir ihanet içinde olduğunu da net bir biçimde göstermiştir. 

Sorosçu ve avanesinin görevi, bu ilerici, laik, Mustafa Kemal’ci 
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güçleri alanlara, meydanlara sürüp gayrimeşru iktidarı alaşağı etmek 
değil, tam tersine o Hırsızlar İmparatorluğunun süresini uzatmak için 
kitleleri atıl durumda tutmaktır.

Bu da, halka karşı yapılan ihanetlerin en büyüklerindendir...
Namuslu ve ilerici, Mustafa Kemal’ci insanlarımız bu gerçeği de 

görüp anlayacaklardır eninde sonunda...
Biraz zaman alacak belki ama sonunda mutlaka onlar da gerçeğin 

farkına varacak ve uyanacaklardır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

6 Ekim 2017



Ayrım
On İki
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Bir konu, iki farklı yorum
Birinci yorum, Türkiye’nin, sayısı bir elin parmaklarını bile 

bulmayan ciddi araştırmacı gazetecilerinden, hırslı, atak, özgüveni tam 
ve üretken Soner Yalçın’a ait. 

Yalnız, tüm bu olumlu özelliklerine rağmen, iki önemli zaafa sahip 
bu yazar:

Birincisi, Bin Kalıplılar (Doğu Perinçek ve PDA Avanesi) Dergâ-
hında yetişmiş olması.

İkincisi ise, kendi deyişiyle “Mehmet Ali Birand’ın paltosundan 
çık”mış olmasıdır.

Diğer yorumsa, 68 Gençliği’nden, İstanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi “Devrimci Savunma Komitesi Başkanı” ve Kıvılcımlı 
Usta’nın yoldaşı, öğrencisi ve devamcısı olan HKP Genel Başkanı 
Nurullah Ankut’a aittir. 

Birinci yorum, bilgisayar başında kaleme alınmıştır. 
Diğeriyse, ateşli bir bağırsak enfeksiyonundan kaynaklanan kâbus 

gibi bir gecenin sabahında 37.7 derece ateşle evden çıkılıp Topkapı Me-
zarlığı önünde ve Kıvılcımlı Usta’nın Mezarbaşında, ayakta 2 saatlik 
bir beklemenin sonunda, olabildiğince kısa tutulması amaçlanmış, irti-
calen yapılmış bir konuşmanın tape edilmiş metnidir. 

Her iki değerlendirmeyi de yorumsuz olarak veriyoruz, virgülüne 
dokunmadan. 

Hangi değerlendirme olayın Kabuğuna dokunup geçmiş, yakıştırma 
sebep ve yanlış sonuçlara ulaşmış; hangi değerlendirme olayı gerçekte 
nasıl ise öylece görüp kavramış, gerçek sebeplerini ortaya koymuştur, 
artık buna okuyucu karar versin...

Yalnız şu kadarını söyleyelim ki, değerlendirmeler arasındaki büyük 
farklılık bizce ideolojik anlayış, mantık ve metot ayrılığından kaynak-
lanmaktadır. 
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Misafire saygı anlayışımız gereği, önce Soner Yalçın’ın yorumunu 
koyuyoruz.

***
Türkiye yoksa sol da yok
Ezberden…
Klişeden…
İdare-i maslahatçılıktan hoşlanmam.
Bunlar aydının düşmanıdır. Tembelleştirir, sıradanlaştırır, vasata 

mahkûm eder, düşünceyi öldürür.
Aydın arayan insandır.
Yıkıp kurandır.
Aydın, kalemiyle yüksek tepelere tapınaklar inşa edendir.
12 yıl önce 11 Ekim’de kaybettiğimiz Attila İlhan aydına iyi ör-

nektir.
Şiir, hikâye, roman, senaryo ve gazete yazıları yazan salt bir edebi-

yatçı değildi.
Fazlasıydı.
Nazım Hikmet hayranlığıyla solla ve itibarıyla hapishaneyle tanıştı.
Gittiği Fransa’da solu ararken Atatürk’ü keşfetti:
“İçlerinden bir arkadaş bana dedi ki: ‘Sizin devrimci bir lideriniz 

var. Adı Kemal miydi, neydi? Onun ideolojisi nedir? Ben birdenbire 
çok fena bozuldum. Çünkü ‘yurtta sulh cihanda sulh’tan başka doğru 
dürüst hiçbir şey bilmiyoruz! Çok şaşırdım: ‘Biraz zaman ver, ben sana 
bunu anlatacağım’ dedim. Ondan sonra Fikret Uray’a yazdım, Mustafa 
Kemal Paşa’nın Söylev ve Demeçleri’ni Nutuk’u toparla, yolla dedim. 
O da eksik olmasın, hemen gönderdi. Geceleri oturdum, Gazi’yi okuyo-
rum, orada başladım Gazi’yi okumaya…”

Bu okumalar Attila İlhan’ı sol’un tarihi kökenlerini araştırmaya 
yöneltti.

“Önce Mustafa Kemal’i ve Kemalizmi tanımış olsaydım, sosyalist 
düşünceye ilgi duymazdım” diyen Attila İlhan, bu tanıma sürecinin ar-
dından bir “Kemalli” olarak kendisini, Türkiye’ye Mustafa Kemal ve 
Kemalizmi öğretmeye adadı…

Attila İlhan’a bugün ne çok ihtiyacımız var.
Malum…
Türkiye, TSK’nın İdlib operasyonunu tartışıyor.
Bazıları nedense buna burun kıvırıyor. Hatta daha da öteye geçeyim, 

operasyona karşı çıkıyor.



Oysa Türkiye, son 6 yılın Suriye politikasında en doğru tavrı gös-
teriyor.

Uluslararası meşruiyet var mı? Var. Uluslararası Astana Konferan-
sı’nda yapılan uzlaşmayla operasyon yapılıyor.

TSK işgalci mi?
Hayır. Aksine sürece Suriye’deki meşru hükümetin desteği var.
TSK, gayrı meşru bir savaş mı yürütüyor? Hayır. Aksine sınırı için 

tehlikeli olan terör gruplarını İdlib’den çıkarmaya çalışıyor.
Öyleyse bu operasyona neden karşı çıkılıyor?
İki kesim var:
Biri, bu sürecin Suriye’nin kuzeyinde devlet hayalleri kuranların 

işine gelmediğinin farkında. Rusya ve İran destekli Astana sürecinin 
ABD’nin elini zayıflattığını görüyor.

Diğerleri ise “depresif muhaliflik” hastalığından muzdarip! AKP’ye 
güvenleri öyle kayboldu ki, “yaptılarsa vardır bir hata” diyerek karşı 
çıkıyorlar! Bunları biraz anlıyorum. Ama…

Bakınız…
Atilla İlhan olaylara “iktidarda AKP mi, CHP mi var” gözlüğün-

den bakmazdı.
“Hangisi milli”; “hangisi ezilen halkların yararına” diye sorup 

tavır alırdı. Zira… Sömürgecilerin hedefindeki mazlum milletlerin çı-
karları ortaktı. Biri için iyi olan hepsi için de iyiydi. Yani… Binlerce 
insanını kaybetmiş Suriye için iyi olanı desteklemenin AKP’ci filan 
olmakla ilgisi yok!

Zihinler Amerikancı dincilerin-liberallerin sözleriyle kirletildi.
Solcu olmak için önce yurtsever olmak gerektiğini belirten Attila 

İlhan için bu ikisini aynı anda mümkün kılan kavram anti-emperya-
lizm idi.

Bugün kimileri salt Erdoğan nefreti ve etnisite sebebiyle solculuktan 
vazgeçiyor!

“Türkiye yoksa sol da yoktur” diyordu Attila İlhan…
Hangi milliyetçilik
Attila İlhan’ın “milliyetçiliği” hep altını çizdiği gibi yurtseverlikti. 

Kana, soya, bağa değil yurdun varlığına ve yükselişine dayanıyordu:
“Türk olmak, ırk ayrıcalığı değildir; Türk olmayı, böyle alma ve 

böyle koymaksa, düpedüz faşistliktir. Ama bunun tersi de doğru: Kürt 
olmak, Rum olmak, Ermeni olmak da ırk ayrıcalığı değildir; bunu 
böyle almak ve koymak da düpedüz faşistliktir…”

Kuşkusuz… Mazlum milletlerin enternasyonal birliğine inanan 
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Attila İlhan’dan başka tavır beklenmezdi.
“Ne Amerika, ne Rusya, ne Avrupa Topluluğu, her şeyden önce, 

hepsinden önce Türkiye!” diyebilen bir aydındı o.
Şu tespiti, sorunun kaynağının emperyalizm olduğunun delilidir:
“Türkiye geri kalmış değil, geri bırakılmıştır!”
Onun hayali…
– Ümmetçilikten kopmuş bir dindarlık…
– Şablonculuktan çıkmış bir solculuk…
– Irkçılıktan kurtulmuş bir milliyetçilikti…
Tanzimat alışkanlıklarından kurtulup kendi topraklarının devrimci-

liğiyle buluşmuş Atatürkçülük bizi ulus/millet yapacak şemsiyeydi.
Ve kuşkusuz Attila İlhan…
Her yere Mustafa Kemal büstleri dikip, altına sözlerini yazıp son-

ra tam aksini yapan gardrop Atatürkçüsü iktidarlarla-partilerle de 
kavgalıydı:

“Onlar için Mustafa Kemal zararsız bir puttu, her yere heykelleri 
dikilir, döviz olarak etkisini yitirmiş bazı beylik sözleri meydanlara çe-
kilir; ama hiç kimse, hiçbir yerde yaptığı devrimi gerçek yerine oturt-
maya o kadar zengin ve keskin çizgili söylev ve demeçlerini ele alıp 
sistemleştirmeye çalışmazdı.”

Yani…
Atatürkçülük lafla olmaz.
Mazlum milletler lehine, emperyalizm aleyhine olan her tavır des-

teklenmelidir.
Attila İlhan’ı ölümsüz yapan bu görüşleridir.[27]

***

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un, Ölümünün 
46’ncı Yıldönümünde Hikmet Kıvılcımlı’nın 

Mezarıbaşında yaptığı konuşma
Sunucu: Şimdi sözü, Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızın öğrencisi, Par-

ti’mizin Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ımıza bırakıyorum. Söz 
Yoldaş’ımızındır.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yoldaşlar, orada (az önce durduğum yer-
de) tam basamıyordum. Hani hep diyoruz ya, bir mücadeleye çıktığımız 

[27] 13.10.2017, http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/soner-yalcin/turkiye-yoksa-sol-
da-yok-2046957/.
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zaman, önce bastığımız zemin çok sağlam olacak. Ayağımın sadece ar-
kası değiyordu; o bakımdan dengesiz duruyordum.

Devrimci kavgada da nedir zeminimiz?
Devrimci teori, gerçek anlamda Marksist-Leninist teori. O yüce teo-

rinin; ülkemizin tarihine, sosyal sınıf ilişki-çelişkilerine uyarlanmasıyla 
ortaya çıkacak sentezin ideolojisi gereklidir bir partinin gerçekten dev-
rimci parti olabilmesi için.

Bizim dışımızda böyle bir teoriye, böyle bir ideolojiye sahip bir ha-
reket yok. Genç arkadaşımız bunu ayrıntılarıyla anlattı. 

Gece, bir bağırsak rahatsızlığı geçirdim; ateşli ishal. Sultan’la bera-
ber herhalde bir barsak rahatsızlığı yapacak bir meyve yedik birlikte.  
37.7 ateşle evden çıktım. Kendimi de çok halsiz hissediyorum. Bu şey-
den dolayı, sadece geceden bu yana, ishalden bu yana bir bardak çay, 
bir bardak da su içerek çıktım. O bakımdan biraz sistematiği bozarsam 
arkadaşlar anlayışla karşılasınlar. 

Saygı değer yoldaşlar,
ABD haydut çakalı, bildiğimiz gibi iki gün önce, Türkiye’ye karşı 

süresiz vize yasağı uygulaması başlattı.
Biz diyoruz ki bu çakala; bunu sonsuza kadar uzat ulan alçak!
NATO’nu da al git! İncirlik başta olmak üzere üslerini, füzelerini 

de al git!
Meclisteki Dörtlü Çete’yi, uşaklarını da al git!
Her türden ve boydan Amerikan işbirlikçilerini de al git!
TÜSİAD’cıları, MÜSİAD’cıları da al git!
Ülkemiz ancak o zaman kendi başının çaresine bakmaya başlar. 

Yoksa her tarafı tutmuş hain.
İlk tepkiyi kim verdi bu yasak üzerine?
TÜSİAD verdi değil mi?
Çünkü bu şerefsizlerin bir teki, yerli bir sanayi markası ortaya koy-

muş değildir. ABD, AB ve Japon Emperyalistlerinin yerli montajcıları-
dır bunlar. Ekonomik olarak göbekten bağımlıdırlar onlara.

O bakımdan, “Bu krizin sükûnetle, anlaşılarak atlatılmasını dileriz. 
Her iki taraf da itidalli davransın. Bu kriz ikimizin de zararınadır.” gibi 
bir açıklama yapmaktan utanmadılar, arkadaşlar.

Sorosçu Kemal’in sözcüsü de ne dedi?
Aynı anlamda bir açıklama yaptı. İşte “AKP’nin dış ve iç politika-

daki yanlış siyasetleri yüzünden ülkemiz bu duruma düşmüştür.”, dedi.
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Ulan alçaklar, ABD haydudunun hiç mi kabahati yok?
Hepinizi yetiştiren ve oynatan zaten o.
Gerekçesi de güvenlik. “Güvenlik gerekçesiyle yasak koyduk”, diyor.

Dünya halklarının başdüşmanıdır ABD
Dünyada güvenliğin, halkların güvenliğinin en büyük düşmanı sen-

sin! 1945’te teslim olmak üzere olan Japonya’ya üç gün arayla attığın 
atom bombalarıyla yarım milyon insanı öldürdün. Sivil insanı öldür-
dün, Hiroşima ve Nagazaki’ye attığın bombalarla.

Dünyadaki en büyük soykırımcı sensin, en büyük seri katil sensin!
Latin Amerika’da onlarca faşist darbe yaptırdın.
1967’de Yunanistan’da Albaylar Cuntası adı altında faşist darbe 

yaptırdın.
1953’te İran’da yurtsever, namuslu, ilerici Muhammed Musaddık ik-

tidarına karşı CIA’nla, İngiltere Entelijans servisle birlikte darbe yaptırdın.
Türkiye’de 12 Mart ve12 Eylül Faşist Darbelerini yaptırdın. Binler-

ce masum insanı birbirine kırdırdın.
4 Temmuz 2003’te, Süleymaniye’de 11 Türk subayının başına çuval 

geçirdin.
Bunların bir teki tepki koyabildi mi, arkadaşlar, bu Meclisteki Dört-

lü Çete’nin?
Koyamadı.
Ege’de, Muavenet Zırhlısını, ABD savaş gemisi Saratoga’dan at-

tığı bir Sea Sparrow füzesiyle vurdu. 5 askerimiz şehit oldu, 20’si ya-
ralandı.

Ne dedi?
Yanlışlık olmuş.
Oysa o füzenin ateşlenmesi için üç kademede komutanın emir ver-

mesi gerekir ve füze ateşlendikten sonra hedefi vuruncaya kadar kontrol 
edilmesi gerekir.

Yine Irak’ta bir helikopterimizi düşürdü, bir subayımızı şehit etti.
Eşref Bitlis’i uçağını düşürerek şehit etti.
Durup dinlenmeden katliamlarına devam ediyor. Ortadoğu’yu ce-

henneme çevirdi. 10 milyon civarında masum insanı katletti. Şimdi de 
utanmadan arlanmadan güvenlik diyor. Ve bizim dışımızda bir tek bur-
juva politikacısı namuslu tavır koyabiliyor mu buna karşı?

Yıllardır ne diyoruz?
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“Katil Amerika Ortadoğu’dan defol diyemeyen her siyasi, her 
aydın ya gafildir, ya hain!”

ABD Ortadoğu’da Müslüman bir İsrail yaratıyor
Bunların büyük çoğunluğu hain.
Birkaç gün önce Washington’dan yazan Yılmaz Polat’ın yazısının 

başlığı; “CHP’ye Washington’da İktidar Programı”.
Bir iktidar programı hazırlayıp veriyorlar CHP Milletvekilinin eline.
Usta’mız ne diyor?
“Türkiye’yi Türkiye yönetmiyor, Amerika yönetiyor.”, diyor.
Bizim dışımızda bunu söyleyebilen var mı, yoldaşlar?
Yok.
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi de diğer partilerle Amerikan 

yandaşlığında aynı çizgidedir. Erdinç Yoldaş’ımızın dediği gibi, 2 bin, 
3 bin TIR dolusu silahı getirip PKK, YPG, PYD’ye teslim ediyor. Bun-
ların içinde hava savunma füzeleri de var.

Peki IŞİD’in hava kuvvetleri var mı?
Hayır.
Kime karşı kullanacak hava savunma füzelerini?
Türkiye’ye karşı.
Nitekim iki Skorsky helikopterini düşürdü değil mi PKK? Videosu-

nu da yayınladı.
Ne ile?
O füzelerle.
Adım adım BOP’u uyguluyor. Ortadoğu’da yeni bir İsrail yaratıyor. 

Müslüman İsrail yaratıyor. Ve biz bunu on yıllar öncesinden gördük. 
İşte Barzanistan’da, Barzanistan bayrağıyla, Davut yıldızlı Siyonist 

İsrail bayrakları, Amerikan bayrakları yan yana sokaklarda gezdirildi.
Rojova’da gezdiriliyor mu Amerikan bayraklarıyla YPG, PKK bay-

rakları?
Gezdiriliyor arkadaşlar.
Amerikan özel kuvvetleri var mı savaşı yöneten?
Var.
Blackwater var mı?
Var.
O zaman nedir bu?
Bunun adı, apaçık bir şekilde Ortadoğu’da ABD’ye, bölge halkları-

na İsrail kadar düşman yeni bir petrol bekçisi yaratmaktır.
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Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni savunuyoruz
Biz bunları söyleyince bize saldırıyorlar, Erdinç Yoldaş’ın dediği 

gibi: Faşistti, ırkçıydı, Kemalistti, Kürt düşmanıydı…
Hayır! Kürt Halkının gerçek dostu biziz!
Biz; Amerikan uydusu, Amerikan uşağı yeni bir İsrail benzeri Kürt 

Devleti’ne karşıyız.
Yoksa; eşit, özgür, onurlu Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni savu-

nuyoruz biz! Edirne’den Çin sınırına kadar!
Sen Amerikan uşaklığı, yandaşlığı yapıyorsun. Siyonist İsrail’in 

yandaşlığını yapıyorsun. Halklara düşmanlık yapıyorsun.
Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si de öyle.
Eleştirdiğimiz zaman, neden eleştiriyorsun, diyorlar?
Sorosçu değil mi?
Bir tekiniz de Sorosçu değil, deyin. Yok diyemiyorlar!
TR705 kim?
Defalarca sorduk. Bir cevap verin. Wikileaks belgeleriyle kim oldu-

ğunu ortaya koyduk. Bunlar tesadüf olarak getirilmiyor Yeni CHP’nin 
tepesine.

Ermeni soykırımı emperyalist yalanıyla kafayı bozmuş Selina Do-
ğan kim? Neden getiriliyor milletvekili olarak partiye?

Bunlar hep proje, arkadaşlar.
Ve bunlar, Ege’de 18 Ada’nın işgaline karşı tık diyebilmiş mi?
Hayır.
Bu, bir ihanet oyunudur, hepsinin oynadıkları. 
Sevrci Sol da aynı. Lokomotif olarak ABD var. Onun arkasın-

da Amerikancı Kürt Hareketi var. Onun arkasında Sahte Sollar var. 
ÖDP’sinden, KP’sinden, HTKP’sinden, Halkevleri’nden, Haziran 
Hareketi’nden… Hepsi aynı bunların. Hepsi Amerikan yandaşlığı 
yapıyor! Eleştirdiğimiz zaman saldırıyorlar bize.

Niye?
Sayınız az.

Başlangıçta sayıca az olmak başarmaya engel değil
Evet, sayımız az bugün. Çünkü bu yalancılar, bu alçaklar dünyasın-

da bir başımızayız biz. Mustafa Kemal, Bandırma Vapuru’yla İstan-
bul’dan ayrılırken 19 yoldaşı vardı yanında.

Fidel de Granma Vapuru’yla Meksika’dan ayrılırken 83 yoldaşı 
vardı yanında. Ve Küba’ya ayak basar basmaz pusuya düşüyorlar. Yol-
daşlarının büyük çoğunluğu kaybediliyor daha ayak basar basmaz. Ge-
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riye 13 kişi kalıyor. Bazıları zayıflığa düşüyor. “Bittik artık, yapacak bir 
şey yok. Teslim olalım”, diye bağırıyorlar. O arada Camillo’nun sesi 
çıkıyor. Bildiniz değil mi, fötrlü ve uzun sakallı Camilo’yu?.. Devamlı 
güler. “Teslim olacak kimse yok ulan o. çocuğu! Kapa çeneni!” di-
yor. Ve o 13 kişi yılmadan mücadeleye devam ediyor. Kuşatmayı yarıp 
çıkıyor. Ve 13 kişi, dünyaya meydan okuyan bugüne kadar, sosyalizmin 
kalesi olan; onurun, namusun, ahlâkın temsilcisi ve sembolü Küba Ko-
münist İktidarını kurdular ve komünist Küba’yı yarattılar, arkadaşlar.

Hz. Muhammed’in cenazesini 17 kişi kaldırdı. Hem de vefatından 
üç gün sonra. 16 kişi katılımcı, Hz. Ali namazı kıldırıcı olarak toplam 
17 kişi. Bugün 1500 sene geçmiş aradan ve 1 buçuk milyar Müslüman 
var dünyada hâlâ.

Demek ki, başta, başlangıçta sayının azlığı zafiyet değil, yoldaşlar.
Bu neyi gösterir?
Bu, doğru yolda olduğumuzu gösterir. Namusu, onuru, her şeyi eli-

mizde tuttuğumuzu gösterir.
Biz de, tıpkı geçmişteki büyük devrimciler gibi; Mustafa Suphi 

gibi, Onbeş’ler gibi, Kıvılcımlı Yoldaş gibi, Denizler-Mahirler gibi 
asla umutsuzluğa düşmeyiz, geri adım atmayız, sarsılmayız!

Çünkü biz; Gerçek İşçi Sınıfı Devrimcisiyiz.
İşte Mustafa Yoldaş’la lisede aynı sıralarda okuduk. Lise son sınıfa 

kadar yaz tatillerinde işçi olarak çalıştım inşaatlarda, inşaat işçisi ola-
rak. Son sınıfta, on beş günlük sömestr tatilinde bile inşaatta çalıştım.

İşçi Sınıfının zincirinden başka kaybedecek bir şeyi yok. İnancı, ka-
rarlılığı, mücadele azmi var.

Ama onların tamamı küçükburjuva!

Küçükburjuva sol emperyalizme karşı değildir,
ABD’nin umut kaynağıdır

Küçükburjuvaların belirleyici özellikleri nelerdir?
1- Güce tapıcılık: Güçlü olanın karşısında hemen sinerler, yeni-

lirler.
2- Her şeye gelirler ama tutarlı bir davranışa gelemezler. İlla sa-

lıncak siyaseti izleyecekler, sağa-sola yalpalayacaklar. 
3- Kolayca umutsuzluğa kapılırlar, moralleri bozulur. 
Aslında, bizim dışımızda kendilerini sol olarak tanımlayanların ta-

mamı devrime olan inançlarını kaybetmişlerdir. Hiçbirinde, tıpkı teori-
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de olduğu gibi, inancın zerresi yok, arkadaşlar.
ABD haydut çakalının temsilcileri geliyor, devlet başkan yardımcı-

ları, bakanları. Sadece kim protesto ediyor o çakalları?
Biz.
Bizim dışımızda kimsenin gıkı çıkmıyor, çıkamaz!
Hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak, onun yörüngesinde çünkü.
İstedikleri kadar düşmanlık etsinler, istedikleri kadar abluka uygula-

sınlar bize. Sonunda mutlaka halkımızla kucaklaşacağız, anlaşılacağız, 
ordulaşacağız ve Demokratik Halk Devrimini zafere taşıyacağız!

Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni mutlaka kuracağız.
Onlar, ABD’nin “Project Demokrasy”ciliğini oynuyorlar. Başka 

hiçbir şey değil. Boşuna ABD Emperyalistleri ; “umut kaynağı” ilan 
etmedi onları. Hepsi hizmetkâr. 

1971’e kadar, sadece Usta’mız ve biz vardık doğru yolda. Denizler 
ve Mahirler, Usta’mızı takip ettikleri ölçüde doğru devrimcilik yaptılar. 
Savruldukları ölçüde yanlışlara düştüler. 1971’den sonra da sadece biz 
varız, yoldaşlar.

Emperyalizm diye bir şey yok bunların gündeminde. Yahu İstan-
bul’da Siyonist İsrail’in Başkonsolosu Efraim Elrom’u kaçıranlardan 
biri de bizzat Mahir’in kendisiydi.

Denizler, ODTÜ’de ABD Emperyalizminin haydut temsilcisi Ko-
mer’in arabasını tersyüz edip ateşe verdiler.

Sinanlar, Nurhak’ta nereye gidiyorlardı?
Kürecik’teki NATO üssünü basmaya, radarı vurmaya.
Mahirler nereye gidiyordu?
Samsun’daki İngiliz üssünü vurmaya…
Bizim marşlarımız bile emperyalizme karşıydı ya.
Nasıl başlardı?

Hey Dev-Gençli, Hey Dev-Gençli
Savaş vakti yaklaştı
Al silahı vur beline
Emperyalizme karşı

Öyle başlardı bizim marşlarımız.
Bunların gündeminde emperyalizm yok.
Niye?
Hepsi oraya savruldu çünkü. Devrimciliğin ABC’sidir; ABD-AB ve 
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Japon haydut devletlerine ve emperyalistlerine karşı olmak. Eğer buna 
karşı değilse, hiç kimse sahtekârlık yapmasın. Namussuzluk, alçaklık 
yapmasın solcuyum diyerek.

Hiç değilse; “ABD gelsin, Irak’taki Kürtleri kurtarsın, biz ABD’nin 
51. Eyaleti olalım.”, diyen; ABD Başkanına böyle mektuplar yazan, 
Molla Mustafa Barzani’nin oğlu Mesut Barzani kadar hiç değilse na-
muslu olun. Onun sol-mol, demokratlık diye bir iddiası yok. “ABD iş-
birlikçisiyim, müttefikiyim ben”, diyor “Aşiret reisiyim”, diyor “Nak-
şiyim”, diyor. Neyse o…

Ama bunlar kırk kalıba giriyor. Hem Amerikancı, hem Avrupa Bir-
likçi, hem solcu, hem komünist.

Yahu insanın bir kalıbı olur be!
Şu olur, bu olur, namussuz olur ama hiç değilse namussuzluğunda 

namuslu olur. Bunlar namussuzluklarında da namuslu değiller.
Neylersiniz yoldaşlar, böyle topraklarda, böyle bir ülkede yaşıyoruz.
Hep bunlar, 6 bin yıldan beri sınıflı toplumun çürümüş kültürünün, 

düzeninin, ahlâkının; insanlarımızın ruhuna karabasan gibi çökmesi ve 
onları esir alması sonucudur. Hiçbiri ahlâklı olamıyor.

Savaşacağız. En sağlam kolumuz; İşçi Sınıfımız. Onu temel alıp 
oradan hareket edeceğiz, arkadaşlar ve mutlaka zafere ulaşacağız.

Dünya hep böyle bayır aşağı gidecek değil.

Kaçak Saraylı ihanet yolunun sonunu gördü
Son değerlendirmelerimizde dedik ki yoldaşlar, Kaçak Saraylı 

Hafıza; “İhanetine devam etmesen de devrileceksin, devam etsen de. 
İhanetinden el çekmeye kalkar yahut ayak sürürsen, seni devşiricin ve 
efendin devirecek. İhanetine devam edersen sana “Reyiz” diyen hülo-
oğğ’cuların sana son darbeyi vuracak. Kurtuluşun yok.”, dedik.

O da gördü bunu. İhanete devam etmenin kendisini bitirişe götürdü-
ğünü gördü.

Ne yapıyor?
Rusya’yla, İran’la “Astana Mutabakatı” yapıyor.
Ve Latin Amerika’daki ABD Haydut Çakalının başdüşmanı olan Yi-

ğit Chavez’in Yoldaş’ı Maduro Yoldaş’ı Türkiye’ye davet ediyor.
Tabiî bunlar ABD’ye küfür gibi gelir. O yüzden kırbacı eline aldı, 

sallıyor Kaçak Saraylı ve avanesine; yola gelin, diye.
Kaçak Saraylı sona yaklaştı. Çıkmazda.
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Ama ondan sonra gelecekler de aynı yolun yolcusu. Bu dinciyi oy-
nuyordu, öbürleri laikçiyi oynayacak. Arada çok fazla bir fark olmaya-
cak. Yoksa BOP yürümeye devam edecek. İşte o yüzden biz Meclisteki 
Dörtlü Çete’nin tamamına karşıyız, yoldaşlar.

Ve eninde sonunda, Erdinç Yoldaş’ımızın da belirttiği gibi;
Zafer bizlerin olacak, halkların olacak! Biz kazanacağız, yoldaşlar!
Tarih bizden yana çünkü!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

11 Ekim 2017
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Bu CIA Dincilerinin tapındıkları tek bir Tanrı var:
Para Tanrısı...

Bunlar para için, mal mülk için, koltuk, ün, poz, makam için en 
yakınlarını, kardeşlerini bile gözlerini kırpmadan ve duraksama-
dan satıp geçerler...

Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi AKP’giller’in tamamının yetişti-
ricisi Molla Necmettin’in çocuklarının şu durumlarına bakın bir...

Bunlar, birbirlerine bile hiç acımadan kazık sallıyorlar. 
Bunlardan hiç vatana, millete zerre miktarda olsun hayır gelir mi?
Bir de bunlar dindar insanlar olacaklar, öyle mi?..
Bunlarda Allah korkusunun, kul hakkı yemenin en büyük gü-

nahlardan sayıldığının kabulü ve inancı bulunsa; hiç bunları yapa-
bilirler mi?..

Hep söylediğimiz gibi, bunların Müslümanlığı sadece birer Ka-
buktan ibarettir. İçi boştur. 

İçinde ne mi vardır?
Aklınıza ne gelirse, bütün Şeytani melanetler...
Hele akçeli işler söz konusu oldu mu, bunların işlemeyeceği suç 

yoktur. Asla dayanamazlar, kendilerini tutamazlar, para pul, mal 
mülk karşısında. Gözleri dönmüş bir biçimde hırsızlığa girişirler. 

Dünya kadar malı dünyada bırakan Molla Necmettin’in 
çocukları birbirine düştü

Molla Necmettin’in çocuklarının yarattığı rezaletle ilgili haberi ak-
taralım: 

“Necmettin Erbakan’ın çocukları miras kavgasına tutuştu
“Eski başbakanlardan ve Milli Görüş hareketinin lideri Nec-

mettin Erbakan’ın çocukları arasında miras kavgası yaşanıyor. 
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Erbakan’ın kızı Zeynep Erbakan, miras payının ‘kendisinden ka-
çırıldığı’ iddiasıyla açtığı davayı yapılan protokolle geri çekmişti, 
hiçbir ödeme yapılmayınca kardeşlerine yeniden dava açtı. Zeynep 
Erbakan, yaklaşık 50 milyon lira tutan miras payının ödenmesini 
talep ediyor.

“Hürriyet’ten Nurettin Kurt’un haberine göre yargıya intikal 
eden belgelere göre Zeynep Erbakan, 2012 yılında kardeşleri Fatih 
Erbakan, Elif Erbakan Altınöz ve eşi Mehmet Altınöz hakkında, 
babasından miras kalan malları kaçırdıkları, kendisine mirastan 
düşen payı vermedikleri gerekçesiyle dava açtı. Taraflar, 2013 yılın-
da aralarında yaptıkları ‘miras paylaşımı’ protokolüyle anlaşmaya 
varınca şikâyet geri çekildi ve dosya kapandı.

“PROTOKOLE UYULMADI
“Ancak Zeynep Erbakan, anlaşmanın üzerinden 3 yıl geçme-

sine rağmen protokol hükümlerinin yerine getirilmediği, nakit 1.5 
milyon lira para ve adı geçen gayrimenkullerin tapusunun üzeri-
ne yapılmadığı gerekçesiyle vârisler adına yönetici ve yetkili olan 
eniştesi Mehmet Altınöz hakkında Nisan 2016’da yeni dava açtı. 
Eşinden boşanıp ABD’de yaşamaya başlayan Zeynep Erbakan’ın 
ailesine miras kalan Beykoz’daki yalı dahil tüm gayrimenkullere 
‘tedbir’ konulmasını isteyen avukat Hüseyin Alyap Köse, dilek-
çesinde mülkleri sıraladı. Köse, Zeynep Erbakan’a düşen payın 
ödenmesini istedi.

“KABUL ETMİYORUZ
“Davalı Mehmet Altınöz, avukatı Tan Tahsin Zabata aracılığıy-

la mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, “Sözleşmede davalının 
yükümlülüğü olarak belirtilen bir kısım taahhütler yerine getiril-
miştir. Örneğin kira bedelleri ifa edilmiştir. Davacının dava dilek-
çesini ve dilekçede yer alan içerikleri kabul etmiyoruz, davanın 
reddini talep ediyoruz” denildi.

“Ankara 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmesine baş-
lanan davada mahkeme, gayrimenkullerin değerinin tespiti için bi-
lirkişi görevlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

“AİLE BASKI KURUYOR
“Zeynep Erbakan’ın avukat Hüseyin Alyap Köse davayla ilgi-

li şunları söyledi: “Müvekkilim önceki davasından hakkına düşen 
payın verileceği vaadiyle vazgeçirilmiş ve bu durum yapılan sözleş-
meyle yazılı hale getirilmiştir. Sözleşme olmasına rağmen kendisine 
hiçbir hakkı verilmemiştir. Bu sebeple yeniden dava açma zorunlu-
luğu doğmuştur. Müvekkilimin hakları açıkça belli olmasına rağ-
men ‘Malların bizde zaten güvencede sen alıp ne yapacaksın’ gibi 
bahanelerle oyalanmaktadır.”[28]

[28] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/843614/Necmettin_Erbakan_in_
cocuklari_miras_kavgasina_tutustu.html.



Öncelikle şuna değinelim:
Hani dünya malı dünyada kalırdı?
Kefenin cebi yoktu?
Bu dünya faniydi?
Esas ve kalıcı olan öbür dünyaydı?
Hani Allah, “Ey kulum benim karşıma kul hakkıyla gelme. Eğer 

gelirsen bu konuda benim de yapabileceğim bir şey olmaz.”, diyor-
du?

Ne oldu şimdi?
Bunların hepsi gerçek dışı birer boş laftan, kuru iddiadan mı ibaret 

sizce?
Ulan birbirinizi kekliyorsunuz be!
Kardeşine bile acımayan, başka kime acır ki...
Demek ki, arkadaşlar, Molla Necmettin de neredeyse Karun’un ha-

zineleriyle kıyaslanacak bir servet bırakmış çocuklarına.

Miras kavgasına konu olan serveti
alınteriyle mi elde etti?

İşin enteresanı, bunların da büyük miktarını alınteri karşılığı olarak 
elde etmemiş. Bosna paralarını zimmetine geçirdiği, medyada yazılıp 
çizileli çok oldu.

Hatırlatalım mı?
Konuyla ilgili, 14 Ağustos 2016’da yayımlanan bir yazımızda şun-

ları demişiz:
“Türkiye’de çok açık bir biçimde dinci siyasetin şampiyonlu-

ğunu yapan Necmettin Erbakan da, hem Amerikancı, hem Mua-
viye-Yezid İslamı savunucusu ve hem de Mustafa Kemal ve Laik 
Cumhuriyet düşmanıydı. Aynı zamanda da kamu malı aşırıcısı, 
vurguncu ve zimmetçiydi. Hatırlanacaktır; o zamanın para biri-
miyle “Bosna’ya yardım amacıyla” toplanan 2 trilyon lirayı (bu-
günün parasıyla 2 milyon lirayı) iç etmişti. Gizlice, zimmetine ge-
çirmişti. Öldükten sonra çocukları, bırakılan büyük mirasın bu 
hırsızlık paraları bölümü için de birbirlerine düştüler. Mahkemelik 
oldular, paylaşamadıkları için bu hırsızlama parayı. O şekilde pat-
lamıştı iş. Yoksa, eğer kardeş kardeş paylaşabilselerdi bu vurgunu, 
biz de bilmemiş olacaktık, Molla Necmettin’in yaptığı bu yüz kı-
zartıcı aşağılık işi.

“Molla Necmettin’in kişi olarak hırsızladığı paradır bu iki mil-
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yon TL. Kaldı ki Bosna için toplanan yardım paralarının diğer bö-
lümünü de Bosna’ya göndermemişler. Onu da, Molla Necmettin, 
kasası olan Süleyman Mercümek adına bankalara faiz karşılığı 
yatırtmış. Ve kendi uygun bulduğu yerlere harcatmış, o parayı da. 
İşte, onunla ilgili bir haber:

“İstanbul Fatih Savcılığı 21 Mayıs 1994’te Süleyman Mercü-
mek’in hesaplarına el koyarak tüm bankalardan hesap kayıtlarını is-
tedi. Kayıtlar incelendiğinde, Mercümek’in çeşitli bankalarda 14 ayrı 
döviz hesabı bulunduğu ve o zamanki değerle 16 trilyon 548 milyar 
500 milyon lirayı kontrol ettiği ortaya çıktı. Bu meblağın Bosna için 
toplanan ancak yerine hiç ulaştırılmayan paralar olduğu iddia edildi. 
Faik Işık anlatıyor: “1995 genel seçimi öncesindeyiz. Bosna’da sa-
vaş devam ediyor. O zaman Avrupa’daki İHH adlı yardım kuruluşu 
aracılığıyla yardımlar toplanıyor. Refah Partisi olarak topladığımız 
paraları Erbakan Hoca’nın muteber kabul ettiği kişilere veriyoruz. 
Yardımların bir kısmı da elden gidiyor. Süleyman Mercümek hakkın-
da Fatih Asliye Ceza Mahkemesi’nde yardım toplamadaki usulsüz-
lüklerle ilgili dava açılmış. Avukatı da o dönem Fuat Sağıroğlu’ydu. 
Bana bir gün gelerek, ‘Davanın son duruşması seçimlerin arefesine 
denk geliyor. Mahkûmiyet kararı vereceklerini duydum. Seçimlerden 
önce karar çıkarsa kötü olur. Erteletebilir misin davayı?’ dedi. Hâki-
me ‘sanık Mercümek’in avukatı vekâletini bıraktı. Dosya hakkında 
bilgim yok. Dosyanın ertelenmesini istiyorum’ dedim. Hâkim söyle-
diklerime inanmamıştı. Ancak talebim de hukukiydi. Süre verdi ve 
mahkemeyi erteledi. Mercümek davası seçim sonrasına kaldı.”

“Seçimler bitmiş, dava ertelenmişti. Seçimlerden sonra ertelenen 
duruşma olmuş ve Süleyman Mercümek’e mahkûmiyet kararı çık-
mıştı.” (http://www.milliyet.com.tr/-bosna-paralari-repo-yapildi-er-
bakan-in-uygun-gordugu-yerlere-harcandi-/gundem/gundemde-
tay/07.08.2011/1423772/default.htm)”[29]

Erbakan Para Tanrısı’na tapınır da
oğul Erbakan durur mu?

Demek ki, hırsızlık babadan oğula geçmiş...
Para Tanrısı Dinciliği de yine babadan oğula geçmiş...
Fatih Erbakan’ın birkaç gün önce yine bir akçeli vukuatı basının 

gündemi olmuştu. Onu da görelim, isterseniz:
“Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar köşesinde Sa-

adet Partisi’nden ayrılan ve partiye haciz gönderen Fatih Erba-
kan’ın AKP’ye katılacağını yazdı. Daha önceki yıllarda da AKP’ye 

[29] http://kurtuluspartisi.org/iste-gercek-sebep-iste-gercek-suclular-iste-gercek-hesap/.
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yaptıkları sert itirazlarıyla bilinen Has Parti kurucusu ve Genel 
Başkanı Numan Kurtulmuş ve Demokrat Parti Genel Başkanı Sü-
leyman Soylu AKP’ye geçmişti. İkili itirazlarını bir kenara bırakıp 
kendilerine verilen bakanlık koltuklarına oturmuşlardı.

“Fatih Erbakan kime haciz gönderdi? Babasının kurdurduğu 
Saadet Partisi’ne! Peki, Fatih Erbakan babasının yarım asırlık 
siyaset arkadaşlarına bunu niye mi yaptı?” diye yazan Önkibar, 
“Yeni bir yola çıkıyor da ondan! Evet, Fatih Erbakan AKP’ye ka-
tılıyor” dedi.

“Sabahattin Önkibar, yazısında şöyle devam etti:
“Kendisine Fatih Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği gibi iki 

seçenek sunulmuş ve dinlediğime göre Fatih için evet demiş. Daha 
önce Numan Kurtulmuş, Ahmet Demircan ve Abdülhamit Gül 
gibi Milli Görüş camiasının değer verdiği isimleri bünyesine katan 
AKP, Fatih Erbakan hamlesiyle Saadet Partisi’ni etkisiz kılacağını 
düşünüyor.

“Diyeceksiniz ki Saadet Partisi’nin eti ne budu ne, AKP için o 
kadar mı önemli?

“Cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında artık bir bile önemli 
çünkü yüzde 50 gibi bir sınır var.

“Ayrıca Saadet’in kurumsal olarak muhalif cephede yer alması, 
AKP’nin karşıtları için yapacağı “ABD-İsrail-FETÖ cephesi “ pro-
pagandalarına engel olarak görülüyor.

“Bir süre önce Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşen 
iktidar zirveleri onu ikna edemeyince o camianın önemli isimlerini 
avlamaya başladı.

“Hülasa Cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında cephe tahkimatı 
bugünden başlamıştır.”[30]

Hatırlanacaktır; AKP’giller için: “Bunlar Amerika’nın ve Siyonist 
İsrail’in işbirlikçileridir. Onlara çalışırlar. Partilerini de bu dış güçler 
kurdurmuştur.”, demişti, ölümünden bir süre önce Necmettin Erbakan. 
Öyle görünüyor ki, Sabahattin Önkibar’ın öngörüsü gerçekleşirse, oğul 
Fatih Erbakan, bu ABD ve İsrail işbirlikçilerinin safına katılacaktır. 
Yani babasının bu çok önemli tespiti bile hiç umurunda olmayacaktır, 
Fatih’in. 

Neyin karşılığında satacaktır ruhunu?
Belediye Başkanlığı ya da Milletvekilliği karşılığında...
İşte bunların namus durumu, ahlâk durumu...
Meselenin yine bir boyutu daha var:

[30] http://www.abcgazetesi.com/kurtulmus-soylu-ekolu-babasinin-partisine-haciz-
gonderen-erbakan-akpye-geciyor-66081h.htm.
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Saadet Partisi’nin Merter’de oturduğu bina, partinindir aslında. Fa-
kat parti kapatılırsa, tüm malları gibi Merter’deki bu bina da Hazineye 
devredilmesin diye, Molla Necmettin binanın tapusunu kendi üzerine 
almış. Ölünce de miras olarak oğlu Fatih’e ve kızlarına kalmış... Şimdi 
onlar, şahsi mülkleri saydıkları bu binayı boşaltmasını istiyorlar, Saadet 
Partisi’nin...

Hani siz dava adamıydınız?
Davanızın partisinin binası, şimdi oldu sizin özel mülkünüz, öyle mi?
Davanızın savunucusu partiyi de oradan attırmak istiyorsunuz. 
Vay be...
Şunların haline bak...
Yukarıda da dediğimiz gibi, bunlar için biricik kutsal dava vardır: 

Para Tanrısına tapınmak ve dağlar gibi para, mal mülk yığınları oluş-
turmak...

Bu Allah’la Aldatıcı’ların da sonu gelecek
Başta Kaçak Saraylı Reis olmak üzere AKP’giller’in vurdukları, 

aşırdıkları, çaldıkları kamu malı miktarı ise, 2 trilyon doları aşmış bu-
lunmaktadır. 

Sadece Kaçak Saraylı Reis ve ailesinin aşırdığı kamu malı miktarı, 
AKP kurucularından ve eski bakanlarından Ekonomi Profesörü Abdül-
latif Şener’in iddiasına göre 100 ila 120 milyar dolar arasındadır. 

17-25 Aralık Geriz Patlaması üzerine ortaya saçılan telefon konuş-
maları ve belgeler de zaten bu gerçeği netçe ortaya koymaktadır.

Tayyip’in çocukları Burak’ın, Bilal’in, Sümeyye’nin, Damat Be-
rat’ın durumları da meydanda, değil mi arkadaşlar?..

Bunlar da babalarının Molla Necmettin’i fersah fersah geçmesi gibi, 
vurgunda ve mal mülk istiflemede Erbakan’ın çocuklarını geçmişlerdir. 
Hatta, Tayyipgiller’in vurdukları karşısında Molla Necmettin, ailesi ve 
o zamanki taraftarlarının vurdukları, devede bir tüy kalır...

Tayyipgiller aynı zamanda ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abro-
mowitz’den aldıkları bir sinyal üzerine, hocaları, yetiştiricileri, velini-
metleri Necmettin Erbakan’ı bir çırpıda satıp geçmişlerdi. 

Satar bunlar, satar...
Yeter ki para olsun, koltuk olsun, makam olsun, ün, poz olsun söz 

konusu...
Hiç de pişmanlık duymazlar yaptıkları satıştan ve ihanetten. Önce-
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den de söylediğimiz gibi, bunlar empati yapamazlar. Öylesi bir vicdan 
hiç teşekkül etmemiştir bunlarda. 

Böylelerini ortalama 1500 yıl önce Hz. Muhammed Kur’an’da ne 
kadar açık bir şekilde teşhir ediyordu ve içtenlikli Gerçek Müslümanla-
rı sakındırmak istiyordu böylelerinden:

“Gördün mü o, dini yalan sayanı?
“İşte odur yetimi itip kakan:
“Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
“Lanet olsun o namaz kılanlara/dua edenlere ki,
“Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
“Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
“Ve onlar, kamu hakkının yerine ulaşmasına/zekâta/yardıma/

iyiliğe engel olurlar.”[31]

İşte, Surede üzerlerine lanet yağdırılan bunlardır...
Namuslu İlahiyatçımız Yaşar Nuri’nin deyişiyle, bunların tamamı 

“Maun Mücrimi”dir.
Ve de “Bunların cenazeleri Müslüman sıfatıyla kılınamaz.”
Bunların dindarlığı mı?
Sadece içtenlikli, saf, temiz insanlarımızı Allah’la aldatmak içindir, 

Maun Suresi’nde işaret edildiği gibi...
Bunların Namazları, Oruçları, Hacları, Zekâtları; yaptıkları hayâsıza 

kamu malı hırsızlığının üzerini örtmek içindir. Din tacirleridir bunlar. 
Sermayeleri dindir. Din alırlar, din satarlar, cahil, yoksul, bilinçsiz hal-
kımızı kandırırlar. 

Bütün riyakârlar gibi, bütün Büyük Aldatıcılar gibi, bütün kamu 
malı yiyiciler gibi, bunların da acı sonları mutlaka gelecek. Hesaba çe-
kilecekler...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Ekim 2017 

[31] Maun Suresi, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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Yeni CHP’yi Gerçek CHP sanan
içtenlikli fakat bilinçsiz kardeş!..

TESEV’ci, Sorosçu Hacı Kemal’in ve avanesinin şimdi şu yaptığına 
“muhalefet” mi diyeceksiniz?

Daha dünün haberiydi. Bakın:

“Başbakan Binali Yıldırım, zirve hakkında, “Gündemdeki ko-
nular hakkında değerlendirme yaptık” dedi. CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Sayın Başbakan belli konularda bilgi ver-
di. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu arasındaki sürpriz zirve tamamlandı. 

“Zirve hakkında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Sayın 
Kılıçdaroğlu’yla memleket meselelerini konuştuk. Hem iç hem dış 
meselelerle ilgili. Gündemdeki konular hakkında değerlendirme 
yaptık” dedi.

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise zirve hakkında, “Sayın 
Başbakan ile Türkiye’nin pek çok sorununu görüşme imkânımız 
oldu. Sayın Başbakan belli konularda bilgi verdi. Kendisine teşek-
kür ediyorum” dedi.”[32]

Sorosçu Kemal, kendi talep ettiği görüşmeye yalnız gitmiyor. Ya-
nında Özgür Özel, Levent Gök, Engin Altay adlı taraftarlarını da götü-
rüyor. Fakat, bu amigolar görüşmeye katılamıyor. Milyar Ali’yle Soros-
çu başbaşa görüşüyorlar, bir buçuk saat...

Yeni CHP’nin ve yeni yönetim kadrosunu oluşturan TESEV’ci ve 
Sorosçu ekibinin bugüne dek yapıp ettiği “muhalefet” budur işte, arka-
daşlar. Tabiî buna muhalefet denebilirse...

[32] http://www.abcgazetesi.com/binali-yildirim-ve-kemal-kilicdaroglu-zirvesi-sona-
erdi-66887h.htm.



Laik Cumhuriyet’in köküne kibrit suyu dökenlerle 
kaçak göçek görüşmeler halka ihanettir

Kaçak Saraylı Hafız’ın has adamı Milyar Ali ve AKP’giller, Laik 
Cumhuriyet’i yıkmışlar. Laikliği ortadan kaldırıyorlar adım adım. Ve 
Mustafa Kemal’in izini tozunu silmeye çalışıyorlar. 

Eğitimi tümüyle İlim Yayma Cemiyeti, Birlik Vakfı, ENSAR vb. ta-
rikatlara emanet etmiş durumdalar. Yani tüm okulları Peşaver Medrese-
lerine döndürmek üzereler. Bilime ilişkin ne varsa Eğitim Müfredatın-
da, bir bir ayıklatıp atıyorlar bir kenara. Evrim Teorisini anlatmak, artık 
yasak okullarda. Yani Türkiye, Ortaçağ’ın karanlıklarına doğru olanca 
hızıyla yuvarlanıp götürülüyor. 

Ortada hukuk, Anayasa, bağımsız ve tarafsız yargı diye bir şey kal-
madı. Kuvvetler Ayrılığını imha ederek hukuku da, Anayasayı da, de-
mokrasiyi de, özgürlüğü de yok etti, Kaçak Saraylı ve avanesi. 

Yani devleti bir hukuk ve kanun devleti olmaktan çıkardı. Bir “Çete 
Devleti”ne dönüştürdü. Tüm yargı artık AKP’giller’in hukuk bürosu 
durumuna düşmüş bulunmaktadır.

16 Nisan sözde Referandumunda, milletin tümünü hayvan yerine 
koyarak önceden avucunun içine aldığı YSK’ye “Tam Kanunsuzluk” 
yaptırttı. Böylece de, 2 buçuk milyon civarında olduğu tahmin edilen 
sahte oyu geçerli saydırtarak, aslında kaybetmiş olduğu kesinkes ortada 
olan Referandumu kazanmış saydırttı. 

Yani adam apaçık şunu diyor:
Ben Anayasa manayasa, kanun manun tanımam. Ben ne istersem ve 

ne dersem, kanun odur.
Ayrıca da adamlar, 2 trilyon dolar civarında kamu malını, tüm takım 

taklavatlarıyla birlikte, tabiî aslan payı Tayyip’e düşmek kaydıyla, mi-
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delerine indirmişler. Ya da küplerine kaydırmışlar.
Yani adamlar binbir suç işlemişler, bugüne dek. Ve tepeden tırnağa 

suça batmışlar. 
Gelinen aşamada durum budur işte, arkadaşlar...
Buna rağmen, sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki Türkiye’de meş-

ru ve hukuka uygun çalışan bir iktidar varmış gibi, CIA-MOSSAD ve 
Fethullah organizasyonlu bir kaset operasyonuyla CHP’nin tepesine 
oturtulan Sorosdaroğlu Kemal ve ekibi, AKP’giller’in bu iki numaralı 
temsilcisinden randevu istiyor, onunla gizli görüşmeler yapıyorlar.

Ve de, lütfedip kendi görüşme tekliflerini kabul ettiği için, Hacı Ke-
mal Efendi, teşekkürlerini sunuyor Milyar Ali’ye. 

Şu rezalete bakın yahu...
Şu içler acısı duruma bakın...
Evet, arkadaşlar, hep söylediğimiz gibi, CIA Türkiye’nin Cumhuri-

yet’le yaşıt “Ana Muhalefet Partisi”ni ele geçirerek felç etmiştir.
Bu yapılan muhalefet filan değil ya...
Yüzüne tükürülür böyle muhalefet etmenin...
Bu yapılan açıkça işbirlikçiliktir, ihanettir vatana, millete ve halka. 
Biz hep diyoruz ya, arkadaşlar; Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü 

Çete’nin tamamı CIA güdümündedir ve bunların ortak hedefleri, Orta-
doğu’da BOP’un hayata geçirilmesidir, diye...

İşte, her gün yaşananlar bizim bu tezimizin gerçekliğini ortaya koy-
maktadır, tekrar tekrar. 

Ama hani atasözümüzde der ya:
“Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.”
CHP tabanı yani içtenlikli, alınteriyle geçim sağlayan saf kardeşlerimiz 

bu ihanete karşı çıkmadıkça, onun hesabını sormadıkça ve partinin tepesin-
deki bu hainler çetesini alaşağı etmedikçe, bu hayâsıza oyun sürüp gider...

Ne diyelim...
Bizden söylemesi, uyarması...
Gerisi artık bu kardeşlere kalmıştır...
Bize gelince; biz, namus bellediğimiz Devrimci Kavgamızı 10 Ey-

lül 1920’deki Önderlerimizin inanç ve kararlılığıyla sürdürmeye devam 
edeceğiz. Ve en sonunda zafere ulaşacağız. Devrimci Demokratik Halk 
İktidarını kuracağız. 

Bıkmak yok, usanmak yok, umutsuzluk ve kararsızlık hiç yok...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

18 Ekim 2017
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Saygıdeğer arkadaşlar;
Öyle görülüyor ki, bu Sorosçu Kemal ve kendine 

benzer AKP-HDP kırması ekibinin uygulayageldiği 
teslimiyetçi ihanet politikası,

CHP tabanının bir bölümünün umutsuzluğa 
düşüp, içine kapanıp atıllaşmasına;

bir bölümünün de ABD Emperyalistlerinin yeni bir 
proje partisi olarak piyasaya sürmeye çalıştığı, 
Meral Akşener liderliğindeki, ideolojilerinin özü, 

esası antikomünizmden başka hiçbir şey olmayan, 
eski NATO milliyetçilerinden derleşik,

sözde “yeni” oluşumuna kaçmasına sebep 
olacaktır. Ona umut diye sarılmasına yol açacaktır. 

Dolayısıyla da, Sorosdaroğlu Kemal ve avanesi, 
CHP’yi felakete sürüklemektedirler...

Bugüne dek tekrar tekrar anlatmaya çalıştığımız gibi, TESEV’ci-So-
rosçu Kemal’in ve onun Yeni CHP yönetiminin aslında Kaçak Saraylı 
Reis ve AKP’giller’inin sürdürmekte olduğu politikaya temelden bir 
itirazları yoktur.

İtiraz noktaları; HDP taleplerinin de AKP uygulamaları arasına alın-
mamasına yöneliktir. Yukarıda da dedik ya, bunların Yeni CHP’si, ideo-
loji ve kadro bazında bütünüyle AKP-HDP kırmasıdır, karmasıdır. 

Hatırlayanınız var mı; bugüne dek muhalefet tezleri olarak bu Yeni 
CHP ekibinin öne sürdüğü, aklınızda kalan bir tez?

Sanırım, yoktur diyeceksiniz. Gerçeklikte de yoktur zaten. Çünkü 
defalarca söylediğimiz gibi bunları devşiren de, projelendiren de, kad-
rolaştıran da ve adları değişik ama görevleri ve efendileri aynı partiler 
biçiminde Meclise dolduran da hep ABD Emperyalist Haydududur, 
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CIA başta gelmek üzere onun ajan örgütleridir. Bunlar, “BOP” adlı kan-
lı ihanet dramasının hain oyuncularıdır. Hepsi de senaryoda kendilerine 
ayrılan bölümü oynamaktadırlar. Lafta ayrılıkları da senaryodaki kendi 
oynamaları için verilen bölümlerin farklılığından kaynaklanmaktadır.

Dikkat edelim: Oynanan aynı oyundur. Bu kanlı BOP oyununun pat-
ronu, yani yapımcısı da, senaristi de, yöneticisi de aynıdır; ABD’dir, 
CIA’dır...

Bu Yeni CHP ekibinin bugüne dek, Birinci Kuvayimilliye’yi, An-
tiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı, onun önderlerini, 
Mustafa Kemal’leri, İnönü’leri ve laikliği ve Tam Bağımsızlığı savun-
duğuna, hatta bir kere bile savunduğuna tanık olanınız var mı?

Yoktur...
Hatta ne dedi Sorosçu Kemal?
“Biz 30’ların, 40’ların CHP’si değiliz.”
Ne demek istedi böylece?
Bizim eski yani Gerçek CHP’yle sayımız suyumuz yoktur. Adımız 

aynı ama yolumuz ayrıdır...
Adam bunu açıkça söyledi. Ama acıdır ki, bilinçsiz ve bilgisiz CHP 

kitlelerinin önemli bir bölümü, “yahu sen ne diyorsun?” diye bir soru 
sormadı. Anlamazlıktan geldi. Zaten bu hainler güruhunun CHP’nin 
başına bela edilmesine yol açan en önemli zaaf, CHP tabanının bu ilgi-
sizliği ve bilgisizliğidir. 

CHP tabanının AKP’giller’in “hülooğğ”cularından
bir farkı var mı?

Onlar da okumuyorlar, araştırmıyorlar, sorgulamıyorlar, zihinlerini 
özgürce kullanamıyorlar...

Aynen Tayyipgiller’in “hülooğğ”cuları gibi inançlarıyla hareket edi-
yorlar. Davranışları kalıplaşmış. İnançları şekil vermiş, bu donuklaşma-
ya. Bunlarla konuştuğunuz zaman; “Ya işte CHP var. Gidip oyumuzu 
ona vereceğiz. Başka ne yapalım?”, deyip, kestirip atıyorlar. 

Olaylara yani gerçeklere, onların gerçek sebeplerini bulmaya yöne-
lik bir çabaları, araştırmaları, istekleri ve anlayışları yok, bu kitlelerin...

Oysa, gerçek anlamda düşünme, inançlardan ayrı, inançları bir tara-
fa koyarak, aklı özgürce kullanmak, sorgulamak ve sadece sebeplerini 
bulma amacıyla olaylara odaklanmakla olur. Unutmayalım; olaylardan 
daha önemli hiçbir şey yoktur. Bütün mesele, gerçek sebepleriyle ve 
sebep-sonuç ilişkileriyle birlikte olayların kökenlerini, nasıl çıkageldik-
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lerini ve hangi yöne doğru bir gelişme seyri izleyeceklerini görebilmek, 
anlayabilmek, kavrayabilmek ya da çözümleyebilmektir. Olayı ele al-
dınız mı, olay dışı her türden yargıyı ve inancı bir tarafa bırakacaksınız. 
Yoksa göremezsiniz ve kavrayamazsınız olayı.

Zaten Sosyalizm de olayların bilimidir. Olayları görme, anlama, 
kavrama ve yorumlama bilimidir.

Enteresandır; Klasik Çağ’da, Felsefe de İyonya’da bu anlayış üze-
rinde doğmuştur. İnsanlık, İÖ 8’inci Yüzyıl’la birlikte bu aşamaya ula-
şabilmiştir ilk kez İyonya’da ya da Eski Yunan’da. Tabiî ondan önce 
de Mısır’da, Ortadoğu’da, Hint’te, Çin’de Felsefeye benzer düşünceler 
vardı. Ama bunlar, hep dini tasavvurların ve mitolojilerin etkisi altın-
daydı. Onlarla iç içeydi.

Bu bakımdan; Özgür Düşünceye ulaşılamıyordu.
Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz Türkiye’de de insanlarımız sağ-

cısıyla solcusuyla, hep Antika Tarihin dini tasavvurları ve inanışlarıyla, 
mitolojileriyle düşünüp, onların etkisi altında olayları anlamaya çalı-
şan, bin yıllar öncesinin insanları durumundadır.

Eğitimimiz de zaten, ne yazık ki, bu Antika düşünce kalıplarını öğ-
retmektedir insanlarımıza. 

Biz buna, daha önce de değindiğimiz gibi, “zihin hasarına uğratıl-
ma” diyoruz. Yani zihni prangaya vuruyor ve özgür çalışmasını engel-
liyor, bu Antika, Metafizik eğitim sistemi. Ve giderek de, bu düşünce 
şeması bir kalıp olarak yerleşiyor zihnimize. Tabiî böylece de, hasar 
oluşturmuş oluyor zihinde. 

Konuyu toparlarsak; demek ki adı “Anamuhalefet Partisi” olan Yeni 
CHP, aslında muhalefet yapmıyor. Onun yaptığı, göstermelik, sahte bir 
muhalefet...

Akşener’in partisi de ABD projesidir
Meral Akşener’in parti kurma çalışmasına gelirsek; bu, yukarıda 

da belirttiğimiz gibi, bir ABD projesidir, onun hayata geçirilme çalış-
masıdır. 

Hatırlarsak, arkadaşlar; bugüne dek bütün burjuva partileri hep bir-
birinden çıkmıştır.

1946’da Bayar-Menderes Çetesi’nin yine bir ABD projesi olarak 
kurdukları Demokrat Parti nereden çıkmıştır?

CHP’den...
1960 sonrası Demirel’in Adalet Partisi nereden çıkmıştır?
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Demokrat Parti’den...
12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün partisi ANAP nereden çıkmıştır?
Önceki partilerden...
Bülent Ecevit’in DSP’si de, bilindiği gibi, yine CHP’den çıkmıştır. 
Tayyipgiller’in AKP’si nereden çıkmıştır?
Molla Necmettin’in partilerinden...
Burada, iki partiyi özel olarak derleyip kurdurmuştur, yine ABD 

ve CIA. Bunlardan birincisi, Süper NATO’nun-Gladyo’nun-Kontrge-
rilla’nın paramiliter özel antikomünist katil örgütü olarak kurdurduğu, 
Alparslan Türkeş liderliğindeki MHP’dir. Türkeş, bildiğimiz gibi, 
Amerika’da Kontrgerilla eğitiminden geçirilen en eski ABD eleman-
larından biridir. 

Bunlar, Sovyetler ve Sosyalist Kamp zamanında sadece antisovye-
tizm, antikomünizm yaptılar. Ve ülkemizdeki namuslu, yurtsever, de-
mokrat, devrimci insanlarımıza karşı kanlı, silahlı katliamlarda bulun-
dular. 

Cumhuriyet Tarihinin en önemli katliamlarından olan Maraş Kat-
liamı ve Sivas, Çorum, Bahçelievler, 16 Mart Katliamları hep bun-
ların eseridir.

Yani eli kanlı, katliamcı katiller örgütüdür, bu parti... Sivil görünüm-
lüdür fakat doğrudan Kontrgerilla’ya-Süper NATO’ya dahildir.

Şimdi bu katiller örgütünden bir bölüm derlenerek yeni oluşum al-
tında piyasaya sürülüyor. 

Kim yapıyor bunu?
Kuşkusuz ABD ve CIA...
Bunların neresi yeni?
Yeni olan herhangi bir yönleri, anlayışları, ideolojileri, yolları, yön-

temleri var mı?
Hayır...
Bunlar 40 yılın bilinen Gladyo Örgütünün önde gelen temsilcileri-

dir. Milletvekilleridir, bakanlarıdır ve kadrolarıdır...
Hani Tayyipgiller’i de aynı ABD ve CIA “Yenilikçiler” adıyla pi-

yasaya sürmüştü. Oysa yeni olan herhangi bir yönleri var mıydı, bu 40 
yılın Amerikancı Ortaçağcılarının?

Eğer fark denebilirse tek bir farkları vardı; o da boynuzun kulağı 
geçmesi gibi ihanette, vurgunda, talanda, halk ve vatan millet düşman-
lığında geçmiştekileri geride bırakmışlardı. 
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İşte Meral Akşener ve ekibini de aynı biçimde projelendirdi ve siya-
set sahnesine salmaya hazırlanıyor CIA.

Bu emperyalist haydut, sürek avına aldığı halkımıza “kaç, ben kur-
tarayım”, diyor, Akşener’in kurmaya hazırlandığı partiyi göstererek...

Böyle bir oyuna kanmak, ölümlerden ölüm beğenmek olur sadece...
Amerikancı partiler ve BOP
CIA’nın özel bir amaç için kurdurduğu ikinci parti de, Molla Nec-

mettin’in Milli Selamet Partisi’dir. CIA, bu partiyle de insanlarımızı 
daha yoğun bir biçimde “Yeşil Kuşak Projesi”nin kapsamına uygun 
olarak Ortaçağcı ideolojiyle zihnen uyuşturmayı amaçlamıştır. 

Dikkat edersek, ABD ve CIA, bu her iki özel partisini de çok iyi 
kullanmıştır ve bunlara ölümcül talimatlar yaptırmıştır ülkemizde. Ve 
hâlâ da kullanmaya devam etmektedir.

CHP’yi de 2010’daki, yine CIA-MOSSAD ve Fethullah organi-
zasyonu bir kaset komplosuyla tersyüz etmiş, tepesine Kılıçdaroğlu ve 
avanesini tünetmiş, böylece de bir proje partisi haline getirmiştir, ABD.

HDP de; 1991’de Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle birlikte dümeni 
Amerika’ya kıran ve ABD rotasına giren Amerikancı Burjuva Kürt 
Hareketi PKK’nin legal plandaki partisidir. Dolayısıyla, o da tümüyle 
ABD tarafından, CIA tarafından oynatılmaktadır.

Ülkemiz, bu karanlık günlere, bu cehennemcil günlere, işte bu yer-
li işbirlikçi hainler aracılığıyla getirilmiştir. Daha da büyük felaketlere 
götürülmesi hedeflenmektedir. Yani BOP çerçevesinde parçalanması...

Böyle bir parçalanış ve çöküşe, Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü 
Çete’nin hepsi sevinir. Efendimizin bize vermiş olduğu görevimizi ba-
şarıyla yerine getirdik, diye...

Bundan zerrece kuşkunuz olmasın...
Olur ise, yanılmış olursunuz. Kendinizi kandırmış olursunuz. 
Ne yapalım...
Bizden uyarması...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

19 Ekim 2017
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Bunca yolsuzluğa, bunca hırsızlığa, bunca 
hukuksuzluğa, bunca kanunsuzluğa ve bunca 

ihanete rağmen, bunca yalana dümene rağmen, 
bu iktidar 15 yıldan bu yana neden yıkılmadı?
Şundan:
1- Getiren (ABD) henüz ipini kesince çekmedi. Kullanmaya de-

vam ediyor hâlâ. Tabiî bu da hizmete devam ediyor.
Son zamanlarda, ihanet hizmetine devam etmenin, kendisini bi-

tirişe götürdüğünü gördüğü için biraz ayak sürüyor olsa da...
2- Bugüne dek, sahici bir muhalefetle karşılaşmadı hiç. Yani hiç 

muhalefeti olmadı. 
Meclisteki muhalefet görünümünde olan diğer Amerikancı Üçlü 

mü?
Onlar rol gereği muhalefet. Çakma muhalefet ya da çanak mu-

halefet...
Zaten 2002 öncesinden bu yana projenin içinde olan MHP’nin, 

AKP’giller’in en büyük destekçisi olduğu artık ayan beyan meyda-
na çıkmış bulunmaktadır. Kaçak Saraylı Reis’in bir numaralı yar-
dımcısı hep Kontrgerilla’nın faşist partisi MHP’nin Arka Bahçelisi 
olmuştur.

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK’nin legal alandaki 
temsilcisi HDP ise, en kritik aşamalarında AKP’ye cansuyu taşımış 
ve onun iktidardan tekerlenmesini önlemiştir. Zaten bunu İmralı 
görüşmelerinde Abdullah Öcalan da kesin bir dille itiraf etmiştir. 

Ne demiştir?
“AKP’ye iktidarı altın tepsi içinde sunduk... Gezi’de devriliyor-

du, biz kurtardık. 17-25 Aralık’ta devriliyordu, biz kurtardık.”
Bundan daha açık itiraf olabilir mi?
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Amerikancı Parababaları Medyasının altın çocuğu ve Wikileaks 
Belgelerine göre, eşiyle birlikte Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Prog-
ramlarından geçirilerek devşirilmiş Selahattin Demirtaş da yine aynı 
kesinlikte itiraf etmiştir.

O da ne demiştir?
“Bu şekilde hükümeti devirecek, darbeye doğru götürecek bir 

halk hareketini çıkarabilir miyiz? Ya da bu halk hareketini dar-
beye kanalize edebilir miyiz? Böyle bir arayış oldu. Bunu, biz hem 
sokaktaki gözlemlerimizle hem de arkadaşlarımızın tespitleriyle 
rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Bu bir spekülasyon değil. Biz bu kıs-
mına şiddetle karşı çıktık. Bu yüzden de bir mesafe koyduk. Bura-
dan bir darbe çıkarmak isteyenlerle birlikte olmayız biz.”[33]

Söylenenler net, değil mi arkadaşlar?
Şimdi buna muhalefet mi diyeceksiniz?
Derseniz, insanlığınıza hakaret etmiş olursunuz...
Adamların ödü kopuyor, AKP devrilecek diye. Neredeyse AKP’li-

lerden daha fazla endişeleniyorlar ve arka çıkıyorlar Tayyipgiller’e...
Gelelim Mecliste “Anamuhalefet Partisi” rolünü oynayan, TE-

SEV’ci, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’sine...
Bu Yeni CHP’nin bugüne dek Kaçak Saraylı Hafız’ın AKP’giller’i-

ni sinek vızıltısı kadar olsun rahatsız edebildiğine tanık olanınız var mı?
Bunlar konuşmuş olmak için konuşurlar, ne dediklerini kendileri de 

bilmez. Halkımızın deyişiyle, bunların muhalefet perdesi altında tüm 
yapıp ettikleri ve söylemleri “Haybeye cavcav”dır...

Çünkü Yeni CHP’nin de yeni ideolojik hattı AKP ve HDP’nin sen-
tezi kapsamındadır. Yani her ikisinin amacını da savunur, Sorosdaroğlu 
ve avanesi. Bunu da çok açık bir şekilde dile getiremediği için gevele-
yip durur. 

Sorosçu ve klonlanmış benzerlerinden oluşan ekibinin Laik Cumhu-
riyet’i savunmak gibi, Birinci Kuvayimilliye ve Antiemperyalist Ulusal 
Kurtuluş Savaş’ımızı savunmak gibi, o savaşın komutanlarını, Mustafa 
Kemal’i, İnönü’yü savunmak gibi, Tam Bağımsızlık İlkesini savunmak 
gibi bir derdi asla yoktur, olmamıştır. Tam tersine; Birinci Kuvayimilli-
yeciler, Mustafa Kemal, İnönü ve silah arkadaşları bunlara göre soykı-
rımcıdır. Ermeni, Pontus, Süryani ve Dersim Soykırımlarını yapmıştır.

Yani adamlar bu değerleri savunmak bir yana; ağulu bir biçimde 

[33] http://odatv.com/agactan-devrim-diyen-demirtas-gezi-direnisine-bakin-ne-
demisti-1507141200.html.
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düşmandırlar bu değerlerimize. Ama bunu dolaylı yoldan açığa vurur-
lar. Tevil yöntemini kullanırlar genellikle. Ve ihanetlerini bir günah ço-
cuğu gibi karınlarında taşırlar. Sinsidirler, kalleştirler, ikiyüzlüdürler...

Parababarı da, satılmışlar medyası da,
sözde “aydın”lar da AKP’giller’i destekler

3- ABD-AB ve Japon Emperyalistlerinin tekellerinin Türki-
ye’deki montajcılığını yapan, satılmış Parababaları da 15 yıldan 
bu yana hep arkasında durmuştur Tayyipgiller’in. 

Çünkü onların da vatanı, milleti ve halkı düşünmek gibi bir dertle-
ri hiçbir zaman olmamıştır. Varlığımıza düşman olan bu emperyalist 
haydutların ekonomik plandaki iş ortaklarıdır bunlar. Vurguncudurlar, 
soyguncudurlar, hayâsızasın sömürücüdürler. 

Bunlar kim mi?
TÜSİAD’cılar, MÜSİAD’cılar, TİSK’çiler ve TOBB yöneticileri-

dir...
4- Yerli Yabancı Parababalarının elindeki satılmışlar medyasının yıl-

lar öncesinden “Mary Hanımın Hocaları” tarafından devşirilmiş hain 
yazarçizerleri, tıpkı diğerleri gibi hep savunagelmişlerdir, Kaçak Saray-
lı Reis’in AKP’giller’ini. 

5- Yine CIA’ca devşirilmiş ajan profesörlerin ve sözde aydınların, 
sanatçıların, yazarçizerlerin, sosyalizm döneklerinin desteğine sahip 
olmuştur AKP’giller iktidarı yıllardan bu yana. 

İşte, bu 5 belli başlı sebep, AKP’giller’in vatan millet ve halk düş-
manı, binbir suça batmış, sınır tanımaz bir azgınlıktaki ihanetten başka 
hiçbir şey olmayan iktidarlarını ayakta tutmaya yetmiştir. 

Fakat, her şeyin bir sonu vardır, Doğada ve hayatta...
Bu ihanet iktidarının da sonu gelecek. Zaten iyice de yaklaştılar bu 

sonlarına. 
Her biri birer uyarı çığlığı olan yazılarımızda bu sebepleri ortaya 

koyunca, zihin hasarına uğratılmış bazı arkadaşlar bize tepki gösteriyor. 
“Vay sen iktidarla uğraşmıyorsun, muhalefetle uğraşıyorsun”, diye. 

Yahu kardeşim, gerçek anlamda yok ki muhalefet, ben onunla uğ-
raşmış olayım...

Sana muhalefet diye yutturulanlar aslında gerçek muhalefet değil. 
Birer çakma, birer çanak. Sahte muhalefet onlar. Biz bunu anlatmak 
istiyoruz sana. Ama anlamadığın gibi, bize de kızıyorsun. 

Ne yapalım...
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Herkes anlamaz söylenenleri zamanında. 
Biz uyarılarımıza devam edeceğiz. Çünkü devrimci sorumluluğu-

muz, sosyal gerçeklerimizi olanca açıklığı ve acılığıyla halkımıza an-
latmaktır, göstermektir.

Sonunda anlaşılacağız muhakkak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

20 Ekim 2017 
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Bir konu, aynı gün yayımlanan iki farklı yaklaşım
Birinci yaklaşım, çalışkan, üretken, hırslı, top sakalı, dürbün gözlü-

ğü, afilli yelek ve fularları ve köstekli saatiyle muhteşem bir entel olan 
Emre Kongar’a ait.

Hatırlanacağı gibi, Kongar yıllar boyu NTV’de akşamları Liboş 
Mehmet’le geyik çevirmişti. Şimdilerde de, ABC Gazetesi’nin “Kes-
kin Kalem”iyle Tele 1’de akşamları geyik arkadaşlığı etmekte. 

Kongar, bütün çalışkanlığı, zekâsı ve hırsına rağmen, çok önemli iki 
zaaf taşımaktadır:

Birincisi, Amerikancı Finans-Kapital Profesörü Şerif Mardin gibi 
burjuva sosyologlarının öğrencisi, yetiştirmesi olmasıdır. İnsanları, ger-
çekleri sebep-sonuç ilişkileriyle göstererek aydınlatmakla değil; tam 
tersine zihinlerini bulanıklaştırmakla görevli bu sermaye tezgâhtarları-
nı, biliminsanı sanmasıdır. 

İkincisiyse, tüm sosyal olayları sınıflarüstü bir anlayışla görüp de-
ğerlendirmesidir. Yani toplumu oluşturan en önemli temeli, sosyal sınıf 
temelini görmezlikten gelmesi, yok saymasıdır.

Tabiî böyle olunca da, hiçbir zaman olayların özüne inip onları kav-
rayamamış, sadece Kabuklarında dolaşmıştır. Yani, uzun akademik 
ömrü Mevlana’nın deyişiyle, “Kabuk kemirmekle” geçmiştir.

Kongar, tüm burjuva sosyal bilimcileri gibi afilli konuşmayı, halkı-
mızın çoğunluğunca pek bilinmeyen yabancı terim ve kavramları kul-
lanmayı sever. Onlar böylece yazılarına bilimsel bir ağırlık kazandır-
dıklarına inanırlar. 

İkinci yaklaşımsa; “Olayları en cahil insanımızın bile anlayabileceği 
açıklıkta koymazsak, demokrasiye inancımız yapma olur.”, diyen, Hik-
met Kıvılcımlı’nın öğrencisi, İşçi Sınıfı Devrimcisi, 1967 Güzü’nden 
bu yana ömrünün her saniyesini bu kutsal davaya harcayan HKP Genel 
Başkanı Nurullah Ankut’a aittir. 



Hangi yorum gerçeğin Kabuğunda dolaşmış, hangisi ruhunu olanca 
derinliğiyle kavrayıp ortaya koymuş; artık bunun takdirini okuyucuya 
bırakıyoruz.

Misafire saygı anlayışımız gereği ilkin Kongar’ın yazısını koyuyo-
ruz. Kongar’da, “şekil yapma”da kalite kallavi. Görelim bakalım fikir-
de de kalite kallavi mi, yoksa cüzzi mi...

***
Siyasal/demokratik tarih paradigması
Bir kitap eleştirisi ile bir tartışma başlattım ve bunun sonucu 

olarak iki gün art arda Ümit Aslanbay’ın mektubunu yayımladım. 
Bunun dört nedeni var: 
1) Ümit Aslanbay, görüşleri burada tartışılmaya değecek çapta bir 

genç gazeteci/yazardır. 
2) Ali Sirmen’le yaptığı nehir söyleşi yakın tarihimize ışık tutan 

değerli bir belge/kitaptır. 
3) Bu kitap hakkında yazarken “Ümit Aslanbay’ın Sunuş bölümün-

de ‘Doğan Avcıoğlu-İdris Küçükömer modelleri arasındaki kav-
ga’ dediği ve söyleşinin teorik çerçevesi olarak sunduğu yaklaşım, her 
iki model de yanlış önermelerden oluştuğu ve demokratik seçeneği dı-
şarıda bıraktığı için, eksik, dolayısıyla da yanlış! s. 8.” diye yazmış ve 
böylece kendisine söz hakkı doğurmuştum. 

4) Bugünkü AKP/Erdoğan iktidarının baskıcı Tek Adam Yöne-
timi’ne karşı DEMOKRATİK olarak DİRENMEK, daha doğrusu Dİ-
RENEBİLMEK için, bu noktaya nasıl geldiğimizi, yapılan yanlışları 
ve önümüzdeki DEMOKRATİK DİRENİŞ seçeneklerini iyi anlamak 
gerekir.

***
AKP/Erdoğan iktidarı sadece Siyasal İslamcıların ve Tarikatçı-

ların gücüyle oluşmadı: 
Arkasındaki ABD ve AB desteğine ek olarak, bir kısmı Marxizm-

den, bir kısmı Liberalizmden, bir kısmı Darbecilikten, bir kısmı Mil-
liyetçi/Mukaddesatçı gelenekten, bir kısmı Etnik Ayrılıkçı siyasetten 
gelen bir ”Büyük Koalisyon” vardı. 

Bunlar, aslında birbirlerine ters ideoloji ve siyasal eğilimlere sahip 
gruplardı ama ortak bir düşman hedefinde birleşmişlerdi: 

Atatürk, Atatürk Devrimleri, Laik Demokrasi, Bağımsız Ulusal 
Devlet, kısacası ”Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” niteli-
ği taşıyan Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti yapısı, bunların düşman 
belledikleri bir hedefti: 
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Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı, şimdi artık yaldızları döküldüğü ve 
gerçek yüzü ortaya çıktığı için unutulmaya yüz tutan ”İkinci Cumhu-
riyet” sloganı, bu amaçla icat edilmiş ve parlak bir ”Demokratikleşme 
İdeolojisi” imiş gibi, topluma sunulmuştu! 

Bu sunuşun arkasında, İdris Küçükömer’in bütünüyle yanlış olan 
tezlerinden etkilenmiş olan bazı cahil ve dar görüşlü Marxistler, Do-
ğan Avcıoğlu’nun ayak işlerini yapan ve umduklarını bulamayan bazı 
kifayetsiz muhteris, ”Pişman” Darbeciler, Etnik Ayrımcılığa adanmış 
bazı yazarlar, Liberalizm adı altında Siyasal İslam’a göz kırpan ay-
mazlar, çok önemli bir rol oynamışlar ve AKP/Erdoğan iktidarının bu-
günlere taşınmasında (kendi deyimleriyle) “kullanışlı aptallar” olarak 
önemli katkılarda bulunmuşlardı. 

Benim “Bir Eski Cumhuriyet İçin” adlı Ali Sirmen kitabının 
sunuşundaki paradigmayı eleştirmemin temel nedeni, Aslanbay’ın 
bu önemli ve güzel söyleşiyi, Küçükömer’in ve Avcıoğlu’nun her 
ikisi de yanlış olan tarih, toplum ve siyasal gelişme tezleri üzerine 
oturma çabasıydı. 

Bu tezler niçin yanlıştı? 
Demokratik bir seçenek yok muydu? 
Bir dahaki yazıya!
***
DİREN TARİHSEL GERÇEKLER... 
DİREN DEMOKRATİK/SİYASAL TARİH... 
DİREN SEVİYELİ TARTIŞMA... 
DİREN DEMOKRASİ![34]

20 Ekim 2017
***

Şimdi de, Nurullah Ankut’un, o günün akşamı 26 dakika içinde ya-
zıp bitirdiği yazısını koyuyoruz:

***
Bunca yolsuzluğa, bunca hırsızlığa, bunca hukuksuzluğa, bun-

ca kanunsuzluğa ve bunca ihanete rağmen, bunca yalana dümene 
rağmen, bu iktidar 15 yıldan bu yana neden yıkılmadı?

Şundan:
1- Getiren (ABD) henüz ipini kesince çekmedi. Kullanmaya de-

vam ediyor hâlâ. Tabiî bu da hizmete devam ediyor.

[34] http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/848670/Siyasal_demokratik_tarih_
paradigmasi.html.
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Son zamanlarda, ihanet hizmetine devam etmenin, kendisini bi-
tirişe götürdüğünü gördüğü için biraz ayak sürüyor olsa da...

2- Bugüne dek, sahici bir muhalefetle karşılaşmadı hiç. Yani hiç 
muhalefeti olmadı. 

Meclisteki muhalefet görünümünde olan diğer Amerikancı Üçlü 
mü?

Onlar rol gereği muhalefet. Çakma muhalefet ya da çanak mu-
halefet...

Zaten 2002 öncesinden bu yana projenin içinde olan MHP’nin, 
AKP’giller’in en büyük destekçisi olduğu artık ayan beyan meyda-
na çıkmış bulunmaktadır. Kaçak Saraylı Reis’in bir numaralı yar-
dımcısı hep Kontrgerilla’nın faşist partisi MHP’nin Arka Bahçelisi 
olmuştur.

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK’nin legal alandaki 
temsilcisi HDP ise, en kritik aşamalarında AKP’ye cansuyu taşımış 
ve onun iktidardan tekerlenmesini önlemiştir. Zaten bunu İmralı 
görüşmelerinde Abdullah Öcalan da kesin bir dille itiraf etmiştir. 

Ne demiştir?
“AKP’ye iktidarı altın tepsi içinde sunduk... Gezi’de devriliyor-

du, biz kurtardık. 17-25 Aralık’ta devriliyordu, biz kurtardık.”
Bundan daha açık itiraf olabilir mi?
Amerikancı Parababaları Medyasının altın çocuğu ve Wikileaks 

Belgelerine göre, eşiyle birlikte Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Prog-
ramlarından geçirilerek devşirilmiş Selahattin Demirtaş da yine aynı 
kesinlikte itiraf etmiştir.

O da ne demiştir?
“Bu şekilde hükümeti devirecek, darbeye doğru götürecek bir 

halk hareketini çıkarabilir miyiz? Ya da bu halk hareketini dar-
beye kanalize edebilir miyiz? Böyle bir arayış oldu. Bunu, biz hem 
sokaktaki gözlemlerimizle hem de arkadaşlarımızın tespitleriyle 
rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Bu bir spekülasyon değil. Biz bu kıs-
mına şiddetle karşı çıktık. Bu yüzden de bir mesafe koyduk. Bura-
dan bir darbe çıkarmak isteyenlerle birlikte olmayız biz.”[35]

Söylenenler net, değil mi arkadaşlar?
Şimdi buna muhalefet mi diyeceksiniz?

[35] http://odatv.com/agactan-devrim-diyen-demirtas-gezi-direnisine-bakin-ne-
demisti-1507141200.html.
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Derseniz, insanlığınıza hakaret etmiş olursunuz...
Adamların ödü kopuyor, AKP devrilecek diye. Neredeyse AKP’li-

lerden daha fazla endişeleniyorlar ve arka çıkıyorlar Tayyipgiller’e...
Gelelim Mecliste “Anamuhalefet Partisi” rolünü oynayan, TE-

SEV’ci, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’sine...
Bu Yeni CHP’nin bugüne dek Kaçak Saraylı Hafız’ın AKP’giller’i-

ni sinek vızıltısı kadar olsun rahatsız edebildiğine tanık olanınız var mı?
Bunlar konuşmuş olmak için konuşurlar, ne dediklerini kendileri de 

bilmez. Halkımızın deyişiyle, bunların muhalefet perdesi altında tüm 
yapıp ettikleri ve söylemleri “Haybeye cavcav”dır...

Çünkü Yeni CHP’nin de yeni ideolojik hattı AKP ve HDP’nin sen-
tezi kapsamındadır. Yani her ikisinin amacını da savunur, Sorosdaroğlu 
ve avanesi. Bunu da çok açık bir şekilde dile getiremediği için gevele-
yip durur. 

Sorosçu ve klonlanmış benzerlerinden oluşan ekibinin Laik Cumhu-
riyet’i savunmak gibi, Birinci Kuvayimilliye ve Antiemperyalist Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’mızı savunmak gibi, o savaşın komutanlarını, Mustafa 
Kemal’i, İnönü’yü savunmak gibi, Tam Bağımsızlık İlkesini savunmak 
gibi bir derdi asla yoktur, olmamıştır. Tam tersine; Birinci Kuvayimilli-
yeciler, Mustafa Kemal, İnönü ve silah arkadaşları bunlara göre soykı-
rımcıdır. Ermeni, Pontus, Süryani ve Dersim Soykırımlarını yapmıştır.

Yani adamlar bu değerleri savunmak bir yana; ağulu bir biçimde 
düşmandırlar bu değerlerimize. Ama bunu dolaylı yoldan açığa vurur-
lar. Tevil yöntemini kullanırlar genellikle. Ve ihanetlerini bir günah ço-
cuğu gibi karınlarında taşırlar. Sinsidirler, kalleştirler, ikiyüzlüdürler...

Parababaları da, satılmışlar medyası da,
sözde “aydın”lar da AKP’giller’i destekler

3- ABD-AB ve Japon Emperyalistlerinin tekellerinin Türki-
ye’deki montajcılığını yapan, satılmış Parababaları da 15 yıldan 
bu yana hep arkasında durmuştur Tayyipgiller’in. 

Çünkü onların da vatanı, milleti ve halkı düşünmek gibi bir dertle-
ri hiçbir zaman olmamıştır. Varlığımıza düşman olan bu emperyalist 
haydutların ekonomik plandaki iş ortaklarıdır bunlar. Vurguncudurlar, 
soyguncudurlar, hayâsızcasına sömürücüdürler. 

Bunlar kim mi?
TÜSİAD’cılar, MÜSİAD’cılar, TİSK’çiler ve TOBB yöneticileridir...
4- Yerli-Yabancı Parababalarının elindeki satılmışlar medyasının 
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yıllar öncesinden “Mary Hanımın Hocaları” tarafından devşirilmiş hain 
yazarçizerleri, tıpkı diğerleri gibi hep savunagelmişlerdir, Kaçak Saray-
lı Reis’in AKP’giller’ini. 

5- Yine CIA’ca devşirilmiş ajan profesörlerin ve sözde aydınların, 
sanatçıların, yazarçizerlerin, sosyalizm döneklerinin desteğine sahip 
olmuştur AKP’giller iktidarı yıllardan bu yana. 

İşte, bu 5 belli başlı sebep, AKP’giller’in vatan millet ve halk düş-
manı, binbir suça batmış, sınır tanımaz bir azgınlıktaki ihanetten başka 
hiçbir şey olmayan iktidarlarını ayakta tutmaya yetmiştir. 

Fakat, her şeyin bir sonu vardır, Doğada ve hayatta...
Bu ihanet iktidarının da sonu gelecek. Zaten iyice de yaklaştılar bu 

sonlarına. 
Her biri birer uyarı çığlığı olan yazılarımızda bu sebepleri ortaya 

koyunca, zihin hasarına uğratılmış bazı arkadaşlar bize tepki gösteriyor. 
“Vay sen iktidarla uğraşmıyorsun, muhalefetle uğraşıyorsun.”, diye. 

Yahu kardeşim, gerçek anlamda yok ki muhalefet, ben onunla uğ-
raşmış olayım...

Sana muhalefet diye yutturulanlar aslında gerçek muhalefet değil. 
Birer çakma, birer çanak. Sahte muhalefet onlar. Biz bunu anlatmak 
istiyoruz sana. Ama anlamadığın gibi, bize de kızıyorsun. 

Ne yapalım...
Herkes anlamaz söylenenleri zamanında. 
Biz uyarılarımıza devam edeceğiz. Çünkü devrimci sorumluluğu-

muz, sosyal gerçeklerimizi olanca açıklığı ve acılığıyla halkımıza an-
latmaktır, göstermektir.

Sonunda anlaşılacağız muhakkak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz![36]

22 Ekim 2017

[36] http://kurtuluspartisi.org/4-4/.
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Türkiye’de artık işler iyice şirazesinden çıkarıldı
Şu rezalete bakar mısınız?
Kaçak Saraylı Hafız, istifasını istediği üç Belediye Başkanı için 

(Ankara, Bursa, Balıkesir) aynen şunları diyor:
“3 BAŞKANDAN İSTİFALARI İSTENDİ: İstanbul’da Kadir 

Topbaş Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın kendisiyle görüşmesine 
olumlu yanıt verdi, istifasını o şekilde gönderdi. Ardından Düzce’yle, 
genel başkan yardımcımız görüştü, o da istifasını verdi. Şu anda Ba-
lıkesir’e istifasını verme talebimiz iletildi. Hakeza Melih Bey’e, ken-
disine bu durum iletildi. Bursa aynı şekilde… Bu makamlara bağım-
sız adaylar olarak gelinmiyor, bir partinin gösterdiği adaylar olarak 
geliniyor; bu görevleri biz asla terk edilmeyecek ilânihaye kalınacak 
koltuklar olarak göremeyiz. Dolayısıyla böyle bir adımın atılması 
gerektiği zaman, arkadaşlarımızın, ‘Ben, bu davanın elemanıyım, 
benim yetkili kurullarım madem ki böyle bir kararı vermişler, ben 
de ilgili merciye istifamı veririm’ demeleri lazım. İstifa, partiden 
ayrılma, kopma demek değildir. Parti, istifasını veren arkadaşları 
çok daha farklı yerlerde değerlendirir. İl başkanları toplantısında 
da söyledim; ‘Ben buraya geldim, burada ilânihaye kalayım’ olmaz.

“NETİCESİ AĞIR OLUR: (Başkanlar İstifa etmezse): Ben ar-
kadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, dü-
şünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur.”[37]

“Milli İrade” yalanı
Hafız, hani “Milli İrade”ydi, millet seçiyordu, bu kişiler milletin 

oyuyla işbaşına gelmişlerdi?
Demek ki bunların hepsi de bizim yıllardan bu yana söylediğimiz 

gibi, boş laf...

[37] https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2017/10/19/erdogan-belediye-baskanlari-
istifaya-direnirlerse-sonucu-agir-olur/.



Hafız diyor ki; onları oraya biz getirdik, şimdi de biz istiyoruz, gide-
cekler... Daha doğrusu, “Ben getirdim, ben de götüreceğim.”...

Demek ki Türkiye’de demokrasinin zerresi yoktur. Sadece “boş ka-
lan bir çerçeve”dir o...

Peki, Kaçak Saraylı “Reiz”lerinin emrine uymayıp istifa etmezlerse 
ne olurmuş?

Onu da pervasızca söylüyor Tayyip:
“Onun neticesi ağır olur.”
Yani düpedüz mafya hesaplaşmalarında olduğu gibi, tehdit savuruyor.
Emrime uymazsan, onun neticesi ağır olur senin için, diyor.
Yahu nerede kanun?
Bırakalım hukuku, kanun nerede?
Bir kanun devletinde bile, insanlar o kanunlara aykırı işler yapmışlar 

ise, bunun cezasını kim verir?
O kanunları uygulayan mahkemeler...
Burada cezayı kim kesecek?
Kaçak Saraylı Reis...
İşte Türkiye’nin geldiği içler acısı durum bu...
Bilinmektedir herkesçe: Kaçak Saraylı, eski Sadrazamı Davut’un 

oğluna da “artık yoksun” dedi, o da anında yok oluverdi. Demek ki o 
da milletin oyuyla işbaşına gelmiş bir Başbakan filan değildi. Partisinin 
Genel Kongresinde delegelerin seçimiyle yönetime getirilmiş bir parti 
başkanı değildi. Başbakanlıktan da, AKP Başkanlığından da anında to-
pukladı, Davidson.

Bu Belediye Başkanları işiyle ilgili medyada şunlar da yazıldı açıkça:
“Belediye başkanlarının istifa etmemesi olasılığına karşılık çe-

şitli seçenekler üzerinde duran AKP yönetimi, önce belediye baş-
kanlarının partiden ihracını değerlendirdi. Ancak partiden ihraç 
edilmeleri durumunda bağımsız belediye başkanı olarak görevle-
rini sürdürmelerinin sıkıntıyı ortadan kaldırmayacağı hesabı ya-
pılarak bu kez İçişleri Bakanlığı’nın haklarında soruşturma baş-
latarak görevden alınmaları formülü benimsendi. Erdoğan’ın, son 
MKYK toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu’ya “Dosyalar hazır mı” 
diye sorduğu, Soylu’nun da “Hazır efendim, talimat vermeniz ha-
linde 2 günde hallederiz” dediği öğrenildi.”[38]

Şimdi anlaşılıyor, değil mi, Tayyip’in yukarıda savurduğu tehdidin 
içeriği?

[38]http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/848641/Soylu_devrede..._AKP_li_
baskanlara__dosya__santaji.html.
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Sonunda akçe olan işler için her şeyi satar bunlar
Bunlar Tırhallı bir hallı. Birbirlerini çok iyi tanırlar. İçlerinde yol-

suzluğa, kamu malı hırsızlığına bulaşmayanın olmadığını adları gibi bi-
lirler. Hatta, kimin ne kadar götürdüğünü bile, gerçeğe çok yakın oran-
da tahmin ederler.

Hani Bülent Arınç bile demişti ya Melih Gökçek için “Ankara’yı 
parsel parsel satmıştır.”

Biz de ne demiştik yıllardan beri?
Satar bunlar... Hiç duraksamadan satarlar. Yeter ki akçeli işlerin ko-

kusunu alsınlar, sonunda mal mülk, makam, ün mevki olsun...
Olduğu anda gözleri hiçbir şey görmez...
Ne demişti, sevgili Şairimiz Yusuf Hayaloğlu ve müzisyenimiz Ah-

met Kaya?
“Satarsın ulan satarsın, açılmamış gonca gülü…”
Şimdi ne demiş oluyor yukarıda Kaçak Saraylı Reis?
Eğer emrime uyar, uslu çocuk olur, istifa ederseniz; bu yolsuzluk 

dosyalarınızın hiçbiri işleme konmaz. Vurgunlarınız yanınıza kâr kalır. 
Ama söz dinlemezseniz, hem vurduklarınızdan olursunuz, aşırdıkları-
nızdan olursunuz, hem de görevinizi kötüye kullandığınız için, kamu 
malı hırsızlığı yaptığınız için, işlemiş olduğunuz suçların cezasını çe-
kersiniz. Bu cezalar da çok ağır olur, sizin de bildiğiniz gibi...

E, hani yargı, hani mahkemeler?
Adam açıkça, emrime uyarlarsa işledikleri suçun hesabını kimse 

soramaz bunlardan. Ama uymazlarsa, o zaman İçişleri Bakanlığına da 
mahkemelere de “haydin gereğini yapın.”, derim diyor...

Bağımsız yargı, hukuk, kanun diye bir şey kalmadı
Demek ki neymiş, arkadaşlar? 
Bağımsız yargı filan hikâyeymiş...
Artık hukuk diye bir şey kalmadığı gibi, kanun diye de, yargı diye de 

bir şey kalmadı. Bunların tamamı, AKP’giller’in bile değil, sadece Ka-
çak Saraylı Hafız’ın bir emrine, bir işaretine bakan hukuk bürolarıdır.

Konuya ilişkin medyada başka haberler de çıktı. Onlardan da bir ör-
nek verelim, isterseniz. Yeniçağ Gazetesi yazarı, Kraliçe’nin Gülü’nün 
“Cumhurbaşkanlığı Danışmanı” Ahmet Takan şunları yazdı, köşesinde:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in gide-
rayak neler yaptığı siyasi kulislerin en çok merak ettiği konuların 
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başında. Gökçek’in yakın çevresine Erdoğan için “bunu onun ya-
nına bırakmam” dediği iddia edilirken, saray danışmanlarının da 
“Gökçek’in elinde dosya arşivi var ama şu dönemde bir anlamı 
yok. Suç duyurusunda bulunmak için savcı bile bulamaz. Elinde 
ne olduğunun bir anlamı yok. Aksi halde sizin otoriteniz sarsılıyor. 
17/25 Aralık’ın üstesinden geldiniz bunun da rahatlıkla üstesinden 
gelirsiniz” diye rapor verdikleri konuşuluyor. Melih Gökçek’in de 
giderayak Büyükşehir Belediye’de bazı kritik atamalar yaptığı söy-
leniyor. Dünkü iddialar, sayının 8 olduğu yönündeydi.”[39]

Demek ki, Melih Gökçek de Tayyip’e karşı kendince bir savun-
ma zırhı örmüş ya da kuşanmış. O da Tayyip’in ve avanesinin vur-
gun, soygun, yolsuzluk, hırsızlık vukuatlarını belgeleriyle toplayıp 
dosyalamış. Tayyip’e karşı ben de bunlarla kendimi savunurum, diye 
düşünmüş. Sen bana saldırırsan ben de sana saldırırım, hesabı içine 
girmiş. 

Ama tabiî şu anda güç Kaçak Saraylı’da. “Yargı” adı altındaki mah-
kemeler ve devletin tepesi onun emrinde. O bakımdan Gökçek’in elin-
deki dosyaların, istediği kadar somut kanıtlarla dolu olsunlar, bir kıy-
meti olmaz. Çünkü mahkemeler kanıta bakmıyor gayrı.

Neye bakıyor?
Kaçak Saraylı Hafız’dan gelecek emre ya da işarete...
O ne derse odur...
Ne diyor, Kaçak Saraylı’nın akıldaneleri?
17-25 Aralık Geriz Patlaması sonrası ortalığa saçılan nal gibi iri, 

açık, belgeli vurgunların, soygunların bile üstesinden geldiniz. O ba-
kımdan bunların da üstesinden gelirsiniz. Kaldı ki, Gökçek Efendi, hak-
kınızda düzenlediği o dosyaları verecek savcı bile bulamaz. 

Evet, işte işin burası doğrudur. Savcı “almıyorum” dedi mi iş bitti...
Tayyip’ten gelecek emir üzerine “almıyorum” da der...
İşte Türkiye’nin geldiği hazin durum bu, arkadaşlar. Ne Laik Cum-

huriyet var artık, ne hukuk, ne Anayasa, ne kanun, ne yargı...
Hepsinin içi boşaldı. Hepsinin işi bitti. Türkiye artık tümüyle bir 

“Çete Devleti”ne dönüştü. Bir Sultanlığa bir Krallığa dönüştü, bir Din 
Devletine dönüştü...

Bu, Ay ve Güneş kadar kesin, ağır ve vahim gerçekleri, bir biz dil-
lendirmekteyiz, yıllardan beri, siyasi parti olarak. Birkaç da namuslu 
aydın...

[39] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/basikadan-tasinma-zamani-geldi-44646yy.htm.
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Daha önce de sözünü etmiştik; bu namuslu aydınlardan biri, Anaya-
sa Hukuku Profesörü Kemal Gözler’dir. “Elveda Anayasa” adlı kita-
bında bizim İşçi Sınıfı İdeolojimizin düşürdüğü ışık altında gördüğü-
müz gerçekleri o da aklını özgürce kullanabilen bir hukuk insanı olarak 
görebiliyor ve ortaya koyma cesareti gösterebiliyor.

Nilgün Cerrahoğlu acı gerçeklerimizi görebiliyor
Enteresandır; bu gerçekleri bir de burjuva dünya görüşüne sahip, 

küçükburjuva Cumhuriyet yazarı Nilgün Cerrahoğlu dile getirdi köşe-
sinde dün. Bakın, nasıl anlatıyor:

“CHP ve Gökçek krizi
“Melih Gökçek ve genel geçer istifaya çağrılan ”altı beledi-

ye başkanı” krizini, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “demokratik bul-
muyorum” açıklamasına kadar, iç politikanın (içselleştirdiğimiz 
çıldırtıcı) “tevekkül kuralları” mucibince kenarından, kıyısından 
izliyordum. 

“CHP genel başkanının” siyaseten doğruluktan ölen/politically 
correct” çıtkırıldım açıklamaları ardından ne var ki tam manasıyla 
yere yapıştım. 

“İnsanları istifaya zorlamayı doğru da, demokratik de, ahlaki 
de bulmuyorum” diyor Kılıçdaroğlu: “Biz milli irade, halkın ira-
desi; seçimle gelen, seçimle gitmeli diyoruz” diyerek ilave ediyor. 

“Ana muhalefet liderinin bu sözleri kulağıma başka bir geze-
genden ulaşan anlamsız vızıldamalar gibi geldi.

“Sanki Türkiye’de “demokrasi”, “siyasi ahlak” değerleri iflas 
etmemiş ve referans alınmaya hâlâ devam ediliyormuş da, şimdi 
birden başkanları sıkıştıran “istifa” talepleri ile o değerler aniden 
zedelenmiş, yaralanmış gibisine konuşuyor CHP genel başkanı. 

“Kılıçdaroğlu’nu insanın, omuzlarından tutup “Bu soyut kav-
ramları çoktan geçtik” diyerek sarsası; “Bu ülke, bırakın beledi-
ye başkanlarını, ‘tırak, şırak’ başbakanların dahi çoktan görevden 
alındığı bir diyar oldu. Bu lafları bir kalemde geçin de, 40 derece 
altında 2.5 milyon kişiyle ‘adalet’ uğruna yollara düşen lider ola-
rak ‘somut’ ne yapacaksınız, onu söyleyin” diyesi geliyor.

“Spekülasyon nereden çıktı? 
“Yazıya otururken Melih Gökçek’in CHP’ye geçebileceği yö-

nünde bu arada akla ziyan söylentiler de tedavüle sokulmuştu. 
“Umarım, duyulduğunda dahi insanın kulağını tırmalayan bu 

acayip spekülasyonlar, yalnızca siyasi zırva düzeyinde kalır. 
“Günün birinde trafoya kaçan kediler marifetiyle ”seçilmiş be-

lediye başkanına sahip çıkmak” adına CHP’nin bir de tutup Melih 
Gökçek’e kapı araladığını görmeyiz…

“İnsan çok kötü bir rüya gibi bunca saçmalık olmaz diyor ama 
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neticede burası Türkiye. Olmaz olmaz… olmaz. Ana muhalefetin 
bir de böyle bir hamlesine tanık olursak, ancak harakiri yaparız. 

“Ankara’nın başkanı istifa çanlarının çaldığı ay başına 
dek; “Erdoğan sade Türkiye’nin değil, ümmetin lideri” diye-
rek “sandığa” değil, damardan kayıtsız şartsız “reis”e sığınan bir 
isim olageldi. 

“CHP’ye mi kalır bu profildeki birine şimdi şemsiye olmak? 
“Gökçek’e bu saat itibarıyla söylenecek tek şey, “Kendin ettin, 

kendin buldun” demektir. Kibarca en fazla “yorumsuz/no-com-
ment” sessizliği seçilebilir.”[40]

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, Cerrahoğlu, Sorosçu Kemal ve avane-
sinden de, Emre Kongar benzeri entel dantel sosyoloji proflarından da 
çok daha net görüyor iki acı gerçekliğimizi:

1- Laik Cumhuriyet’in tarumar edildiğini, ortada hak hukuk, adalet, 
yargı, kanun manun kalmadığını...

2- Yeni CHP’nin Sorosçu Kemali’nin ve onun avanesinin aslında 
zerre miktarda olsun etkin bir muhalefet yapmadığı gibi, akla ziyan 
saçmalıklarla meşgul olduğunu. Türkiye gerçekleriyle hiçbir ilgisinin 
bulunmadığını... 

Onun başka bir gezegende yaşıyormuşçasına Türkiye gerçekleriyle 
taban tabana zıt zırvalamalarla uğraşıyor olduğunu...

Öfkemiz, gerçeklerin görmezden gelinmesinedir
Biz de bunları, hatırlanacağı gibi, yıllardan bu yana yazıp söylüyo-

ruz.
Biz, ülkemizin bu cehennemcil gerçekliğini olanca açıklığıyla dile 

getirince, aklını özgürce kullanamayan bazı arkadaşlar bize tepki göste-
riyor: Kimseleri beğenmiyorsunuz, her şeyi biz biliriz iddiasındasınız, 
diye...

Bakın, bizim beğendiğimiz insanlar da var. Hem de bizim gibi sos-
yalist ya da sol filan da değiller. Demek ki, bizim megalomanimiz de 
yokmuş, psikopatimiz de...

Bizim bütün öfkemiz, gözümüzün önünde duran, yaşanan bu acı 
gerçeklerin ısrarla görmezlikten gelinmesine ve yok sayılmasınadır. 
Biz, daha önce de belirtmiştik ya; sadece olaylara dostuz. Bizim için 
hiçbir şey olaylardan daha önemli değildir. Olaya saygı da onları ger-
çekte neyseler öylece, olduğu gibi, sebep-sonuç ilişkileriyle birlikte, 

[40] http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/849488/CHP_ve_Gokcek_krizi.html.



bağlamlarıyla birlikte ortaya koymaktır. Biz bunu yapıyoruz sadece. 
Ayrıca da aydın namusumuz da, insancıl ahlâkımız da zaten böyle 

davranmamızı emreder...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Ekim 2017
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Evet arkadaşlar...
Nihayet ROK (Rasim Ozan Kütahyalı),

gerçeği itiraf etti. 
Demek ki neymiş?

Aldanan da, aldatan da yokmuş...
15 Temmuz Darbe Kalkışması diye bir şey yokmuş...
Bunların hepsi kandırmacaymış, düzmeceymiş...
Bilinçsiz, saf insanlarımızı kandırmaya yönelikmiş...
Hadi Tayyip’in “hülooğğ”cularını ve Sorosçu Kemal’in okuma, 

araştırma özürlü gariban CHP’lilerini kandırmak kolay...
Peki, ya anlı şanlı sözde bilim insanlarına, aydınlara, gazetecile-

re, yazarlara çizerlere ne diyeceğiz?
Bir taraftan solculuk keserken diğer yandan bu dolmaları hem 

yutup hem de yutturmaya kalkan sözde kallavi televizyonculara, 
gazetecilere ne diyeceğiz?

Eh, işte Türkiye’nin durumu bu, arkadaşlar. Ha en cahil insanımız, 
ha en okumuş, en akıldane, en bilimcil ve de en solcu geçinenimiz...

Neymiş olayın aslı, arkadaşlar?
Laik Cumhuriyet yıkıcısı, Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayi-

milliye düşmanı, ABD yapımı İki Hain Gücün Ganimet Paylaşım 
Savaşı’ymış 15 Temmuz faciası...

Aynı oranda suça batmış iki Laik Cumhuriyet Mücriminin el-
birliğiyle yıktıkları, 1923’te kurulan Cumhuriyet’imizin ganimeti-
nin paylaşım savaşıymış...

Bunu biz 15 Temmuz’dan bu yana belki yüzlerce kez söyledik, 
yazdık. Demek ki arkadaşlar, bu konuda da gerçeği, yani olayın 
aslını, olanca açıklığıyla ve sebep-sonuç ilişkileriyle yalnızca biz 
görmüşüz ve biz ortaya koymuşuz.



Şimdi buyrun ROK’un, yandaş gazete Sabah’taki köşe yazısını 
okumaya:

***
Unutulmamalı ki AK Parti’nin ilk 5 yılı geçmişteki DP, AP, ANAP 

dönemleri gibi sadece hizmet ağırlıklı ve vesayetin siyasal tabularına 
dokunulamayan bir pasif dönemdir...

***
Ama son 10 sene içinde yaşadığımız olay kansız bir ihtilaldir. De-

mokratik yolla yapılmış bir siyasal devrimdir...
***

Olağan bir 10 yıl yaşamadık ve yaşamıyoruz. Olağanüstü ama her 
şeyin toplumun çoğunluğunun onayı ile yapıldığı, vesayete karşı bir 
politik ihtilal sürecini yaşadık, yaşıyoruz...

***
Yani sonuçta bu bir silahlı ihtilal değil demokratik ihtilaldir. Halk 

devrimidir bu...
***

Vesayet kurumu iktidarı terk etmeme yönünde 2007‘den itibaren 
olağanüstü zorba yöntemlerle direndiği için vesayet rejimini bitirme 
amaçlı olağanüstü tasfiye süreçleri zorunlu olarak yaşanmıştır...

***
Türkiye’nin çoğunluğu da bu mecburi siyasal tasfiyeleri destekle-

miştir 2014 yılına kadar...
***

Şüphesiz demokratik yolla bile yapılsa her politik devrim sürecinde 
olduğu gibi burada da büyük haksızlıklar yaşanmıştır...

***
Bu dönem Türk halk ihtilalinin birinci aşamasıdır. İkinci aşama ise 

çok daha karmaşık olmuştur...[41]

***
Dün son 10 senede Türkiye’nin yaşadığı siyasal devrimin ilk aşa-

masını (2007-13)kısaca özetledim. İkinci aşama ise dediğim gibi çok 
daha karmaşık olmuştur...

***
2007-13 döneminde eski rejim aktörlerine yönelik tasfiyelerin de 

baş aktörü Fetullah Gülen ve örgütüydü...
***

Elbette bu tasfiyelerin arkasında hem siyasi irade hem de çok büyük 
toplumsal destek vardı...

***

[41] Rasim Ozan Kütahyalı, 22 Ekim 2017, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/
kutahyali/2017/10/22/turk-devrim-tarihi-2007-2017.
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Fakat Gülen’in 1970’lerin sonundan itibaren devletin ve yargının 
içine ektiği fidanlar ağaç olmasa bu devrim yapılamazdı ve askeri vesa-
yet rejimini hiçbir güç yıkamazdı...

***
Dolayısıyla AK Parti ile Gülenciler arasında işbirliği bir tercih değil 

mecburiyetti...
***

Fakat sonrasında Gülen örgütü yapılan bu toplumsal ve siyasal dev-
rimi halkın elinden çalmaya kalktı ve işte o noktada devrim içinde dev-
rim süreci başladı...

***
Türkiye tarihinde görülmedik bir terör örgütüne dönüşen Gü-

lenciler yıkılan Kemalist vesayet rejiminin yerine yeni bir vesayet 
rejimi inşa etmek istemiş ve bu halk ihtilalinin ikinci aşaması da bu 
noktada başlamıştır...

***
Hem 17-25 Aralık hem de korkunç 15 Temmuz ihaneti demokrasiyi 

hedefleyen karşı-ihtilal teşebbüsleridir...
***

Geçmişte de 27 Nisan 2007 ve 14 Mart 2008 kapatma davası olay-
ları demokrasi düşmanı karşı-ihtilal teşebbüsleriydi...

***
Milletin çoğunluğu Erdoğan’ın liderliğinde hem ihtilalin birinci 

aşamasında hem de ikinci aşamasında bu vesayetçi karşı-ihtilal teşeb-
büslerini bertaraf etmesini bilmiştir...

***
Anadolu ihtilalini yok ederek yeni bir vesayet rejimi kurmak iste-

yen hain örgüt FETÖ bugün yerle yeksan olmuş ve yüzde 95 oranında 
devletten temizlenmiştir...

***
Türk devriminin ilk aşamasından sonra başlayan “Devrim içinde 

Devrim” (2013- 17) süreci de gayet başarıyla tamamlanmıştır...[42]

***
Bizler son 10 senede dehşet büyük bir, hatta iki devrim yaptık. Önce 

Kemalist vesayet rejimini devirdik. Sonra da Kemalizmin yerine gelmek 
isteyen Gülenist vesayet rejimini devirdik. Her iki rejim de inleyerek 
çöktü. Bunu Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başardı bu millet...[43]

***

[42] Rasim Ozan Kütahyalı, 23 Ekim 2017, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/
kutahyali/2017/10/23/devrim-icinde-devrim-2013-17.
[43] Rasim Ozan kütahyalı, 24 Ekim 2017 http://www.sabah.com.tr/yazarlar/
kutahyali/2017/10/24/bir-halk-devrimini-anlamak.
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ROK, Laik Cumhuriyet’in Feto-Tayyipgiller ittifakıyla 
yıkıldığını itiraf eder

Apaçık görüldüğü gibi, arkadaşlar, Feto’yla Tayyipgiller, bir tercih 
sonucu değil, Laik Cumhuriyet’i elbirliğiyle yıkabilmek için bir mec-
buriyet sonucunda işbirliğine girmişlerdir. 

FETÖ’nün devlet içine ve yargı içine yerleştirdiği binlerce dinci al-
çak olmasaydı, Laik Cumhuriyet yıkılamazdı. 

ROK satılmışı, bütün hainlerin yaptığı gibi, kavramları tersyüz edi-
yor. Karşıdevrimin adına “devrim” diyor. Bütün dünyadaki Finans-Ka-
pital ajanlarının, ABD ajanlarının yaptığı bir şeydir bu. 

Özellikle yüzyılımızda, devrim ve sosyalizm eğilimi öylesine güçlü 
ki, en gerici sermaye uşakları bile kendilerini “devrimci” diye, “sosya-
list” diye satma gereğini duyarlar. 

Hitler de, bildiğimiz gibi, partisinin adına “Nasyonal Sosyalist” 
diyor...

ROK da işte aynen öyle. Laik Cumhuriyet Devriminin tüm kaza-
nımlarını, hainane bir işbirliği süreci sonunda bir bir yok edip onu bir 
enkaza dönüştürmelerine “devrim” diyor. 

Ne diyor?
“Biz önce Kemalist vesayet rejimini devirdik. Sonra da Kemalizmin 

yerine gelmek isteyen Gülenist vesayet rejimini devirdik. Her iki rejim 
de inleyerek çöktü.”

Çok net biçimde itiraf edildiğine göre, Laik Cumhuriyet’i elbirliğiy-
le çökertmişler. Hem de inleterek...

Sonra ne olmuş?
Sonra da geriye kalan mirasa konma savaşı başlamış. Yani bu gani-

metten aslan payını sen mi alacaksın ben mi?..
Burada Kaçak Saraylı Hafız’ın AKP’giller’i galip gelmiş, Feto’nun 

cemaati de inleyerek çökertilmiş. 
Tekrarlayalım, arkadaşlar:
Demek ki 15 Temmuz’da yaşanan facia, Amerikan Yapımı İki Hain 

Gücün elbirliğiyle çökerttikleri Laik Cumhuriyet’in mirasını, ganimeti-
ni Paylaşım Savaşı’ndan başka hiçbir şey değilmiş.

ABD’nin ve CIA’nın desteğiyle, FETÖ’nün askerleri oyuna getirile-
rek, Tayyipgiller’in galip gelmesi sağlandı, bildiğimiz gibi. FETÖ’cü-
ler hezimete uğratıldı. 
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15 Temmuz Ganimet Savaşı’nın galibi AKP’giller
gerici saldırılarını artırdı

Bu galibiyet sonunda da, Kaçak Saraylı ve AKP’giller, Mustafa Ke-
mal ve Birinci Kuvayimilliye geleneğine sahip Türk Ordusu’nun son 
kalelerini de bir bir düşürdüler, imha ettiler. 

Tayyipgiller artık kendi orduları haline getirdiler TSK’yi. Dikkat 
edin; başta Genelkurmay Başkanı gelmek üzere Kuvvet Komutanları 
artık Tayyipgiller’le birlikte Suudi Kralları önündedir, Kaçak Saray’da-
dır, Tayyipgiller’in düğün ve nişan törenlerindedir. Ve de Cuma namaz-
larındadır...

Eğitimi de bitirdiler, bildiğimiz gibi arkadaşlar.
Eğitimin temelinden başlamak üzere üniversitesine kadar tüm okul-

larımız Peşaver-Taliban Medreselerine dönüştürülüyor adım adım. 
Yargı deseniz zaten içler acısı bir durumla karşılaşırsınız. Artık hu-

kuk, kanun manun çoktan bitirildi. Tüm adli sistem AKP’giller’in hu-
kuk bürolarına dönüştürüldü. 

Yani daha önce de söylediğimiz gibi, Kaçak Saraylı tüm kurumla-
rıyla adım adım kendi din devletini kuruyor. Tabiî Türkiye de, ne ya-
zık ki, bir yandan Ortaçağ’ın karanlıklarına götürülüyor, bir yandan da 
ABD’nin, CIA’nın Türkiye’yi üç parçaya bölmeyi amaçlayan BOP ce-
hennemine...

ROK gibi sermaye ajanları hep kazanana oynar
Hatırlanacağı gibi, arkadaşlar; ROK denen bu sermaye ajanı, bir CIA 

projesi olan “Ergenekon Davası” adlı operasyona, Feto’nun ve CIA’nın 
Taraf’ında köşe yazıları yazarak en aktif şekilde destek vermişti; halkı-
mız üzerinde uygulanan psikolojik harekâtın içinde yer almıştı.

O dönemde FETÖ’ye yaptığı övgüler hem internette görüntülü ola-
rak, hem de yazılı metinler halinde bol miktarda dolaşıp durmaktadır. 
İlgilenenler bakabilir, kolayca da bulabilir bunları.

Son olarak şunu da belirtelim ki, böyle tipler hep kazanana oynamak 
isterler. Bütün içgüdüleri ve duyargaları ona odaklıdır. Her zaman kaza-
nandan yana olacaklar ki, vurgundan, soygundan, sömürüden aldıkları 
pay hiç kesilmesin.

Eğer 15 Temmuz Paylaşım Savaşı’nda Kaçak Saraylı yenilgiye uğ-
rayıp FETÖ kazanmış olsaydı, ROK hiç duraksamadan bugün Tayyip’e 
yaptığı övgülerin aynısını ona yapardı. Bundan adınız gibi emin olun...

Daha önce de söylediğimiz gibi, arkadaşlar; AKP’giller, tüm takım 
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taklavatlarıyla birlikte, yaptıkları onca ihanetin, işledikleri onca büyük 
suçun, aşırdıkları, miktarı trilyonlarca doları bulan kamu malının hesa-
bını vermek için hukuka bağlı, tarafsız mahkemeler önüne çıkarılacak-
lardır. Er ya da geç... Hiç kuşkunuz olmasın...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Ekim 2017



Ayrım
Yirmi
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Kabataş Müfterileri
Bilindiği gibi, Gezi İsyanı’mız günlerinde Tayyip’in bize şöyle bir 

iftirası olmuştu. Hatırlayalım, isterseniz:
“Yaptıkları iş sadece vurup kırma. Kamunun binalarına sal-

dırma, kamunun binalarını yakıp yıkma. Sivil vatandaşın, halkın 
araçlarını yakıp yıkma.

“Bununla kalmadılar. Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü 
bacılarıma saldırdılar.

“Bununla da kalmadılar. Dolmabahçe Camii’ne maalesef bira 
şişeleriyle girmek suretiyle, ayakkabıyla onu da yaptılar.”[44]

Kaçak Saraylı’nın dedikleri aynen bunlar. 
Tayyip böyle der de, besleme, yandaş yazarçizerler durur mu?
Onlar da hemen daldılar olaya. Şimdi de onların bir kısmının dedik-

lerini görelim isterseniz. Çünkü hepsinin dediklerini aktarmak istersek, 
yazımız çok uzun olur.

“Mehmet Metiner: İğrenç, namert saldırının görüntüleri elimizde.
“Yeni Şafak: Gezi olaylarının başörtülü mağdurunun ifadeleri deh-

şet saçtı. Bu akşam saatlerinde olayı aklamaya çalışan basının aksine 
ifadelerde kan donduran olaylar yer aldı. İfadelerde önce tekmelenen 
ardından bebek arabasındaki çocuğuna bile saldırılan mağdura eylem-
ciler cinsel organlarıyla da taciz ettikleri bilgileri yer alıyor.

“İsmet Berkan: Çok ama çok acı bir öykü. Maalesef gerçek. Mo-
bese görüntüleri dahil pek çok şey var. Savunulur tarafı olmayan bir 
olay. 

“Balçiçek İlter: Kalabalık bir grup tarafından darp edilen, tacize 
uğrayan, bebeği ve kendisi için ölümüne korkan, olur da şikâyette bu-
lunursa sokakta tekrar başına bir şey gelir mi kâbusu gören... Morluk-

[44] https://www.ntv.com.tr/turkiye/erdogan-basortululere/
saldirdilar,MY8fETQDTESWrDoEc5_tbQ.



larını da gördüm, ille de meraklıysanız, ama benim tanıklığıma ihtiyaç 
yok ki, raporu var zaten.

“Mustafa Karaalioğlu (Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni): 
Siz, Taksim Meydanı’nda yaktığınız ateşin etrafında şarkılar söylerken 
içinizden bir güruh hemen aşağıda Kabataş’ta genç bir “başörtülü” ka-
dını ve bebeğini tartaklıyordu. Mizah duygularını yitirmişlerdi ama kü-
fürleri gayet okkalıydı. Bu ülkenin işgal yıllarından beri şahit olmadığı 
bir sahneyi oynuyorlardı. Afacan değil barbardılar!”[45]

Ortaçağcı yandaşlardan şeytanın aklına gelmeyecek 
iftiralar, işkembe-i kübradan hikayeler

Bu İblisçe iftirada mağdur rolü oynatılan, Tayyipgiller’in Bahçeliev-
ler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Develioğlu 
adlı kadındı. Zamanın yandaş Star Gazetesi yazarı ve kıdemli Ortaçağcı 
yandaşlardan Elif Çakır da güya bu kadınla bir röportaj yapmıştı. Bu-
nunla ilgili yazılanları da okuyalım isterseniz:

***
Z. D. ifadesinde, olay sırasında Kabataş’ta bulunduğunu, o sırada 

karşıdan bir grubun geldiğini ve saldırganların kendisine başörtüsü ne-
deniyle hakaret ettiğini söyledi. Saldırganların, “Başımıza ne geldiyse 
bundan geldi” dediğini belirten Z. D., saldırganların kendisine tekme 
attığını ve bunun sonucunda vücudunun bir çok yerinde morluklar 
oluştuğunu belirtti. Z. D. ayrıca, üç göstericinin üst kısımlarının çıplak 
olduğunu ve kendisini taciz ettiklerini belirtti. Olayla ilgili aldığı darp 
raporunu da savcılığa teslim eden Z. D. saldırganların hakaret, darp ve 
cinsel saldırı suçlarından yargılanmalarını istedi.

BAŞBAKAN ERDOĞAN’IN, ‘YERLERDE SÜRÜKLEDİLER’ 
DEDİĞİ ANNE KONUŞTU

Timeturk’ün gündeme getirdiği Başbakan Erdoğan’ın da grup top-
lantısında dile getirdiği olayın mağduru anne konuştu...

Z. D, dehşet anlarını anlattı: Bir taraftan ‘Bu üllkenin gerçek sahibi 
biziz, anladınız mı ulan’ diye bağırıyorlar, bir taraftan tekmeliyorlardı. 
‘Kutsal başörtüsüymüş, görün bakalım kutsalı, size neler yapacağız’ di-
yerek aklınızın bile almayacağı şekilde küfrettiler, vurdular, vurdular...

Tam bir haftadır kalbimin üzerinde bir ağrıyla yaşıyorum ve her 
geçen gün o ağrının şiddetiyle yüreğim biraz daha sıkıştığını hissedi-
yorum.

[45] http://blog.milliyet.com.tr/-basortulu--bacimiza-yapilan-saldiri----icin-kim-ne-
demisti-/Blog/?BlogNo=449428.
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Günlerdir olur olmaz yerde kusuyorum. Kusuyorum, kusuyorum, 
kusuyorum ama bir türlü içimdeki o lanet olası şey çıkmıyor.

En olmadık yerlerde ağlamaya başlıyorum ‘niye ağlıyorsun?’ dedik-
leri anda boğazıma kocaman bir yumru gelip tıkandığını hissediyorum.

Günlerdir elimde tuttuğum bir fotoğraf karesiyle izliyorum, televiz-
yonlardaki Gezi Parkı eylemcilerinin ‘masumiyetini’ anlatan haberle-
rini.

Esprili çocuklarmış!
Çevre duyarlılığıymış!
Yaşam tarzına müdahaleymiş!
Erdoğan diktatörmüş! AK Parti demokrasi konusunda samimi de-

ğilmiş!
Elimde 25 yaşında bakmaya kıyamayacağınız kadar masum, gence-

cik bir anne ve altı aylık bebeğinin fotoğrafıyla izliyorum olan biteni.
Ve geceleri bir albasması gibi çöküyor üzerime, bağırıyorum bağırı-

yorum ama kimsecikler duymuyor, sonra sesimin çıkmadığını çıkama-
dığını fark ediyorum.

Yüreğimdeki o sıkışmışlık hissiyle, çaresizlik hissiyle günlerdir 
elimdeki o fotoğraf karesini o annenin ve bebeğinin yaşadıklarını her-
kesin hepinizin gözünün içine sokup ‘Bu mu masumluğunuz?’ diyerek 
avazım çıktığı kadar bağırmak istedim... Ama sustum. Hepimiz sustuk. 
Ben ve olayı bilen bütün arkadaşlarımız tek kelime etmeden sustuk.

Soru sormaya utandım.
‘Efsane’ demiştik ‘Provoke amaçlı uydurma haber’ demiştik. ‘Özür 

dileriz’ diyeninden...
Gezi’si de batsın, Topçu Kışlası da, böyle bir gözü dönmüşlüğü ar-

tık savunmamız mümkün değil, diyeninden Gezi Parkı masumiyetini 
yitirmiştir, diyenine...

O gencecik anne ve altı aylık bebeğiyle savcılığa suç duyurusunda 
bulundukları günün akşamında buluştum.

O kadar zarif, bir o kadar naif gencecik bir anne, henüz 25 yaşında.
Ve yanında bebek arabasının içerisinde mini minnacık altı aylık bir 

kız bebeği. Minicik ayakları ve kolları, gözü dönmüş caniler tarafından 
tırmalanmış o minicik sabi, o kadar sevimli, o kadar pozitif ki, bebek 
arabasının içerisinde ağzında emziğiyle sürekli gülümsüyor.

Ben hiç araya girmedim. Hiç soru sormadım. Hem soru sormaya 
utandım. Hem de eğer sorarsam anlatmaktan vazgeçer diye korktum.

Çünkü kayınpederi, yaşadıklarının kendisi adına utanç verici bir şey 
olmadığını, bunun kendisine özel bir durum olmadığı konusunda ikna 
etmeye çalıştığını biliyordum.

Ve iki gün boyunca haber bekledim ‘ne kadarını anlatırsa o kadarını 
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dinleyeceğim’ diye... O anlattıkça benim gözlerim büyüdü. O vahşeti 
gözümde canlandıramadım bile...

Sarsıldım.
Başörtüsü haa... Vurun şuna...
Genç anne ‘biliyor musunuz bebeğime bile acımadılar’ diyor utanç 

içerisinde yüzüme bakmadan.
Gözlerini bir yere sabitledi, hiç ama hiç yüzüme bakmadan, kısık 

bir sesle, sanki çok gizli bir şey anlatıyormuş tedirginliğinde anlatmaya 
başladı.

“Ağaçlar kesilmesin, Taksim’e AVM yapılmasın, diyerek bir grup 
duyarlı insanların Gezi Parkı’nda eylem yaptıklarını biliyordum. Arka-
daşlarımla birlikte Cumartesi günü Adalar’a gitmeyi planlamıştık. Gittik. 
Ve Adalar’da olduğumuz için gün içerisindeki gelişmelerden haberim ol-
madı. Telefonumda şarjım bitmek üzereydi, eşimi aradım ve geleceğim 
saati söyledim kendisine. Tam tahmin ettiğim gibi vapurdayken şarjım 
bitmiş. İskelenin oradan bir telefonla eşimi arayıp geldiğimi haber ver-
dim o da yolda olduğunu söyleyip iskelenin karşısına geçmemi söyledi.

O esnada Kabataş’taki kalabalığı fark ettim. Gezi Parkı eylemcileri-
ne destek eylemi olduğunu düşündüm.

Elimde bebek arabası yolun karşısına geçtim.
Ve beklemeye başladım.
Bir anda ‘Bakın Tayyip’in ...... burada gelin onu...’ diyen sesler duy-

dum ve arkama baktığımda 25-30 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim 
kadınların bana karşı öfkeli bakışlarını görünce benden bahsettiklerini 
anladım.

Ne olduğunu anlayamadığım bir anda üzerleri çıplak, elleri deri el-
divenli, başlarında tuhaf bantlı 70-100 kadar adamın ortasında kaldım.

Bebek arabam elimden gitti.
Bir kadın “Ne geldiyse bu ülkenin başına bunların başörtüsü üze-

rinden geldi vurun şuna” deyince, bir adam arkamdan tekme tokat vur-
maya başladı.

Sonra bağırmaya başladılar. Devrim yaptıklarını, ihtilal yaptıkları-
nı, ülkeyi bize teslim etmeyeceklerini, Erdoğan’ı asacaklarını, Erdo-
ğan’ı da hepimizi de tek tek .....

Bir taraftan “Bu üllkenin gerçek sahibi biziz anladınız mı ulan” diye 
bağırıyorlar, bir taraftan tekmeliyorlardı.

‘Kutsal başörtüymüş, görün bakalım kutsalı size neler yapacağız’ 
diyerek aklınızın bile almayacağı şekilde küfrettiler, vurdular, vurdu-
lar... ‘Asacağız Erdoğan’ı anladın mı’ diye bağırdılar.

Hangi birini söyleyeyim nasıl anlatayım yaptıkları küfürleri. Bir 
amcaydı sanırım müdahale etmeye çalıştı onu da öldüresiye dövdüler 
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kızıyla birlikte.
Sonra uzaklaştılar. İnönü stadına doğru uzaklaştılar. O sırada ta-

mamen kendimi kaybettim. Ondan sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. 
Kendime geldiğimde üzerim idrar kokuyordu. Yerimden kalktım bebe-
ğimi bulmaya çalıştım.

Artık haber dinleyemiyor.
Bu genç gelin, İstanbul Bahçelievler İlçe Belediye Başkanının ge-

lini Z. D.
Hiç oraya buraya olayı çekmeye çalışmayın. Bu vahşeti yapanlar, o 

genç anneye bir siyasetçinin gelini olduğu için yapmadılar.
Olay yargıya intikal etti.
Valiliğin emniyetin elinde mobese kayıtları mevcut. Her saat başı 

yıkanma ihtiyacı hissediyor. Dışarıya çıkamıyor. Altı aylık bebeği süt-
ten kesildi. Televizyonlara bakamıyor. Gezi Parkı eylemleri deyince 
panik atak geçiriyor. Yaşanan vahşet sadece bu olsa birkaç marjinal or-
talığı provoke ediyor der geçeriz.

Ama öyle değil.
Bugün Gazetesi’nden Zeynep Ceylan’ın başörtülü ablasına metroda 

‘Ben senin gibi böceklerle savaşmaktan geliyorum’ diyerek tekme tokat 
saldırıp küfredildi.

Bu olay da yargıya intikal etti.
Eski AK Parti Güngören ilçe başkanı Abdullah Başçı yine Gezi Par-

kı eylemlerine destek veren gruplar tarafından aynı sebep ve öfkeyle 
boğazından bıçaklandı.

Bu olay da yargıya intikal etti.
Halk dersini verecektir
Ve yargıya intikal etmeyen ‘Tayyip’i asacağız bu ülkeyi size bırak-

mayacağız’ diyerek dövülen, küfredilen onlarca başörtülü kadın. Şimdi 
kalkıp bir kez daha Gezi Parkı eylemleri masum, burada başörtülü, ba-
şörtüsüz, dinlisi dinsizi her görüşten, inançtan insanlar buraya toplanı-
yor bizim bir tek amacımız özgürlüklerimiz desenize.

AK Parti niye miting yapıyor diyenler, ortamın gerilmemesi için 
AK Part miting yapmasın diye vıdı vıdı edenler... AK Parti tam da bu 
sebeplerden dolayı o mitingleri yapmalı.

O mitingleri yapmalı ki ‘Tayyip’i devireceğiz bu ülkeyi geri teslim 
alıyoruz’ diyen it kopuk gerçekte ne olduğunu anlayıp hezeyanların-
dan vazgeçsinler. Darbe hezeyanlarına tutulmuş çapulcular, sizi bırakın 
CNN’i İnterneyşınılı gelse kurtaramaz.

Menderes’i ASTINIZ, Özal’ı ZEHİRLEDİNİZ ama Erdoğan’ı YE-
DİRMEYECEK bu halk size...

İNFİALE SEBEP OLUR DİYE İÇİMİZ KAN AĞLAYARAK 
SUSMAYI TERCİH ETTİK
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Öfkemize sahip çıktık. Evlerinde oturup ‘Koşun! Taksim’de, Ha-
tay’da, İzmir’de, Beşiktaş’ta, kan gövdeyi götürüyor. Polis masum 
insanlara şiddet uyguluyor!” vesaire vesaire diyerek sosyal medyadan 
çığırtanlık yapanlara televizyonlara çıkıp ‘Erdoğan diktatörleşti, dikta-
töre karşı sokaklara dökülüyoruz’ diyenlere rağmen sustuk.

Gezi’deki gençleri arkasına alan gözü dönmüşlere rağmen sustuk. 
Çünkü o gözü dönmüşlerin, ülkeyi kaosa sürüklemek adına o gençler-
den birkaçını dahi hiç acımadan öldürebileceğini gördük ve ÜLKEDE 
BİR İNFİAL OLMASIN DİYEREK SUSTUK.

Susmak, konuşamamak ne zormuş Rabbim diyerek sustuk hem de...
Nihayet...
Salı günü Başbakan Erdoğan AK Parti grup toplantısında ‘Çok 

önemli bir yakınımın gelinini yerlerde sürüklediler’ deyince yeniden 
ağlamaya başladım. Geçen hafta Abdülkadir Selvi’yle telefonda konuş-
muştuk. Sarsıla sarsıla ağladığımı hatırlıyorum. Abdülkadir ‘Elif yazıl-
ması lazım yazmalısın!’ dediğinde ‘Bu iğrençlik nasıl yazılabilir, nasıl 
kağıda dökülebilir ki... Ya başka kötü şeylerde olursa’ deyip susmamız 
gerektiğini söylemiştim.

Zira gazetemin yöneticileriyle birlikte ‘Bu dönemde sakin olalım. 
Gezi Parkı’nda gerçekten samimi gençler ve insanlar var.

Susmak zor. Ama bir infiale sebep olur!” kararı almıştık. Gerek Gezi 
Parkı eylemlerinin arkasında başka oyunların olduğunu anlatabilmek 
adına gerekse de Erdoğanfobiklerin gözünün ne kadar dönmüşlüğünü 
anlatabilmek adına, kimlik deşifresi yapılmadan ve oldukça makul bir 
dil kullanarak ‘genç bir anne ve altı aylık bebeği’ kodlamasıyla sosyal 
medyada yazıldı.

Gezi Parkı eylemleri süresince açılan binlerce feyk hesap üzerinden 
ve Gezi provokatörlerince, arkadaşım Halime Kökce, ben ve ‘anne be-
beği’ haberini twitter’den retweet yapanlara ağza alınmayacak küfürler 
savruldu.

Elbette yaşanan hadiseye inanamayanlar hatta bunun bir ‘karşı sa-
vunma ve internet efsanesi’ olduğunu söyleyen arkadaşlarımız da çıktı.

Başbakan Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısından sonra Abdülka-
dir Selvi ‘Başbakanın sözünü ettiği gelin’ başlığıyla köşesinde yaza-
bildiği kadarını kaleme aldı. Görünen o ki ‘İnsanın kanını donduracak 
kadar korkunç onlar utanmıyorsa biz niye utanalım yazılmalı’ diyen 
Abdülkadir Selvi de bazı şeyleri açıkça yazmaktan hayâ etmiş.

Abdülkadir’in yazısından sonra telefonlarım susmak bilmedi. 
ELİF ÇAKIR-STAR[46]

***

[46] https://www.timeturk.com/tr/2013/06/13/basbakan-in-sozunu-ettigi-gelin-olani-elif-
cakir-a-anlatti.html
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Tayyip her fırsatta Kabataş Yalanı’na sığınır
Aradan aşağı yukarı 2 yıl geçer, ama Tayyip bu yalanı tekrarlamak-

tan vazgeçmez. 2015 Mart’ında “Türk Metal İş Sendikası Kadın İşçi-
leri 20’nci Büyük Kurultayı”nda bir konuşma yapar. Bakın orada nasıl 
tekrarlar bu iftirayı:

“Gezi olayları yaşadık değil mi. Gezi olayları sırasında bir genç 
kadın. Bir belediye başkanının gelini. Bir anne yanında çocuğu ol-
duğu halde Kabataş’ta tacize maruz kaldı. Kimse o kadını taciz 
edenleri kınamadı, peşine düşmedi. Tacize uğrayana kadına ise et-
mediklerini bırakmadılar. Terbiyesizce ahlaksızca o kadının üzeri-
ne gittiler.

Hatta o hanımefendiyle ilgili yazılar yazan 4 tane bayan köşe 
yazarına da olmadık hakaretler ettiler. Şimdi de sosyal medyada 
üzerine gitmeye devam ediyorlar.

Hani tacizde esas olan kadının beyanıydı.”[47]

Yandaşların hemen tamamı, bugün bile bu İblisçe yalanı tekrarla-
maktan vazgeçmiyorlar, utanmıyorlar, arlanmıyorlar...

Kabataş Yalanı ve yalancıları kabak gibi çıktı ortaya
Bir atasözü de der ya; “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir 

huyu vardır”, diye...
Bu olayda da aynen gerçeğin bu huyu gerçekleşti. Sözde mağdur 

kadının o günkü Kabataş görüntüleri yayımlanıverdi, Kanal D’de. Ora-
da, ne bir saldırı vardı, ne tarif edilen canavar suretindeki saldırganlar...

Kadın bebek arabasıyla iskeleden sakin sakin yolun karşısına herkes 
gibi geçip gidiyor ve bir süre sonra da orada eşiyle buluşuyordu. Hiçbir 
olumsuz ya da herhangi bir suç unsuru oluşturacak olay söz konusu de-
ğildi. Yani normal bir gündü, olayın olduğu iddia edilen 1 Haziran günü 
ve o günün o saati (19:42).

İşte Kanal D’de yayımlanan görüntüler:[48]

Hazindir, bu görüntülerin ortaya çıkmış olmasına rağmen, Tayyip 
hâlâ yalanı ve iftirayı sürdürmeye devam eder. Ve yukarıda dediğimiz 
gibi, yandaşların hemen tamamı da...

Çünkü onlar Tayyip’in dediğini papağanca tekrarlamakla ve onu 
savunmakla görevli. Onun için para alıyorlar, çalıştıkları sözde gazete-

[47] http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/erdogan-kabatas-yalanini-
surduruyor-763639/
[48] https://www.youtube.com/watch?v=5SfrPJJ8bCI.
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lerden. O gazetelere de, o işleri yapsınlar, böyle müfterileri beslesinler 
diye aktarılıyor kamunun milyarları. 

Bu iğrenç, mide bulandırıcı, insanın içini kaldıran yalan ve iftirayı 
savunduklarından dolayı, gerçeğin güneş gibi apaçık şekilde ortaya çık-
masından sonra, bizim bilebildiğimiz kadarıyla 2 kişi pişmanlık belirtti, 
yanıldığını söyledi. Dolayısıyla da, özeleştiri yapmış oldu. Şimdi de 
bunların dediklerini okuyalım:

“İsmet Berkan görüntüleri izlediğini ve durumun vahim oldu-
ğunu belirttikten sonra aslında böyle bir görüntüyü izlemediğini 
ifade etti, “Bir bahane arıyor, bahanelerin arkasına sığınmaya 
teşebbüs ediyor veya ‘ama’lı, ‘fakat’lı cümleler kuruyor değilim; 
hatamın farkındayım... Üzgünüm ve özür diliyorum.” yazarak ha-
tasını belirtti. Balçiçek İlter, Zehra Develioğlu ile yaptığı röportaj-
dan sonra “morlukları gördüm” diyerek böyle bir olayın gerçek-
leştiğini ifade etmişti, daha sonra köşesinde yazdığı özür yazısında 
“Yanıltıldım… Evet yanıltıldım” yazdı.”[49]

Bugün de Ahmet Davutoğlu’cuların denilen Karar Gazetesi yazar-
lığını yapan yandaş Elif Çakır’ın ise, mağdur rolü oynatılan Zehra De-
velioğlu’yla röportaj yapmadığı, röportaj adı altında yayımladığının 
hayali bir yazı olduğu ortaya çıkmış durumdadır.

Bunlarda öylesine ahlaki değerler hasara uğratılmış ki, sadece bir 
senaryodan ibaret, iğrenç yalan ve iftiralarla dolu hayali röportajını bile 
şöyle savunmuştur, Elif Çakır. Bu konuya ilişkin haberi de, yıllarca Tay-
yip’çilik yapan, bugün bile ikili oynayan, halkımızın deyişiyle “Kıçı 
ayrı, başı ayrı oynayan”, Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan’dan okuyalım:

***
MEĞER ELİF ÇAKIR’IN FANTEZİLERİYMİŞ”
İşte Ahmet Hakan’ın yazısındaki o bölüm;
-Üstleri çıplaktı.
-Deri eldivenliydiler.
-70/80 kişiydiler.
-Cinsel organlarını çıkarmışlardı.
-Bebeği fırlatıyorlardı.
Falan filan…

*
Elif Çakır, bu akıl almaz hikâyenin “Kabataş Gelini” tarafından 

[49] https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/
out/A/Kabata%C5%9F_olay%C4%B1.html.
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kendisine anlatıldığını söylüyordu haberinde.
*

Oysa gerçek hiç de böyle değilmiş.
Anlatılan “fanteziler”, aslında “Kabataş Gelini”nin fantezileri değil, 

Elif Çakır’ın fantezileriymiş.
*

Dünkü Taraf gazetesinde Kabataş haberinin çıktığı dönemde Star 
gazetesinde editörlük yapan Murat Seçkin’in yazısından öğrendim bu 
tarihi gerçeği.

Murat Seçkin yazısında olayı şöyle anlatıyor:
“Gazeteci Elif, mağdur gelinle yaptığı röportajı gazetenin sistemine 

atıyor. Sayfanın editörü okuduklarını görünce şaşkınlığını gizleyemi-
yor. Bunları bu kadın mı anlattı?

Elif’in cevabı: Psikolojik olarak bitmiş durumda. Konuşacak hali 
yoktu. Ne anlatabilirdi ki? Ama ne demek istediğini ben anladım.[50]

***

Bir yanda namuslu gerçek Müslümanlar,
diğer yanda din bezirgânları

Tayyip’in Gezi günlerinde yaptığı korkunç bir iftira daha var, bili-
yorsunuz arkadaşlar. 

Ne demişti?
“Bu çapulcular türbanlı kızlarımızı, bacılarımızı taciz etmekle kal-

madılar, ellerinde bira şişeleriyle, ayaklarında ayakkabılarıyla Dolma-
bahçe- Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’ne de girdiler. Orada içki iç-
tiler.”

Yine hatırlayacağımız gibi Dolmabahçe Camii’nin imam ve müez-
zini, bu mide bulandırıcı iftirayı reddetti. “Hayır” dedi. “Biz Müslü-
manız, yalan söyleyemeyiz. Camimizde ne içki içilmiştir, ne de oraya 
ayakkabıyla girilmiştir. Camimizde İslam’a aykırı hiçbir davranış ol-
mamıştır. Hiçbir olay yaşanmamıştır. Sadece yaralı ve tedaviye muhtaç 
eylemciler burada hekim ve hemşireler tarafından tedavi edilmiştir. Bu 
da Mabedimizin maneviyatıyla uyumlu bir iştir.”

Bu namuslu ve cesur tavırlarından dolayı, zulme uğratıldılar samimi 
Müslümanlar. İkisi de sürüldüler camiden...

[50] http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/kabatas-yalani-elif-cakirin-
fantezisiymis-969263/
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Hep deriz ya; Tayyipgiller Kur’an ve Hz. Muhammed Müslümanı 
değildir. Bunlar Muaviye-Yezid Dincisidir ya da CIA-Pentagon-Was-
hington Dincisidir. Bunların Gerçek İslam’la ve onun ahlakıyla zerre 
miktarda olsun ilgileri yoktur.

Mağdur rolü oynatılan Zehra Devlioğlu’nun kayınpederi ve bugün 
de Bahçelievler Belediye Başkanlığını sürdüren Osman Develioğlu bu 
yalanı büyük bir heveskârlıkla savunur. Tabiî o makama gelebilmesi ve 
orada yıllarca kalabilmesi için, efendisi Tayyip’in yalan ve iftiralarını 
bütün gücüyle savunması gerekmektedir. Yandaşlık bunu emreder...

İsterseniz bir de onun dediklerine bakalım, o günlerde ve sonrasın-
da. Bu konuya ilişkin haberi de Davidson’cuların yandaş Karar Gaze-
tesi’nden aktaralım:

“Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, gelini Zehra 
Develioğlu’nun Gezi olayları sırasında uğradığı tacizin yalan oldu-
ğunu ileri sürenlere cevap verdi. Çirkin olayın yeniden gündeme 
getirilmesinin manidar olduğunu belirten Develioğlu, gelininin bazı 
basın organlarına yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu söyledi.

“Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, gelinine Ka-
bataş’ta saldırı düzenlenmesine ilişkin tartışmaların seçim öncesi 
yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Develioğlu gelininin 
verdiği ifadenin arkasında olduğunu vurgulayarak “Adalet er ya 
da geç tecelli edecektir” dedi. Develioğlu, gelininin o dönem Elif 
Çakır’a verdiği röportajın arkasında olduklarını belirterek iftira-
cılara da cevap verdi.

“Develioğlu yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda “Kabataş 
Saldırısı” olarak bilinen menfur saldırının, bazı basın-yayın organla-
rında yeniden gündeme getirildiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Gelinim çirkin ve menfur bir saldırıya maruz kalmıştır
“Hadisenin yine bir seçim öncesinde bir kez daha tartışmaya 

açılması, bizim açımızdan üzüntü verici olduğu gibi zamanlaması 
manidardır. Çirkin saldırının yaşandığı tarihten sonra, gazete ve 
televizyonlar aracılığıyla şahsım ve ailem adına duygu ve düşünce-
lerimizi paylaştık. Geçen zaman içinde düşüncelerimizde herhangi 
bir değişme olmadığını bir kez daha vurguladıktan sonra tekrarla-
ma ihtiyacı duyuyorum ki 1 Haziran 2013’te gelinim, Beşiktaş’ta 
bulunan Kabataş Vapur İskelesi civarında son derece çirkin ve 
menfur bir saldırıya maruz kalmıştır.”

“Develioğlu, konunun yargıya intikal ettiğini hatırlatarak, o 
dönem sorumluların bulunup cezalandırılmasını istediklerini kay-
detti.” [51]

[51] http://www.karar.com/gundem-haberleri/osman-develioglundan-kabatas-
yuzsuzlerine-tokat-gibi-cevap-49606.
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Halkı birbirine kırdırmak isteyen Gezi iftiracıları
gün gelecek hesap verecek

Saygıdeğer arkadaşlarımız;
Bunlar böyledir işte. Halkımızı öylesine akla hayale sığmaz, öylesi-

ne korkunç yalan ve iftiralarla kandırırlar ki, İblis bile bunların yanında 
ağzı süt kokan bebe kalır. 

Aslında, yaptıkları sıradan ya da basit bir yalan ve iftira atma değil-
di. Bunların yapmak istediği, apaçık bir şekilde halkı birbirine karşı kin 
ve düşmanlığa sürükleyerek kırdırmaktı. Büyük bir suçtu işledikleri. 
TCK 216, bu suçun şeklini ve müeyyidesini şöyle belirler:

“Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından 
farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği 
açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu madde kapsamında, er ya da geç, hukuka uygun çalışan, bağım-
sız bir mahkemenin huzuruna çıkarılacaklar ve işledikleri suçun karşı-
lığı olan cezaya çarptırılacaktır, bu müfteriler.

“@kabayalancilar” adlı twitter hesabı oturup araştırmış ve bu iğ-
renç iftirayı savunanların tek tek kimler olduğunu belirlemiş. İşte, o 
belirlenen iftiracılar:

Bu aşağılık ve iğrenç iftirayı savunanların tamamı, yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi, gün gelecek mutlaka hesaba çekileceklerdir. Yaptıkları 
hiçbirinin yanına kalmayacaktır!

Gezi eylemcileri, ülkemizin yüzakıdırlar. Bu eylemcilerin her biri, 
yeni açmış bir gül kadar, bir kelebek kadar, bir kuş kadar masumdur, 
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temizdir, değerlidir, sevimlidir, saygıdeğerdir.
Ben ve kalp hastası Genel Başkan Yardımcımız Doktor Mustafa 

Yoldaş da dahil olmak üzere tüm Partili Yoldaşlarımız, bu eylemlerin 
başından sonuna her ilde, her yerinde ve her alanında yer almıştır. 

Bu İsyan günlerinde bir tek insanın bile burnunu kanatmamıştır, 
eylemci kardeşlerimiz. Hiçbir sivile, halktan hiçbir şahsa herhangi bir 
zararlı davranışları olmamıştır. Hatta, kendilerine, Tayyipgiller’in emri 
üzerine hemen her gün biber gazlarıyla, zehirli tazyikli sularla, hatta 
sopalarla, gaz fişekleriyle ve kurşunlarla saldıran polislere bile zarar ve-
rici herhangi bir davranışları olmamıştır. Yani yüzde yüz masumdurlar. 
Meşrudurlar ve haklıdırlar...

İdealleri, sonunda mutlaka gerçekleşecek. Bu ülke, bu vatan 
AKP’giller gibi ve Meclisteki Dörtlü Çete’nin diğer bileşenleri gibi 
ABD işbirlikçisi hainlere kalmayacak. Mutlaka kurtarılacak. Emperya-
listler, işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
9 Kasım 2017
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IŞİD, ABD’nin düşmanı mıymış,
yoksa enstrümanı mı?

Biz, 2015’teki TRT Seçim Konuşmalarımızda aynen şöyle demiştik:
“Meclisteki Dört Amerikancı Parti de yani AKP de, CHP de, 

MHP de, HDP de; IŞİD de, El Nusra da, El Kaide de, ÖSO da, 
PKK de, PYD de, YPG de ABD Emperyalistlerinin kullandığı de-
ğişik enstrümanlardır, kuklalardır, piyonlardır. Adımız gibi emin 
olalım; Suriye’nin parçalanması netleştikten sonra yani PYD Kür-
distanı da Irak’taki Barzanistan gibi bir devlet statüsüne kesince 
kavuştuktan sonra ABD namlularının hedefi Türkiye olacaktır. Ve 
BOP’un Türkiye ayağı da böylece hayata geçmiş olacaktır.”[52]

Olay budur, arkadaşlar. Gerçek budur. Hakikat budur...
Kanıt mı?
Onlarcası ortaya çıktı da bugüne dek, işte birkaç gün önce bir yenisi 

daha ayan beyan çıkıverdi ortaya. Okuyalım:
***

“İçinde ABD’nin İngiltere’nin ve YPG’nin olduğu kirli sır ortaya 
çıktı

“BBC’nin özel araştırması, 250 IŞİD militanı ve ailelerinin, 
ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile Suriye Demokratik Güçle-
ri’nin (SDG) ortak operasyonuyla Rakka’dan güvenli bir şekilde tahli-
ye edildiğini ortaya koydu.

“BBC Türkçe’nin BBC’den Quentin Sommerville ve Riam Dala-
ti’nin haberinden aktadığına göre tahliyeler, YPG’nin ana gövdesini 
oluşturduğu ABD destekli SDG’nin, Rakka’yı IŞİD’in elinden aldığı 
geçen ay gerçekleşti.

“Tahliye edilen IŞİD’liler arasında, örgütün önde gelen militanları-
nın yanı sıra çok sayıda yabancı savaşçı da vardı.

[52] Nurullah Ankut, Seçim Konuşmaları, Derleniş Yayınları, s. 119.



“BAZILARI TÜRKİYE’YE GELDİ
“Rakka’dan tahliye edilen militanların bir kısmı Suriye geneline da-

ğılırken, aralarından bazılarının da Türkiye’ye gittiği ortaya çıktı.
“Tahliye edilen 250 IŞİD militanı, Rakka’nın ABD destekli milisler 

tarafından ele geçirilmesinden önce yüzlerce araçlı konvoyla şehirden 
ayrılan ve çoğu IŞİD militanlarının ailelerinden oluşan 4 bin kişi ara-
sında yer alıyordu.

“BBC’nin haberine göre onlarca yabancı IŞİD savaşçısı da silah ve 
cephane yüklü 10 kamyonla Rakka’dan ayrıldı.

“SİVİLLER YERİNE IŞİD MİLİTANLARI VE TONLARCA Sİ-
LAH ÇIKTI

“Haberde kamyon şoförü Ebu Fevzi ve arkadaşlarının tanıklıklarına 
yer veriliyor.

“Şoförler, 12 Ekim’de SDG’nin kendilerinden, Fırat Nehri kıyısın-
daki Tabka şehrinde savaştan kaçan sivil aileleri kuzeydeki bir kampa 
götürmelerini istediğini söylüyor.

“Ancak konvoy bir araya geldiğinde kamyonlarda sivil aileler yeri-
ne IŞİD militanları, militanların aileleri ve tonlarca silah ile mühimmat 
olduğu ortaya çıkıyor.

“Şoför Ebu Fevzi ve arkadaşlarına gizli tutmaları istenilen bu ope-
rasyon için de binlerce dolar ödeneceği sözü veriliyor.

“IŞİD savaşçılarının Rakka’dan kaçırılması anlaşması yerel yetki-
liler tarafından yapıldı. Rakka’da dört ay süren çatışmaların sonunda 
anlaşmaya varıldı.

“Amaç, çatışmalara son vermek, IŞİD’e karşı çıkan daha fazla Arap 
ve Kürdün hayatını kaybetmesini önlemekti.

“Ama aynı zamanda, yüzlerce IŞİD militanının da şehirden kaçması 
sağlandı.

“DÜNYAYA YÖNELİK TEHDİT OLUŞTURUYOR
“Anlaşmaya varıldığı dönemde ne ABD ve İngiltere öncülüğündeki 

koalisyon, ne de koalisyonun desteklediği SDG anlaşmadaki rollerini 
itiraf etmek istemedi.

“Militanların Suriye geneline ve hatta Suriye sınırları dışına kaç-
masını sağlayan Rakka’nın bu ‘kirli ve gizli sırrı’ dış dünyaya yönelik 
tehdidi de ortaya çıkarıyor.

“Bu gizli sırrın dünyaya sızmaması için uğraşılsa da BBC’nin ulaş-
tığı kaynaklar bu anlaşmayı doğruluyor.

“Habere kaynak olan isimlerin bir kısmı tahliye konvoyundaydı, bir 
kısmı konvoya tanıklık etti, bir kısmı da anlaşma müzakerelerine dahil 
olan isimlerdi.

“GAZETECİLERİ RAKKA’DAN ÇIKARDILAR
“Kamyon şoförlerinden Ebu Fevzi gördüklerini BBC’ye şöyle an-

lattı:
“Rakka’ya girdiğimiz andan itibaren korkmaya başladık. SDG ile 

birlikte girmemiz gerekiyordu ama yalnız başımıza girdik. Şehre girer 
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girmez, üzerlerinde bomba yüklü intihar yelekleri ve silahları olan IŞİD 
savaşçıları gördük. Kamyonlarımıza bubi tuzakları kurdular. Anlaşma-
da ters giden bir şeyler olsaydı tüm konvoyu havaya uçuracaklardı. Ço-
cuklarının ve eşlerinin üzerinde bile intihar yelekleri vardı.”

“Suriyeli Kürt birlikler medya mensuplarını Rakka’dan uzaklaş-
tırdı. IŞİD’in kaleleri Rakka’dan kaçışlarının görüntüleri televizyonda 
yayınlanamayacaktı.

“SDG resmi açıklamalarında yalnızca birkaç savaşçının ayrıldığını, 
tahliye edilenlerin hepsinin bölge halkı olduğunu duyuruyordu.

“Ancak BBC’ye konuşan bir kamyon şoförleri bunun doğru olma-
dığını söyledi.

“CEPHANELERİNİ DE GÖTÜRDÜLER
“Bazı şoförleri kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 4 bin kişiyi 

tahliye ettiklerini, Rakka’ya girdiklerinde ise konvoylarında yüzleri ka-
palı IŞİD savaşçılarının da olduğunu kaydetti.

“BBC’nin ele geçirdiği gizli görüntü kayıtlarında kamyonlarda si-
lahlı kişiler olduğu da görüldü.

“Varılan anlaşmaya göre yalnızca bireysel silahlar taşınabilecekti 
ancak IŞİD militanları tahliye sırasında taşıyabildikleri kadar silahı ve 
cephaneyi de beraberinde götürdü.

“Bir şoför, konvoyun altı yedi kilometre uzunluğunda olduğunu, 
50 kamyon, 13 otobüs ve 100’den fazla IŞİD’e ait araçtan oluştuğunu 
söyledi.

“IŞİD’in yabancı savaşçıları da Rakka’dan tahliye edilen militanlar 
arasındaydı.

“ÇOK SAYIDA YABANCI VARDI”
“BBC’ye konuşan bir şoför, “Çok sayıda yabancı vardı. Fransa, Tür-

kiye, Azerbaycan, Pakistan, Yemen, Suudi, Çin, Tunus, Mısır…” dedi.
“BBC’nin araştırması üzerine ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı ko-

alisyondan da anlaşmayla ilgili itiraf geldi.
“Rakka’dan 250 IŞİD militanı ve 3500 aile mensuplarının tahliye-

sine izin verilmişti.
“Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, “Biz kimsenin ayrılmasını 

istemedik. Ama bu, sahadaki yerel liderler tarafından, onlarla ve onlar 
aracılığıyla yürütülen stratejimizin odağında olan, Suriyelilere kalmış 
bir mesele. Savaşan ve ölen onlar, operasyonlarla ilgili kararları onlar 
alıyor” dedi.

“Müzakerelerde Batılı bir yetkili de yer alıyordu ancak görüşmelere 
“aktif olarak katılmadıkları” belirtiliyor.

“Albay Dillon, yalnızca dört yabancı IŞİD militanının Rakka’dan 
tahliye edildiğini ve onların da şimdi SDG’nin gözetiminde olduklarını 
söylüyor.

“Koalisyon ayrıca, sahada personelleri olmadığını, konvoyların ge-
çişini havadan denetlediklerini ifade ediyor.

“BU HAFTA 20 IŞİD’LİNİN AİLESİNİ TÜRKİYE’YE GEÇİRDİM”
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“BBC ekibi insan kaçakçılarıyla da konuştu.
“Türkiye-Suriye sınırındaki insan kaçakçısı İmad, “Son birkaç haf-

tada Rakka’dan ayrılıp Türkiye’ye gitmek isteyen çok sayıda aile oldu. 
Yalnızca bu hafta ben kendim 20 aileyi geçirdim. Çoğu yabancıydı ama 
Suriyeliler de vardı” dedi.

“İmad, kişi başına 600 dolar, aile başına da 1500 dolar ücret alıyor.
“BBC’ye konuşan bir diğer insan kaçakçısı da son birkaç haftada 

çok sayıda ailenin geçtiğini söyledi.
“Türkiye’nin sınır kontrollerini sıklaştırmasıyla da insan kaçakçıla-

rının da işi zorlaştı.
“Bir kaçakçı “Bazı bölgelerde merdiven kullanıyorduk, bazı bölge-

lerde nehri geçiyor, bazı bölgelerde de dik dağları geçiyorduk. Çok sefil 
bir durum” diyor.

“Odatv.com”[53]

***
Ne diyor, ABD Emperyalist Çakalı?
Evladım, IŞİD; Suriye’deki rolünüzü başarıyla oynadınız ve tamam-

ladınız. Artık yeniden bir oyunda buluşmak üzere şimdilik veda vaktidir. 

BOP’un Suriye ayağı da hayata geçirildi
Evet, BOP’un Suriye ayağı, eksik de olsa hayata geçirilmiştir artık. 
BOP Haritası’nda Suriye üç parçaya bölünüyordu. Bir parçası Ame-

rikancı Kürt Hareketi PKK’nin Suriye kolu PYD’ye bırakılıyordu. Bir 
parçası IŞİD’in kontrolüne veriliyordu. Güneyde Alevi nüfusun çoğun-
lukta olduğu bölge ise Suriye Yönetimine kalıyordu. 

Fakat 2015’te sahaya Rusya’nın girmesi, İran destekli Lübnan Hiz-
bullahı’nın Suriye Devleti saflarında savaşa katılması, dengeleri birden 
değiştirdi. Ülke topraklarının yüzde 70’ini kaybetmiş olan Beşşar Esad 
liderliğindeki BAAS Yönetimi, art arda zaferler kazanmaya başladı. Ve 
IŞİD’i püskürtüp Rakka’ya sıkıştırdı. Kaybedilen toprakların da büyük 
bir kısmını yeniden kazanmış oldu. 

ABD de, Rusya, İran, Çin ve Lübnan Hizbullahı’nın bu fiili karşı ko-
yuşu karşısında geriledi, IŞİD’i gözden çıkardı. Yani, ona vereceği böl-
geyi veremez duruma düştü. O bölge de Suriye Devletinin elinde kaldı.

ABD Haydudu şimdilik BOP’un Amerikancı PYD Bölgesinin haya-
ta geçirilmesiyle yetinmeye mecbur kaldı. 

Kaldı ki onun da sınırları yani ona ne oranda toprak bırakılacağı, 

[53] http://odatv.com/icinde-abdnin-ingilterenin-ve-ypgnin-oldugu-kirli-sir-ortaya-
cikti-1411171200.html.
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Rusya’nın da onayına kalmış bir şeydir. Eğer Rusya istemez ise, Ame-
rikancı Kürt Devleti’nin Suriye ayağı da varlığını koruyamaz, hayatta 
kalamaz.

Irak Barzanistanı’nın kuruluşu
Irak’taki Barzanistan’ı nasıl kurdu ABD Haydudu?
Kendi ürettiği kimyasal silahı Saddam Hüseyin Rejimine verdi ve onu 

Kürtler üzerinde kullandırttı. Kaldı ki, Kürtler de Saddam’la özerklik statü-
sü çerçevesinde anlaşmışlardı öncesinde. Ama ABD Çakalı Kürtlere; “Siz 
Bağdat Yönetimine isyan edin, biz arkanızdayız.”, dedi. Kürtler anlaşmayı 
bozarak isyan bayrağını çektiler. Saddam Yönetimini de kimyasal silah 
kullanmak da dahil olmak üzere Kürtlere karşı her türlü şiddeti uygulama 
yönünde teşvikte bulundular. Yani Saddam’ı, Halepçe Katliamı’na ittiler. 

Biliyorsunuz; ABD Haydudu, Saddam’ın Kuveyt’e saldırmasına da 
doğrudan etkide bulundu. ABD’nin Bağdat Büyükelçisi, Saddam’ın 
Kuveyt’e girmesinden bir hafta önce Saddam’la yaptığı görüşmede, 
dolaylı yoldan onu teşvik eder. Konuya ilişkin haberler o günlerde de 
medyada yer almıştı. 2011’de de Wikileaks Belgelerinde ortaya çıktı, 
aynı görüşmeye ilişkin tutanak. Şöyle denir bu belgelerde:

“Wikileaks internet sitesi, Irak’ın idam edilen eski Devlet Baş-
kanı Saddam Hüseyin’in, Kuveyt’i 1990 yılında işgal etmeden bir 
hafta önce ABD’nın Bağdat Büyükelçisi April Glaspie ile yaptığı 
tartışmalı görüşmeyle ilgili olarak Büyükelçi’nin Washington’a 
gönderdiği notu yayımladı.

“Irak ordusu Kuveyt’i 2 Ağustos 1990’da işgal etmiş, işgalden 
bir hafta önce Saddam, Büyükelçi Glaspie’i kabul etmişti. Büyü-
kelçi’nin bu görüşmedeki tutumunun işgale yol açtığı savunulmuş, 
bu yorum ve iddialar işgalin hemen sonrasında Batı basınında ge-
niş biçimde yer almıştı.

“Iraklı yetkililer, Saddam-Glaspie görüşmesinin tutanaklarını 
Batı basınına vermişti. Irak’ın verdiği bu tutanaklara dayanılarak, 
“ABD Saddam’ı, Kuveyt’i işgal etmeye teşvik etti” iddiası ortaya 
atılmıştı. Bu iddia da büyük ölçüde, Büyükelçi’nin görüşme sıra-
sında, “biz Araplar arası sorunlara karışmayız” şeklinde, Büyükel-
çi’nin tutanaklarda yer aldığı belirtilen ifadelerine dayandırılmıştı.

“(...)
“ABD’nin bu görüşme sırasında, “Kuveyt’i işgal etmene ses çı-

karmayız” mesajı verdiğine dair iddialara yol açan o meşhur cümle 
de Büyükelçi Glaspie’in notunun devamında yer alıyor. Büyükelçi, 
Saddam’ın Başkan Bush’a sıcak selamlarını ilettiğini yazmasından 
sonraki paragrafta, Irak-Kuveyt sınır anlaşmazlığı konusunda kısa 
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bir bilgi notu düşüyor ve ardından, Saddam’a şöyle dediğini yazıyor:
“Büyükelçi (Saddam’a), 20 yıl önce Kuveyt’te görev yaptığını, o 

zaman da şimdi olduğu gibi, bu Araplar arası işlerde taraf olmadı-
ğımızı (ABD’nin belirli bir tavır geliştirmediğini) söyledi.”[54]

Saddam, bu açık teşvik üzerine Kuveyt’e girer. Fakat aynı anda da 
ABD ve İngiltere Haydut Devletleri başta gelmek üzere emperyalistler 
dünyası, Saddam’a ve Irak’a savaş açarlar. O yılın sonunda da fiili as-
keri harekâta girişirler. Irak Ordusu’nu ve Irak’ın şehirlerini, ekonomik 
altyapısını yerle bir ederler.

Barzanistan Bölgesini ise, karargâhı Türkiye’de bulunan, Türki-
ye’de konuşlanan, adına “Çekiç Güç” dedikleri hava gücüyle koruma-
ya alırlar. Irak Ordusu’nun bu bölgeye girmesini, Irak Hava Güçlerinin 
buralarda uçuş yapmasını yasaklarlar. Uçuş yapmaya kalkıldığı anda da 
şiddetli bir cevapla pişman ederler Saddam Güçlerini.

Bu güçlü koruma altında Barzanistan Devleti oluşturulur...

2003 Mart’ında başlatılan İkinci Körfez Savaşı’yla da, Irak tarumar 
edilir, Saddam Yönetimi iktidardan tekerlendirilir ve Barzansitan’ın fi-
ilen bağımsız kalması sağlanmış olur. 

Bu İkinci Körfez Savaşı için de neydi bahanesi, ABD Emperyalist 
Haydudunun?

“Irak’ta kitle imha silahları var. Bu silahlar bizim için tehlike oluş-
turmaktadır. Irak’a girip bu silahları bulacağız ve yok edeceğiz.”

Oysa adları gibi biliyorlardı, Irak’ta kitle imha silahı filan bulun-
madığını. Ama emperyalist dünyanın medya aygıtı ellerindeydi. Öyle 
bir propaganda yaptılar ki bu konuda, Goebbels bile bunların yanında 
masum bebe kaldı. 

Amaç açıktı: Irak’ı da üç parçaya böleceklerdi, Barzanistan, Sünni 
İslam Bölgesi ve Şii İslam Bölgesi olmak üzere.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Rusya’nın, Çin’in, İran’ın ve Lübnan 
Hizbullahı’nın olaya müdahale etmesiyle birlikte, Irak’taki İslam Dev-
leti Projesi de uygulanamaz oldu. Daha doğrusu varlığını koruyamaz 
oldu, Irak da ikiye bölünmüş oldu böylece.

[54] http://www.turkishny.com/news/abd-saddam-kuveyti-igale-yonlendirdi.
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ABD Suriye’ye saldırmak için
“demokrasi” getireceğiz yalanına sarıldı

Suriye’ye saldırmak için neyi bahane etti, bu emperyalist çakallar?
Beşşar Esad’ın ve BAAS Yönetiminin, halkına zulüm uyguladığını...
Beşşar Esad liderliğindeki bu diktatörlüğü devirip Suriye’ye “de-

mokrasi ve özgürlük” getireceklerini...
Oysa, demokrasi de, özgürlük de, hukuk da bu emperyalist çakal-

lara, halkımızın deyişiyle, “soksan geçmez.” Yeryüzündeki en büyük 
demokrasi, hukuk ve özgürlük düşmanı olan bunlardır. Hak hukuk, in-
san hakları gibi insancıl değerleri zerrece de olsa tanımayan bunlardır. 
Daha önce de söylediğimiz gibi, insan soyunun başbelasıdır bunlar.

Bir de neyi kullandılar Suriye’de?
IŞİD’i...
Oysa IŞİD’i de kendi elleriyle var etmişler, yetiştirmişler ve sahaya 

salmışlardı bunlar. Başta Ebubekir El Bağdadi olmak üzere önde gelen 
IŞİD liderlerini CIA eğitmişti. Sonradan IŞİD’den desteklerini çekip 
bütün güçleriyle Amerikancı PKK’nin Suriye Kolunu desteklemeye 
başladılar, yukarıda da belirttiğimiz gibi. Şu an, Amerikancı Suriye 
Kürdistanı, yani PYD Kürdistanı kurulmuş durumdadır fiilen...

Suriye’de biz açıkça Amerikancı Kürt Devleti kuracağız, bunun için 
PYD’yi, YPG’yi destekliyoruz, dememişlerdir. Diyemezlikleri de vardır. 

Ne demişlerdir?
Biz, diktatör Esad rejimine karşı ve cani IŞİD’e karşı mücadele eden 

yerel güç olan PYD’yi ve YPG’yi destekliyoruz. IŞİD ve Esad diktatör-
lüğü yıkıldıktan sonra bu desteğimiz de sona erecektir.

Yani ne yapmıştır, emperyalist haydut?
BAAS İktidarını ve IŞİD’i aynı kefeye koyarak Şeytan ilan etmiş, 

ona karşı da sözde özgürlük savaşı veren PYD’yi, YPG’yi, DSG’yi des-
teklemiştir. Yani böylesine İblisçe bir oyun oynamıştır, ABD, İngiltere, 
Fransa, Almanya ve Emperyalist Blok’u oluşturan diğer devletler.

Tayyipgiller, gönüllü olarak rol aldıkları
ihanet oyununun hazin sonundan kaçmak için

ne kadar çırpınsalar boş
Ne yazık ki Türkiye’deki Tayyipgiller İktidarı da bu savaşta ABD 

saflarında büyük bir heveskârlıkla yer almıştır. Fakat sonunda bu ihanet 
savaşının kendi iktidarının da sonunu getireceğini görmüş ve kıvran-
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maya, kendini sağa sola rastgele atmaya başlamıştır, Tayyip ve avanesi. 
Çünkü Suriye Kürdistanı’nın kurulması tamamlandıktan sonra ABD ve 
işbirlikçilerinin doğrudan Türkiye’yi hedef alacaklarını ve Amerikancı 
Türkiye Kürdistanı’nı da kurmaya girişeceklerini; bu işin sonunda da 
kendisinin iktidardan tekerleneceğini netçe görmüş ve kavramıştır Tay-
yip. Şimdiki kıvranışları, Rusya, Çin, İran, dolayısıyla da Suriye’yle 
ittifak arayışları hep kendisini bekleyen bu acı sondan kurtulabilmeye 
yöneliktir.

Yıllardan bu yana hep belirttiğimiz gibi; ABD haydudunun, onun 
stratejik müttefiki İngiliz Emperyalist Haydudunun ve Siyonist İsrail’in 
asla dostu ve dostluğu olmaz. Onlar için sadece piyonlar, işbirlikçi hain 
kuklalar gereklidir. Onları keşfederler, devşirirler, eğitirler, iktidarlara 
taşırlar, oynatırlar; rolleri ve görevleri tamamlanınca da fırlatıp atarlar. 
Hiç acımazlar...

Tayyipgiller de kullanıldılar, rollerini çok başarılı biçimde oynadı-
lar, böylece de yollarının sonlarına yaklaştılar... Son saatleri çalacak 
artık...

Başbakanlık koltuğunda oturan Milyar Ali, herhangi bir resmi da-
vet almamış olmasına rağmen ABD’li efendileri huzuruna çıkıp; “Bizi 
kubura süpürmeyin, kullanın.”, demeye gitmiştir. “Biz her türlü ihanete 
teşneyiz. Ama iktidardan da düşmeyelim. Yani usturuplu götürelim bu 
işi. Bizi de düşünün.”, demeye gitmiştir. Açıkçası; yalvarıp yakarmaya 
gitmiştir...

Fakat işte IŞİD’in başına gelen meydanda. Ne demiştir ABD Rak-
ka’da ona?

Artık rolünü, görevini tamamladın. Bir dahaki görevde buluşmak 
üzere elveda diyelim birbirimize. Senin silahlarınla birlikte bölgeden 
tahliyeni de güvenli bir biçimde biz sağlayalım. Bu da sana bizim kı-
yağımız olsun...

Bu yıllar boyu durup dinlenmeden kan içen, kadın, çocuk, ihtiyar 
demeden insan başı kesen, insan yakan, yaptığı geniş havuzlar içine, 
büyük demir kafesler içine doldurduğu kurbanlarını daldırarak boğan, 
bazen de diz çöktürüp, sıra sıra dizip kurşun yağmuruna tutarak insan 
katleden bu canavarların bir bölümü, yukarıdaki haberde anlatıldığı 
üzere, bizim ülkemize de getirilmiştir. Şehirlerimizde, kasabalarımızda 
yani mahallelerimizde, caddelerimizde, sokaklarımızda, özetçesi; ara-
mızda yaşamaktadırlar.

Bu zerrece insani duygu ve değer taşımayan, canavarlaştırılarak in-
sanlıktan çıkarılmış yaratıklarla yan yanayız, iç içeyiz artık...

Tayyipgiller, ülkemize, halkımıza ve vatanımıza karşı işledikleri 
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binbir suçun ve yaptıkları ihanetin yanına bir de bunu eklemiş bulun-
maktadırlar.

Dedik ya; AKP’giller’in zerre miktarda olsun meşruiyetleri kalma-
mıştır. Onlar baştan ayağa suça batmışlardır, ihanete batmışlardır diye...

Her suçlu gibi, sonunda adaletin karşısında bulacaklardır kendilerini...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

15 Kasım 2017
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Hafız, sonunda Atatürkçü de oldun be...
Bak, itiraf edelim ki; bu bizim bile hiç aklımıza 

gelmemişti. Biz bile düşünememiştik be Hafız...
Bu ne müthiş dönüştür böyle yahu!

Bak, bu kalıp değiştirmelerde, yani bir kalıptan çıkıp başka bir kalıba 
girmelerde, Kaçak Saray’ının Arka Bahçelisi ile yine Kaçak Saray’ının 
Sol Meddahı olan Bin Kalıplı Doğu Perinçek ve avanesiyle müthiş bir 
yarış içindesiniz... Omuz farkıyla Bin Kalıplı sizin önünüzde... Ama 
sen çok hızlı dönüşüm ve kalıptan kalıba geçiş yapıyorsun. Bu hızla 
devam edersen, ikisini de sollar geçersin...

Başlangıçta velinimetin, yetiştiricin, ikbal kapılarının açıcısı Hocan 
Molla Necmettin’e sadakatle bağlıydın. Hatta “Sıfırlayamadım Baba-
cım”cı oğlun Bilal’in ön adını bile “Necmettin” koydun.

ABD’ye hizmetkârlık için
dost olarak kimin varsa sattın geçtin

Fakat devşiricin ABD Büyükelçisi Morton Abromowitz’in, son-
rasında da CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un bir sinyaliyle satıp 
geçtin adamı be. Hem de hiç duraksamadan...

Ama Molla Necmettin, kıdemli politikacı. Yani eski kulağı kesikler-
den. Hemen sebebini buldu, senin bu satışının. Dedi ki aynen; “Tayyip 
Erdoğan’ı ve ekibini emperyal güçler oynatıyor. Anlaştılar emper-
yalistlerle. Onların emriyle oynuyor bunlar.”

Bir ara da Afgan Mollalardan Gulbeddin Hikmetyar’ın adamıydın. 
Belediye Başkanlığı döneminde koltuğunun önünde diz çöküp feyz al-
dın o Ortaçağcı CIA Dincisinden. Sonrasında onları da sattınız...

Muammer Kaddafi’nin dostuydun bir aralar. Elinden İnsan Hakları 
Ödülü almıştın hani. Kucaklaşmıştınız dostlukla.



Yine efendin CIA’dan, Washington’dan aldığın bir emir üzerine sat-
tın adamı be!

Efendin ve sahibin ABD-AB Emperyalist Haydutlarıyla birlikte ta-
rumar ettiniz adamın ülkesini...

Sonrasında da ciğeri beş para etmez sokak serserilerine, çakallara 
linç ettirdiniz adamı. 

Ne kötülük görmüştünüz, Libya’dan ve Lideri Muammer Kadda-
fi’den?..

Bir de Müslüman olacaksınız ha...
Yazıklar olsun...
Bak, dünyanın ta öbür ucundan, Ölümsüz Devrimci Hugo Cha-

vez, “Şehit” dedi Muammer Kaddafi için. Mazlum ülkesini savunmak 
isterken katledilen yurtsever lider, dedi. Chavez Hıristiyan, sense Müs-
lümansın, öyle mi?

Değilsiniz, Hafız. Hiçbiriniz Müslüman filan değilsiniz. Hz. Mu-
hammed ve Kur’an İslamı’yla zerrece ilginiz yok. Siz, Muaviye-Yezid 
İslamcısısınız, CIA-Pentagon İslamcısısınız.

Gerçek İslam’ın ve Gerçek Müslümanların da en ağulu düşmanları-
nı oluşturmaktasınız...

Bir aralar Suriye’nin namuslu, yurtsever lideri Beşşar Esad’la dost-
tunuz, değil mi?

Kendi sözündür: “Bizim Beşşar Esad’la dostluğumuz, kardeşlik-
ten de ileridir.”

Sonra yine emretti efendin emperyalist haydut. Ve duraksamadan 
döndün, kalıp değiştirdin, en önde gelen Beşşar Esad düşmanları arası-
na katılıverdin. 

“Kardeşim Esad” söylemin, bir anda oldu “Zalim Esed”.
Senin dönüşlerin ve bir kalıptan çıkıp diğerine girişlerin saymakla 

bitmez.

En ağulu Mustafa Kemal düşmanlığından
sahte “Atatürkçülüğe”

Gelelim son dönüşüne ve içine girmeye çabaladığın son kalıbına. 
Yani “Atatürkçülüğüne”...

Yahu sen, 50 yıldan bu yana Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye düş-
manısın. 

Sen değil miydin, Mustafa Kemal’e, İnönü’ye “Ölmüş inek” diye 
hayâsızca saldıran?

202



Sen değil miydin, bu yiğit Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın Önderlerine “İki ayyaş” diyerek saldıran?

Sen değil miydin, “CEHAPE Anlayışı camileri ahır yaptı”, diye 
Şeytani yalanlarla bu yiğit önderlerimizi karalamaya çalışan?

Bir anda oluverdin Atatürkçü, he?
Halkımız ne der böylesi işler çevirene?
“Gülerler kedinin çamaşır yıkayışına...”
Gerçekten de gülünçsünüz, acınasısınız, daha başka pek çok şeysi-

niz de, gerisine gerek yok...
FETÖ ile bilumum her biri de birer din derebeyliği olan, birer yılan 

yuvası olan tarikatlarla, cemaatlerle el ele vererek Laik Cumhuriyet’i 
yıkacaksınız, Mustafa Kemal’in, İnönü’nün adını ders kitaplarından, 
stadyumlardan vb. yerlerden silip çıkaracaksınız, okullarımızı tam an-
lamıyla birer Peşaver Medreselerine döndüreceksiniz, bilimle, laiklikle 
tüm bağlarını keseceksiniz; eğitimde kalite diye hiçbir şey bırakmaya-
caksınız, Mustafa Kemal’in Ordusu’nu kurt dalamış sürüye çevirecek-
siniz, okullarını, hastanelerini yok edeceksiniz, memlekette hukuk diye, 
bağımsız yargı diye bir şey bırakmayacaksınız, tüm devlet kurumlarını 
tepeden tırnağa Ortaçağcı Yezid Dincisi yandaşlarınızla dolduracaksı-
nız; ondan sonra da “Biz de Atatürkçüyüz” numarasına yatacaksınız ha?

Öyle ya, bütün millet ahmak zaten. Siz ne doğrasanız yemeye hazır. 
Gerçi tümden haksız da değilsiniz. “Hülooğğ”cularınızda, meczuba dön-
dürdüğünüz o zavallılarda ne kafa bıraktınız, ne anlayış, ne çalışan zihin...

Siz ve yandaşlarınız, yalanları, iftiraları süsleyip püsleyip satmada, 
yutturmada Nazi Goebbels’i bile çırak çıkaran yandaş medyanız ve on-
ların psikolojik harekâtı karşısında ne yapsın, bu kafadan gayrimüsellah 
hale getirilmiş, aç ve yoksul zavallılardan oluşan “hülooğğ”cularınız... 
Siz ne doğrasanız yutacak, yumuşak somun niyetine...

Mustafa Kemal düşmanı Ortaçağcının adını
bir okula verdiler

Bak Hafız; Milli Eğitimi ne hale getirmişsin. Al sana bir örnek:
Tokat’ta yeni açtırdığınız ve adına “İmam Hatip Lisesi” dediğiniz 

bir Medrese Mektebine ne ad veriyor adamlarınız:
“Tokat Mustafa Sabri Anadolu İmam Hatip Lisesi”.
Hatırlarsın Hafız; senin yine Yezid Medreselerine döndürdüğün Di-

yanet İşleri de bir sözümona Çalıştay yapmıştı, Mustafa Sabri üzerine. 
Ne demiştiniz orada bu hain emperyalist uşağı sözde din adamı için?
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Şöyle:
“Çalıştayda Mustafa Sabri Efendi’den sık sık, “Modern bilim-

leri tenkit eden, akıl ve ilimi öne çıkaran” nitelemeleriyle söz edildi.
“(...)
“Çalıştayın dördüncü oturumuna konuşmacı olarak katılan 

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Nâzım Büyükbaş, 
Mustafa Sabri Efendi’nin “bağnazlık” içerisinde hareket etmediği-
ni öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir alim ve fıkıh bilgini olarak Sabri Efendi’nin eserlerinde ilk 
göze çarpan, yenilik taraftarlarına karşı savunmacı ve reddiyeci 
tarzıdır. Onun hukuk mantığına olan hâkimiyetinde usul ve ilmine 
verdiği önemin rolü tartışmasızdır. Ayrıca konuları ele alırken usul 
anlayışını sağlam bir mantık ve hakkaniyet üzerine kurma çabası 
gösterir.”[55]

“Akıl ve bilim adamı”, öyle mi bu hain, satılmış uşak?..
Bakın bakalım, bunun aklı ve bilimi neymiş. Ya da akılla ve bilimle 

zerrece ilgisi, alakası var mıymış bu hainin. 
Mustafa Kemal ve vatan savaşı veren Antiemperyalist Birinci Ulu-

sal Kurtuluşçularımız için ne demiş bu şerefsiz:
“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-

[55] http://odatv.com/elimden-gelse-turkleri-arap-yaparim-diyen-cumhuriyet-karsitina-
sahip-ciktilar-2308171200.html.
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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 
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.” [56]

İşte, Hafız; senin Diyanet İşleri Başkanlığındaki mollalarının akıl ve 
bilim sahibi dedikleri Mustafa Sabri’nin aklı ve bilimi...

Tabiî buna akıl denirse, bilim denirse...
Hainliğin, alçaklığın, satılmışlığın, namussuzluğun, vatan ve halk 

düşmanlığının adına akıl ve bilim sahipliği denirse...
ABD Emperyalist Haydudu 1950’den bu yana “Yeşil Kuşak Pro-

jesi” adını verdiği alçaklık projesiyle, halk düşmanlığı projesiyle bu 
yapıda milyonlarca insan suretinde yaratık yetiştirdi...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bildiğimiz gibi, namuslu ve yurtsever insanlarımızın tepkisi üzerine 

[56] Yılmaz Özdil, http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/yilmaz-ozdil/19-
mayis-3-1857833/.
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AKP’giller’in Ortaçağcı Milli Eğitim yetkilileri geri adım atarak Mustafa 
Sabri nam hainin adını kaldırdılar okuldan. Fakat onlar da biliyorlardı bu 
tür durumlarla karşılaşacaklarını. Aslında yoklama çekmişlerdi. Yedirirsek 
iyidir, yemezlerse de kaldırırız bir süreliğine. Sonra şartlar daha bizim için 
elverişli hale, uygun hale gelince yeniden koyarız, diye düşünmüşlerdir.

Evet, aynen böyle olmuştur. Çünkü, AKP’giller’in yani Kaçak Sa-
raylı Reis ve avanesinin tamamı, aynı yolun yolcusudur, Mustafa Sabri 
gibi emperyalist işbirlikçisi, vatan millet düşmanı hainlerle aynı kafa 
yapısına sahiptir. Alın işte bir kanıt:

“Memur-Sen” adlı yandaş, sözde kamu emekçileri sendikasının 
başkanı, bakın ne diyor, attığı twitte:

“M. Sabri ismine tahammülsüzlük asla kabul edilemez. Şeyhü-
lislam Mustafa Sabri Efendi sadece Tokat’ın değil bu milletin, üm-
metin bir değeridir. Ondan rahatsız olanlar bilgilerini ve zihinlerini 
sorgulasınlar. Tabela iner ama yüreklerden ve zihinlerden saygın-
lığı asla inmez.”[57]

Yargıtay da Mustafa Kemal düşmanı
Ortaçağcılarla dolduruldu

Sırf Milli Eğitim’de mi böyle, Ortaçağcı, Mustafa Kemal ve Kuva-
yimilliye düşmanları?

Ne gezer...
Devletin tüm kurumlarında...
İşte birkaç gün öncesinin bir haberi. Bu da güya Yargıtay üyesi bir 

yargıç. Bakın nasıl saldırıyor Mustafa Kemal’e:
“Öteden beri Kemalizm’in bir ideoloji olduğu söylenir ama 

esasında kendine özgü ritüel, ayin ve törenleri olan bir dindir, tes-
pitinde bulunsak yanlış tanımlamış olmayız, herhalde… Hem de 
hiçbir dine nasip olmayan “resmi devlet dini” olma ayrıcalığını da 
bünyesinde barındırarak…

“(...)
“Türkiye’deki Kemalist elit de dersini iyi çalışarak, sistemin 

bekasını Atatürk’ün ömrüyle sınırlandırmamak için kendince çok 
yerinde tedbirlerle yola koyulmuştur…

“Öncelikle sair türbe ve tekkelerin kapısına kilit vurarak hep-
sinin toplam yüzölçümünden daha fazlasını Anıtkabir adı altında 
Atatürk’ün mezarına tahsis ederek, merkezi bir kutsal mekân ihti-

[57] https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711161031028023-memur-sen-baskani-
seyhulislam-mustafa-sabri-tabeladan-iner-ama-yureklerden-asla-inmez/.
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yacına cevap verdiler…
“(...)
“Sair türbe ve kabirlerde dua edenler, bilimsellik namına ti’ye 

alınırken, milli bayram ve anma törenlerinde bir nevi içtima ala-
nına çevirdikleri Anıtkabir’deki cemaat mevcudiyeti istatistikleri 
üzerinden gurur devşirdiler…

“(...)
“Tüm resmi zevatın Ankara’ya gelerek bu ayine iştirak etme-

sinin imkansızlığından hareketle, taşradaki yerleşim birimlerine 
endüstriyel heykeller dikerek kamu görevlilerinin bulundukları 
yerdeki bu ayin mekanlarında yarı beline (rükuya) kadar eğilerek 
ibadet etmelerine “olanak” sağladılar…

“(...)
“İslam inancındaki “her şeyin peygamberin yüzü suyu hürme-

tine yaratıldığı” tezini karşılarcasına, “olmasaydın olmazdık” söy-
lemiyle işi takva boyutuna vardırdılar…

“Henüz yaşamakta olan ve dolayısıyla, işitme ve görme duyusunu 
yitirmediği için; üzülen elem ve kedere garkolan bir cumhurbaşkanı-
na hakaret edebilmeyi kişisel özgürlük adına savunurken, 80 yıl önce 
vefat etmiş 1. Cumhurbaşkanımız hakkında en ufak bir eleştirinin ha-
pisle sonuçlanması yolunda fikri takipte bulunmayı ihmal etmediler…

“(...)
“Ne var ki, kendileri muhalefette olsa dahi dinlerini iktidar-

da tutan bir koruma zırhına sahipler… Dogmatik olmakla itham 
ettikleri sair dinler bile kendi içinde ciddi tartışmalar yaşarken; 
anayasanın “değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez” 
zırhıyla kaplı olan bir dine mensup olmanın konforunu yaşamaya 
devam edecekler…”[58]

İşte gördünüz, arkadaşlar...
Bu Hafız da, “Fesli Kadir”in fessizi...
Yargıç maskesi taşıyanı...
Aralarında herhangi bir fark var mı?
Yok...
Tabiî söylemlerinde biraz biçim farkı olacak. 
Ne diyordu Fesli Kadir?
“Keşke Yunan galip gelseydi.”
Bu şahsın da yukarıdaki cümlelerinin ortaya koyduğu anlayışında 

ulusa, vatana ve milletin istiklaline dair zerrece bir değer bulunmadığı 
apaçık görülmektedir. 

[58] http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/yargitay-uyesinden-skandal-ataturk-
paylasimi-zorunlu-ibadete-donustu-2085814/.
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Adam bırakalım Mustafa Kemal’i, ulusal bayramların bile kutlan-
masından rahatsızlık duymaktadır. 

Nedir gönlünde yatan?
Bir Ümmet mensubu olmak...
Herhangi bir ulusal kimliğe sahip olmamak...
Özlemi ve rahatsızlığı budur şahsın...
Ülkemizin, milletimizin kahramanlarına ve onu var eden ulusal gün-

lerine karşı çıkıyor. Onlardan rahatsız oluyor. Yani dolaylı yoldan “Keş-
ke Yunan gelip gelseydi” demiş oluyor.

İşte Yargı, hem de “yüksek” olanı, ne acıdır ki, böylesi yargıç mas-
keli Ortaçağcı şahıslarla doldurulmuş durumdadır. Bunlardan hukuk 
mu beklenir, adalet mi, kanunilik mi...

Vatandaş, Mustafa Kemal’e, silah arkadaşlarına ve ulusal bayram-
larımıza, yani değerlerimize saldırırken bir yandan da Kaçak Saraylı 
Reis’ine cila geçmeyi ihmal etmemektedir. İşte böyledir bunların kıratı. 
Neylersiniz...

Ülkemiz bu hallere düşürüldü işte...
Aslında böyle şahısların, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş 

Savaşı’mızın Önderlerine ve ulusal değerlerimize böylesi düşmanlık 
güden insanların, Yargıda kesinlikle görev alamamaları gerekir.

Çünkü bu adamlar, millet mensubu olmayı, hele hele bağımsız bir 
milletin üyesi olmayı hazmedememiş durumdadırlar. Bunlar Ortaçağ’ın 
Ümmetçilik Konağında yaşamaktadırlar, kafaca ve ruhça. Dolayısıyla 
da, ruhundan, muhtevasından, içeriğinden eser kalmamış olsa da, hiç 
değilse kuru ve boş Kabuğu hâlâ ortada olan Cumhuriyet Mahkemele-
rinde yargıç sıfatıyla görev alamamaları gerekir böylesi insanların.

Hukukçu yoldaşlarımız bir kafa yorsunlar bakalım...
En azından Tarihe not düşmek babından bu şahıs hakkında da bir suç 

duyurusunda bulunarak, şu an bulunmuş olduğu makamın görev ve so-
rumluluğunu yerine getirmeye ruhen ve zihnen müsait olmadığına dair...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bunların da sonu gelecek. Bütün vatan millet, laiklik ve tam ba-

ğımsızlık düşmanları gibi, gelecek bunların da sonu. Ve yapıp ettikleri 
ihanetlerin, vatanımıza, milletimize ve halkımıza verdikleri zararın be-
delini ödeyecekler bir bir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Kasım 2017



Ayrım
Yirmi Üç
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IŞİD, iki askerimizi yaktı.
Türkiye’deki Ortaçağcılarsa, 34 masum aydınımızı, 

sanatçımızı, gencecik oğullarımızı, kızlarımızı 
yaktı. Hem de canavarca, namussuzca...

Kaçak Saraylı “Reyiz”in İstanbul’a atadığı
yeni Belediye Başkanı, Sivas’ta insan yakan 
canilerin avukatlığını yapmış Mevlüt Uysal’sa 

bunca yıl sonra bile diyor ki;
“Orada bulunan her iki taraf da mağdurdur.”

Yani, yakan şerefsiz cellatlar, insanlık düşmanları da mağdur-
muş bunlara göre...

Hep deriz ya; bunlarda kin bitip tükenmez.
Ve bunlarda asla vicdan teşekkül etmez. İnsani ve ahlaki değer-

ler oluşmaz. Bunların IŞİD’den, El Kaide’den, El Nusra’dan zerre-
ce olsun ne bir anlayış farkları vardır, ne de insani farkları...

Aynı çamurdan yoğurulmadır bunlar: Biri neyse, öbürü de ay-
nen odur...

Sivas Katliamı cellatlarının avukatlığını yapmaktan 
pişman değilmiş

Bakın, ne demiş, Tayyipgiller’in yeni İstanbul Belediye Başkanı Av. 
Mevlüt Uysal:

“Sivas davalarına girmekten pişman mısınız, hayır pişman deği-
lim. Ancak Sivas olaylarıyla ilgili tespitim, o günkü tespitimle kesin-
likle örtüşmüyor. Şu anda çok farklı bakıyorum. Sivas olayları halkın 
birbirine yaptığı bir şey değil. Orada can verenler de, orada hapis 
yatıp bedel ödeyenler de mağdur diye bakıyorum. Nasıl ki, oradaki 
vatandaş bire bir oraya yakma niyetiyle gitmediyse. Bedel ödeyen-



ler de böyle bir niyetle oraya gitmedi. Maalesef, bizzat avukatlığını 
yaptığım vatandaş, hiç orada bulunmamasına rağmen idam cezasına 
çarptırıldı. Ayakkabıcılık yapıp, İstanbul’a ayakkabı almaya gelen 
bir vatandaş idam cezasına çarptırıldı. Bakışım o. Türkiye bu olay-
ları çok yaşadı.. İnşallah, şimdiden sonra bu tür olayları yaşamayız.

“O süreçte biz bir şekilde şuna inanıyorduk. Hiç kusuru olma-
yan, masum olan, orada muhafazakâr olan kesimin üzerine bir şey 
yıkılmaya çalışılıyor.

“(...)
“O süreçte baktığım pencereden yaptığım mücadele doğru mu 

derseniz, evet doğru.”[59]

Gördünüz mü, Tayyip’in, Topbaş’ın yerine getirdiği acar Belediye 
Başkanının vicdan ve insanlık hallerini?

Kendine göre, büyük bir değişim geçirmiş. O günlerde sadece ya-
nanları yani kurbanları suçluyormuş; “Muhafazakâr kesim” diye nite-
lediği cellatların üzerine hiç yoktan bir suç yıkılmaya çalışılıyor, diye 
düşünüyormuş. 

Bugünse, cellatlar hakkında yani onun muhafazakâr kesim dediği 
ve sahiplendiği Ortaçağcılar hakkındaki görüşü yine aynıymış, hiç de-
ğişmemiş. 

Peki ne değişmiş?
Lütfetmiş şimdi, yanan kurbanları suçlamaktan da vazgeçmiş... Gö-

rüşünün değişen bölümü buymuş sadece...
Bunun müvekkilinin hiç suçu yokmuş mesela. Orada değilmiş o cel-

lat, o anda. İstanbul’a ayakkabı almaya gitmiş. 
Peki, kim yaktı o gencecik fidanları?
Belki uzaylılar...
Belki de Patagonyalılar...
Cellatların avukatlığını yapmış olmaktan da asla pişmanlık duymu-

yormuş. Doğru olanı yapmış o günlerde...

Ortaçağcılarda acıma duygusu yoktur
Daha önce de dedik ya, yoldaşlar; bunlarda empati yapma özelliği asla 

söz konusu değildir. Tıpkı seri katiller gibidir bunlar. Yakarlar, keserler, 
boğarlar, ama zerre miktarda olsun acıma ve pişmanlık duymazlar...

Hani 1980’li yıllarda Cezayir’de de bunların “Silahlı İslami Grup-

[59] http://www.hurriyet.com.tr/ibb-baskani-mevlut-uysaldan-23-yil-sonra-sivas-
katliami-aciklamasi-40644952.
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GIA” adlı benzerleri, başları açık diye kaçırdıkları ortaokul ve lise öğ-
rencisi kızları yere yatırıp birbirleriyle şakalaşarak koyun boğazlar gibi 
kesmekteydiler...

Hepimiz, gün gibi hatırlarız: 15 Temmuz gecesi de bunlar, Boğaz 
Köprüsü üzerinde 20 yaşındaki, oraya bir tatbikat var, denilerek komu-
tanları tarafından getirilen Hava Harp Okulu öğrencilerini kesmişlerdi.

Yine komutanları tarafından oraya getirilen rütbesiz, vatani görevini 
yapıp tamamlamaktan öte hiçbir amaç taşımayan, vatan evladı askerle-
rimizi başlarını keserek katletmişlerdi. 

Demek ki yoldaşlar; bunlardaki ruhiyat hiç değişmemektedir. Bun-
lar asla his taşımazlar. Bir robot kadar, bir savaş aracı kadar duygusuz, 
ruhsuz ve acımasızdır bunlar. Sadece insanlıktan çıkarılırken bellekleri-
ne yüklenen Muaviye-Yezid Dininin öfke ve kinini taşırlar...

Yine hatırlanacaktır; Sivas cellatları, Amerikancı Parababaları Dev-
letinin sözde yargıçları tarafından davaları, zamanaşımına uğratılarak, 
düşürülmek suretiyle salıverildiler, birkaç yıl önce. 

Ne demişti, o salıverilme üzerine Kaçak Saraylı Tayyip?
Aynen şunu:

“Başbakan Erdoğan, Sivas davasının zamanaşımından düşmesi 
ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

“Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Zaten onlar da söy-
lüyorlar... Yıllar yılı içerde olan vatandaş, içlerinde kaçak olanlar 
vardı. Bilemiyorum tabii onlar da var...”[60]

Gördüğümüz gibi, Tayyip de, adamı Belediye Başkanı gibi, cellat-
lardan yana. Zaten başka türlü olamazlar ki...

Yine hatırlarız; Sivas cellatlarının avukatlığını yapmış, daha bir hay-
li Ortaçağcı var Tayyip’in AKP’giller’inde. 

***
SİVAS KATİLLERİNİ SAVUNAN VE SONRA AKP’Lİ OLAN 

AVUKATLAR:
1.   Av. Ahmet Özer, Refah Partisi 1998 yılı Konya-Meram Bel. Bşk. V.
2.   Av. Ali Aşlık, AKP İzmir eski İl Bşk.
3.   Av. Ali Bulut, AKP Maraş Mv. TBMM Anayasa Kom. Üyesi;
4.   Av. B. Ali Dönmez, N. Erbakan’ın kayıp trilyon davasının avukatı
5.   Av. Bedrettin İskender, AKP Ümraniye Belediye Bşk. Adayı;

[60] https://www.ntv.com.tr/turkiye/erdogan-karar-hayirli-olsun,pRL_
EK6gUkSmYjDp2mNVQA.
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6.   Av. Burhanettin Çoban, AKP Afyon Bel. Bşk. Adayı;
7.   Av. Bülent Tüfekçi, AKP Malatya İl Bşk;
8.   Av. Celal Mümtaz Akıncı- AKP oylarıyla Anayasa Mah. Üyesi;
9.   Av. Ekrem Bedir, Sakarya AKP Hendek Bel. Mec. Üyesi;
10. Av. Eyüb Karagülle, İst. Saadet Partisi Eski İlçe Bşk.
11. Av. Faik Işık, Başbakan Erdoğan ve Süleyman Mercümek’in 

avukatı;
12. Av. Faruk Gökkuş, İst. AKP, Kâğıthane Bel. Bşk. Aday adayı;
13. Av. Ferruh Aslan, İst. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü;
14. Av. Fuat Sağıroğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Yahya Kara-

kaya ve N. Erbakan’ın “kayıp trilyon” davasının sanığı Süleyman Mer-
cümek’in avukatı;

15. Av. Halil Ürün, RP Kayıp trilyon davası sanığı, AKP, 2008 Yılı 
Afyon Bel. Bşk. Adayı;

16. Av. Hasan Hüseyin Palan, AKP İst. İl Disiplin Kurulu Üyesi;
17. Av. Hayati Yazıcı- AKP Hükümetinde bakan;
18. Av. Haydar Kemal Kurt, AKP Isparta Mv;
19. Av. Hurşit Bıyık, AKP Trabzon İl Bşk. Yrd. Mv. Adayı;
20. Av. İbrahim Hakkı Aşkar, 22. Dönem AKP, Afyon Mv;
21. Av. İbrahim Kök, AKP Elazığ Mv. Aday Adayı;
22. Av. İsmail Aydos Ankara, Saadet Partisi GİK Üyesi;
23. Av. M. Ali Bulut, AKP Maraş Mv. TBMM Anayasa Kom. Üyesi;
24. Av. M. Nedim Taylan, AKP Adıyaman;
25. Av. Mehmet Akıncı, Refah Parti Pendik Belediye Başkan Yar-

dımcısı;
26. Av. Mehmet Cihan, İst. SP Bağcılar Belediye Başkan Adayı;
27. Av. Mevlüt Uysal, AKP İstanbul Başakşehir Bel. Başkanı;
28. Av. Nevzat Er, AKP Eminönü Eski Bel. Bşk;
29. Av. Ramazan acar, Saadet Parti Malatya Merkez İlçe Bşk;
30. Av. Reşat Yazak - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi;
31. Av. Suat Altınsoy, AKP Konya İl Bşk. Yrd.;
32. Av. Süleyman Boyalı, HAS Parti Konya, Meram İlçe Bşk.;
33. Av. Şevket Kazan - Eski RP Milletvekili, Adalet Bakanı;
34. Av. Tayfun Karali, İst. Büyükşehir Bel. Darülaceze Md.;
35. Av. Yakup Özbek, İst. HAS Parti Büyükşehir Mec. Üyesi;
36. Av. Zeyid Aslan, AKP Tokat Mv. Başbakan Erdoğan’ın eski avukatı;
SİVAS KATİLLERİNİ SAVUNAN VE DERNEK YÖNETİMİN-
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DEKİ AVUKATLAR:
1. Av. Mehmet Cengiz, İst. Deniz Feneri Der. Gnl. Başkanı;
2. Av. M. Halit Çelik, İzmir MAZLUMDER Eski Genel Başkanı;
3. Av. Hamza Akbulut, İst. İlim Yayma Cemiyeti Gnl. Bşk.; 
4. Av. Hüsnü Yazgan, İslami Hareket Örgütü Merkez heyeti Üyesi;
5. Av. Haluk Can, Sakarya, İlim ve Hikmet Kültür Vakfı Bşk. Ba-

şörtüsü sözcüsü;
6. Av. Cihan Baykara Denizli Sahte Peygamber Evrenesoğlu’nun 

Avukatı;
7. Av. Şeref Dursun, Sivas Umut Operasyonu sanığı;
8. Av. Şemsettin Petek, İst. Çağrı Grubu Bşk. Adayı;
9. Av. Nihat Osmanoğlu, İzmir, İst. Mazlumder Üyesi;
10. Av. Kamil Uğur Yaralı, İst. Hukukçular Derneği Bşk.;
11. Av. Kadir Hikmet Beyazıt, Mazlum-Der Kayseri Şube Bşk.;
12. Av. Emin Atalay, İst. İKRA Der. Bşk. İHH Avukatı;
13. Av. Avni Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun amcaoğlu;
14. Av. Yasin Şamlı, Hukukçular Der. Gnl. Sek.[61]

***

İki Ortaçağcı güç olan AKP’giller ve IŞİD ruh ikizidir
Molla Necmettin’in Saadet Partisi Genel Başkanı olan Temel Ka-

ramollaoğlu da, bu cellatları o gün “Gazanız mübarek olsun”, diyerek 
kutlayanlardandır.

Erbakan’ın bir dönem Adalet Bakanlığını da yapmış olan, parti yö-
neticilerinden Şevket Kazan da cellatların avukatları arasındaydı.

Sözün özü, arkadaşlar; bu Ortaçağcıların tamamı zerrece birbirinden 
farklı değildir. El Kaide’si de, El Nusra’sı da, Fetih Cephesi de, IŞİD’i 
de, ÖSO’su da, GIA’sı da, AKP’giller’i de; birbirlerinin aynıdır. Klon-
lanmış gibi birbirinin benzerleridir bunlar...

Yine birkaç gün öncenin haberiydi:
Suriye’de IŞİD’den ele geçirilen silah ve diğer araç gereçler arasın-

da Konya Belediyesi armalı ve İstanbul Belediyesi armalı iş makineleri 
de bulunmuştur. 

Demek ki AKP’giller IŞİD’e vb. Ortaçağcı örgütlere sadece 2000 TIR 
dolusu silah göndermekle yetinmemişler; iş makinaları da göndermişler. 

[61] http://odatv.com/sivas-katliami-sonra-partilesen-islamci-orgut-koalisyonu-
mu-0912111200.html.
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Yine hatırlanacağı gibi; Güney İllerimizin hastanelerini onların has-
ta ve yaralılarına tahsis etmişlerdi, yıllarca. Bu Ortaçağcılar, gelip Gü-
ney İllerimizde dinlenmekte ve gidip Suriye’de savaşmaktaydı, meşru 
yönetime karşı.

Özetçe yoldaşlar; 15 yıldan bu yana Türkiye’yi Sivas’ta insan ya-
kanlar yönetmektedir. IŞİD’le, GIA’yla aynı kafa yapısına ve aynı 
CIA-Pentagon Dinine inananlar yönetmektedir. Türkiye’yi de adım 
adım IŞİD’e benzer bir devlete dönüştürmektedirler. Nihai hedefleri 
budur ve oraya doğru günbegün ilerlemektedirler. 

Bunlar başka türlü davranamaz zaten. Çocukluklarından itibaren 
öyle doldurulmuşlardır, öyle yetiştirilmişlerdir, öyle programlanmışlar-
dır. Ölünceye kadar da aynı kişiliklerini koruyacaklardır.

Fakat, unutmayalım ki artık Ortaçağ’da değiliz. Ortaçağcı Hareket-
lerin uzun vadede asla bir gelecekleri yoktur. Bakın, El Kaide darma-
dağın oldu. IŞİD yolun sonuna geldi. Mısır’da Ortaçağcı Mursi İktidarı 
devrildi. AKP’giller de kaçınılmaz bir biçimde hazin sonlarıyla karşıla-
şacaklardır. Ve işledikleri binbir suçun ve ihanetin hesabını vermekten 
kurtulamayacaklardır!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Kasım 2017 



Ayrım
Yirmi Dört
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NATO bu kardeşlerin zihnini boşaltmış be yahu!
Bunlarda ne akıl bırakmış, ne feraset, ne bilim,

ne bilinç, ne öngörü...
Zaten de bu sebepten dolayı değil mi, ciğeri beş para etmez, tav-

şan kadar yürek taşımaz, sıfır numara ABD uşaklarının; bir CIA 
Projesi olan “Ergenekon Davası” adlı operasyonla bunların tama-
mını elsiz ayaksız teslim alıp geçip gidişi...

Bir teki olsun yiğitçe, mertçe, Mustafa Kemal’in Subayına yakı-
şır bir tepki koyamadı ortaya...

Kasap eline düşmüş zavallı kurbanlık koçlar gibi sessiz sedasız 
teslim oldular hainlere, satılmışlara...

Ondan sonra da lafa gelince konuşurlar: Biz Mustafa Kemal’in 
Askeriyiz diye...

Hadi be!
Ne askeri olacaksınız siz Mustafa Kemal’in...
Zerre miktarda olsun anlayabilmiş misiniz hiç, o dahi komutanı?..
O komutan ki, Çanakkale’de Yedi Düveli dize getirmiş bir ko-

mutandır. Bununla kalmamış; Antiemperyalist Birinci Ulusal Kur-
tuluş Savaşı’mızda bir kez daha hezimete uğratmış bunları. Yani 
Yunan ve Ermeni maskeli emperyalist çakalları...

NATO’dan çıkmayalım, kullanılmaya devam edelim, 
diyen bir garip amiral

Aşağıdaki sözlerin sahibi, güya bunların en akıldaneleri. Kendince 
de Ergenekon Operasyonu’na tepki koyanı...

Deniz Kuvvetleri Komutanı olacakken, her biri birer CIA Operasyo-
nu olan bu Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy vb. davaları protesto etmek 
amacıyla istifa eden Emekli Oramiral Nusret Güner...



Aşağıdaki twitleri işte bu sözde amiral atıyor:
“Avrupa, beklendiği gibi ABD’den yana tavır almış durumda-

dır. Zaten NATO; ABD+Kanada’ya ilave olarak Avrupa ülkelerin-
den meydana gelmiştir.

“Konu, Türkiye NATO’dan çıksın mı, çıkmasın mı noktasına 
gelmiş durumdadır. Çok güçlü iseniz, bağımsız olmanız daha ko-
laydır. 2. Dünya Savaşı öncesi ABD içine kapanarak bunu denedi. 
Emperyalist Ülkeler bile, içine kapanarak, Bağımsız olayım diye-
miyor; çünkü kendi Halkının refahını artırmak için sömüreceği 
ülkelere ihtiyaç duyuyor. Güvenlik ve Ekonomi yönünden kendi 
kendinize yeterli iseniz, içinize kapanabilirsiniz, Bağımsızım diye-
bilirsiniz. Aksi takdirde, özellikle bir Güvenlik Şemsiyesine ihtiyaç 
duyarsınız. Yani NATO’dan çıkalım diyenler, hangi Şemsiyeye gi-
rebileceklerini de söylemeliler: Rusya, Çin vb.

“Onun için bazı gizli maksadı olanlar, hep ‘Bağımsız Türki-
ye-NATO’dan çıkalım’ derler, Rusya, Çin vb. ile birlikte olalım 
demeyi telaffuz etmezler. Evet. Türkiye, Batıdan büyük kötülük 
görmüştür, ama bu AKP iktidarından çok evvelden beri vardır. 
Türkiye, Batıya rağmen, Batı ile birlikte olmayı tercih etmiştir. 
Türkiye’nin yarım yamalak da olsa, tek söz sahibi olduğu teşkilat 
NATO’dur.

“Türkiye, hayır dediği hiçbir şeyi NATO yapamaz. Tabii yap-
mak istiyorlarsa, ABD olarak, İngiltere olarak, Almanya olarak 
yapabilirler. NATO’dan çıkan bir Türkiye, onların işlerini daha da 
kolaylaştırır.

“Şimdi neyi yapamıyoruz da, NATO’dan çıktığımızda yapabi-
leceğiz?

“Batının yaptığı en büyük hata, M. K. Atatürk’ün yönünü Ba-
tıya çevirmiş olduğuna inanmamış olmasıdır. Onu takip edenleri 
ulusalcı diye değerlendirmiş; BOP’da planladığı bölgenin şekillen-
dirmesinde ulusalcıların yerine Ilımlı İslam gördüğü AKP’in ikti-
dara gelmesini desteklemiştir.

“ABD/NATO kötüdür, daha doğrusu kendi çıkarları doğrultu-
sunda yaptıkları bize kötülük olarak yansımaktadır. Gelinen bu 
durumda, AKP’nin ve de özellikle AKP’nin tek hakimi RTE’nin 
sorumluluğu yok mudur?

“Niçin bugüne kadar sürdürülen ilişkiler bozulmuş, 1 çuval in-
cir berbat edilmiştir?”[62]

Ne diyor, Amiral sıfatlı Hafız?
NATO’dan çıkmayalım, kullanılmaya devam edelim...

[62] http://odatv.com/deniz-kuvvetleri-komutani-olacakken-istifa-eden-oramiralden-ezber-
bozan-nato-cikisi-1911171200.html.
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Alışmış aşağılanmaya. Parababalarının siyasileri gibi bunlar da bir 
kere yitirmişler onurlarını. Bir türlü bağımsızca, özgürce düşünüp dav-
ranmayı beceremiyorlar. 

Çağrışım oldu burada, Hayyam’ın altın değerindeki şu dizeleri ak-
lımıza geldi:

Girme şu alçakların hizmetine:  
Konma sinek gibi pislik üstüne.  
İki günde bir somun ye, ne olur!  
Yüreğinin kanını iç de boyun eğme.

Fakat, neylersiniz; alışmışlar adamlar alçakların hizmetine girmeye. 
Onsuz edemiyorlar bir türlü. Onsuz bir hayatın var olabileceğini hiç 
akıl edemiyorlar. 

Hafız, bir ara ikrar da ediyor, Türkiye’nin NATO’dan bugüne dek 
hep kötülük gördüğünü. 

Ne diyor?
“Türkiye, Batıdan büyük kötülük görmüştür, ama bu AKP iktidarın-

dan çok evvelden beri vardır.
“ABD/NATO kötüdür, daha doğrusu kendi çıkarları doğrultusunda 

yaptıkları bize kötülük olarak yansımaktadır.”
Yahu, bir hayvan bile kötülük gördüğü yere bir daha gitmez, yaklaş-

maz. Sizin zihninizi öylesine boşaltmış ki o alçaklar; ağzı var dili yok o 
hayvancağızların gerisine düşmüşsünüz. 

Diyor ki Hafız:
“Yani NATO’dan çıkalım diyenler, hangi Şemsiyeye girebilecekle-

rini de söylemeliler: Rusya, Çin vb.”

Mustafa Kemal’i anlamak millete güvenmektir
Bre zavallı!
İlla bir şemsiye içinde yaşamaya mecbur musun?
Hiç mi tanımadın Mustafa Kemal’i?
O Askeri Okullarda ne anlattılar size?
Sadece Tören Atatürkçülüğü mü öğrendiğiniz?
Bak, Mustafa Kemal en kara günlerimizde bile, hemen hemen hiç 

kimsenin herhangi bir umut ışığı göremediği günlerde bile ne demiştir?
“Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
Demek ki neymiş?
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Millete güvenecekmişsin...
Emperyalist Çakallara değil!
Yine ne demişti Mustafa Kemal?

“Efendiler! Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve 
medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş 
vadisine yuvarlanadurmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutla-
ka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine 
göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zih-
niyetler belirdi. Hâlbuki, hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin na-
sihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir 
hadiseyi kaydetmemiştir!”[63]

Ve başka ne diyordu, Mustafa Kemal?

“Fakat varlığımıza sataşan (tasallut eden) bütün Batı dünyası, 
Amerika da içinde olduğu halde, tabiatıyla büyük bir kuvvet teşkil 
ediyor.”[64]

Ve devam ediyor Mustafa Kemal, Birinci Kuvayimilliye’nin başlan-
gıcında:

“Efendiler! Biz bu hakkımızı ve bağımsızlığımızı koruyabilmek 
için hepimizi, ulusumuzu mahvetmek isteyen emperyalizme karşı 
ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı ulusal savaşımı doğru bu-
lan insanlarız.”[65]

Mustafa Kemal’in bu altın değerindeki sözleri, bizim koftiden 
NATO Paşaları için hiçbir anlam ifade etmez tabiî. 

Ne diyor NATO’cu Hafız yukarıda?
“Türkiye, Batıya rağmen, Batı ile birlikte olmayı tercih etmiştir.”
Hadi be!
O tercihi yapan Türkiye Halkı değil, satılmış, emperyalist işbirlik-

çisi, Türkiye’nin Parababaları ve siyasileridir. İşte onlar getirip atmıştır 
Türkiye’yi bugün içine yuvarlandığımız uçurumlara. Sen bunu bile gör-
mekten acizsin, bir de kalkmış akıldaneyi oynuyorsun.

[63] Mustafa Kemal Paşa, 6 Mart 1922, TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt:17, s. 6.
[64] Mustafa Kemal, Aktaran: Fethi Naci, Atatürk’ün Temel Görüşleri, s. 46.
[65] Atatürk’ün Bakanlar Kurulu’nun Görev ve Yetkisini Belirten Kanun Teklifi 
Münasebetiyle 1 Aralık 1921 (1337) tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmadan.
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Mustafa Kemal yönünü emperyalist Batı’ya değil
dost Sovyetler’e çevirdi

Devam ediyor zırvalamaya Hafız:
“Batının yaptığı en büyük hata, M. K. Atatürk’ün yönünü Batıya 

çevirmiş olduğuna inanmamış olmasıdır. Onu takip edenleri ulusalcı 
diye değerlendirmiş; BOP’da planladığı bölgenin şekillendirmesinde 
ulusalcıların yerine Ilımlı İslam gördüğü AKP’nin iktidara gelmesini 
desteklemiştir.”

Yukarıdaki cümlelerdeki kafa karışıklığını görebiliyor musunuz?
Eşekler bile acır böylelerine be...
Kendince Batı’ya akıl vermeye de kalkıyor Hafızımız. 
A zavallı, senin aklına ihtiyacı mı var Batı’nın?
O kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda, hiç esnemeden ve sav-

rulmadan, dosdoğru ilerliyor. İşte sizin bir türlü görüp kavrayamadığı-
nız da, onun bu yönü. Daha doğrusu, bu özü...

Mustafa Kemal yönünü Batı’ya çevirmiş... 
Öyle mi Hafız?
Peki kaynağın ne?
NATO’cu abilerinin sana öğrettikleri, değil mi?
Mustafa Kemal, sadece Sovyetler Birliği’yle sarsılmaz bir ittifak 

yapmıştır ve dış politikasını bu ittifakın üzerine oturtmuştur.
“Tam ve gerçek bağımsızlığımızı açık ve samimi en önce teslim 

ederek bize barışma elini uzatan Rus Şuralar (Sovyetler) Cumhuri-
yeti ile kardeşçe bağlarımızın sağlamlaştırılması, dış siyasetimizin 
esasıdır.”[66]

Demek ki neymiş arkadaşlar?
Mustafa Kemal, yönünü emperyalist Batı’ya değil, Bolşevik Rus-

ya’ya çevirmiş. Sovyetler Birliği’ne çevirmiş. 
İşte bir kaynak daha. Mustafa Kemal’in, ülkemizi o günlerde ziyaret 

eden General Frunze aracılığıyla Lenin’e gönderdiği mektup...
***

Ankara, 4 Ocak 1922
Değerli Başkanım,
Ankara’da genel bir saygı ve sempati kazanan yoldaş Frunze’nin, 

ülkemizden ayrılışı vesilesinden istifade ederek, şahsi his ve fikirlerim-

[66] Mustafa Kemal, Aktaran: Fethi Naci, Atatürk’ün Temel Görüşleri, s. 46.
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den başka, gizli olarak, Türk siyaseti konusundaki görüşlerimi ve bil-
hassa, Türk-Rus münasebetlerini, size, kısaca açıklamak isterim.

Bildiğiniz gibi, Türk ve Rus halkları, yüzyıllarca sürdürülmüş bo-
yunduruk zincirini bir hamlede silkip attıktan sonra, kendi halklarının 
da bu yolu takip edeceklerinden dolayı büyük korkuya kapılan büyük 
Batılı emperyalist ve kapitalist kuvvetlerin saldırısına uğradığından, 
halklarımız arasındaki yakınlık ve anlaşma, kendiliğinden gelişmiştir. 
Hatırlayacağınız gibi, müşterek umutların ve benzer şartların neticesi 
olarak ortaya çıkan fikirlerin gelişmesi, hükümetlerimiz arasında resmi 
münasebetlerin kurulmasına yol açmış ve bilhassa bu münasebetlerde 
tayin edici bir rol oynamıştır.

Türkler ve Ruslar, tarihleri, yüzyıllarca sürdürülmüş kanlı savaşlar-
la doldurulduktan sonra, hemen anlaşmış ve uzlaşmışlardır. Bu vaziyet, 
öteki ulusları şaşkınlığa uğratmıştır. Pek çoğu, dostluğun geçici olduğu 
ve şartların zoruyla sağlandığı konusunda bir inanca sahip olmuşlardır. 
Hâlâ da bu inançtadırlar. Fakat, iki halkın hangi şartlarla ve ne ölçüye 
kadar birbirlerini anlayıp sevdiğini ve eski kavgaların, zalim yönetici-
lerin kışkırtmaları ile çıkmış olduğunu, son savaşta asker ve subayla-
rın birbirleriyle nasıl isteksizce savaştığını görmüş olanlar, birkaç sene 
önce oluşan yeni vaziyetin sürekli ve istikrarlı olduğunu kabul etmekte 
gecikmeyeceklerdir. Çünkü bu vaziyet tabii olandır ve eski istihda-
fı ayakta tutan suni düşmanlık ise son nefesini vermiştir. Türkiye’nin 
rejim değiştirmesi, Rusya’da olduğu gibi, sosyal bir devrimle ortaya 
çıkmış olmayıp, yabancı devletlerin saldırı ve hâkimiyetlerine karşı bir 
başkaldırma türünde olduğundan, dünya kamuoyunun dikkatini çek-
memiştir. Bu başkaldırış, canlı ve gerçek olarak dile getirilmemiştir. 
Yüzeysel de olsa, ülkemiz hakkında bir bilgiye sahip olanlar, 1918 Mü-
tarekesi’nden, özellikle 16 Mart 1920’den beri alınan yolun çok büyük 
olduğunu kabul edeceklerdir.

Yüzyıllardan beri her şeyde efendilerine ve saraylılara ve daha son-
ra oligarşiye bağlı kalan Türk halkı, 1919 yazında girişilen savaşla, 
kendi kaderinin sahibi olmayı başarmıştır.

Açık konuşuyorum. Erzurum ve arkasından Sivas kongrelerinde bir 
araya gelen delegeler, halkların kendi kaderlerini tayin hakkını öngö-
ren bir hükme varmışlardır. Siz, değerli Başkanım, daha Dünya Sava-
şı’ndan önce, bu hususu müdafaa etmekteydiniz. Bu kongrelerde kabul 
edilen kararlarla, İstanbul’un yetersiz ve yeteneksiz ellerdeki iktidarı 
tasfiye edilecek ve yeni yöneticileri, bizzat milletin kendisi seçecek-
tir. Büyük Millet Meclisi’nde bulunanlar, Türkiye’de yeni bir dönemin 
başladığını ve Türk halkının artık uzun süreden beri olduğu gibi ken-
di yöneticilerinin himayesi altında değil, efendisiz yaşayabileceklerini 
ilan ettiler. 16 Mart 1920 darbesinden sonra 23 Nisan’da Ankara’da Bü-
yük Millet Meclisi’nde toplanan halk temsilcileri, milletin iradesini ve 
kaderini bağımsız ve hâkim bir varlık olarak tayin etme arzusunu ilan 
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ettiğinde, bu isteğin, bütünüyle gerçekleşmesi milli bir gaye olmuştur.
Şimdi, bütün bunlar gerçekleşiyor. Halk tarafından seçilmiş olan 

temsilciler, sadece yasama kuvvetini değil, aynı zamanda, yürütme 
kuvvetini de doğrudan, kendi seçtikleri ve her hareketlerinde onlara 
hesap verecek vekâletler aracılığıyla ellerinde bulundurmaktadırlar. İs-
tisnai olarak, milletin bağımsızlık ve güvenliğinin söz konusu olduğu 
fevkalade hallerde, halk temsilcileri, yargı vazifesini İstiklal Mahkeme-
leri aracılığıyla yerine getirmektedir. Görüldüğü gibi, bizde iktidarın üç 
fonksiyonunun ayrılığı mevcut değil. Batı’da kapitalist sistemin bütün 
milletin üzerindeki efendiliğini güçlendirmek ve bu sınıfın iktidarı istis-
mar etmesi için özenle hazırlanan bu sistem, nefret uyandırmaktadır. Bu 
bakımdan, biz kapitalist sistemden daha çok, Sovyet sistemine yakınız.

Sosyal alanda da, memleketimizde benzer değişimler olmuştur. 
Yeni vaziyetimizin ve ekonomik şartların gereği olarak, toplumun, artık 
istismara baş eğmemek konusundaki kararının neticesi olarak, herhangi 
bir çaba göstermeksizin, başkalarının emeği ile yaşayan parazitler sınıfı 
bütünüyle ortadan kalkmamışsa bile, bu sınıfa girenlerin sayısında bü-
yük bir azalma olmuştur. Modern Türkiye’de, imparatorluk döneminin 
efsanevi zengin sınıfı artık yoktur. Büyük arazi sahiplerinin gelirleri 
artık düşmüştür. Şimdi, Türkiye’de herkes düzenli çalışmak zorundadır. 
Sonuç olarak, bugünün Türkiye’sinde atılan adımlar herkes içindir.

Türkiye, Batı Avrupa’ya olduğundan çok, bir bakıma Rusya’ya, 
özellikle son birkaç ayın Rusya’sına daha yakındır. Sonra, memleketle-
rimiz arasında bir başka mühim benzerlik, bizim, kapitalist ve emper-
yalist düzene karşı savaşmamızdır. Kapitalizm Türkiye’de, Avrupa’da 
ve eski Rusya’da olduğundan daha zayıf gelişti. Fakat vaziyet, büyük 
teşebbüslerdeki hemen bütün kapitalin yabancılar tarafından yatırılmış 
olmasıyla şiddetlenmiştir. Halkımızın istismarını kolaylaştırmak için 
kurulmuş olan kapitülasyon sistemi, gelişmemizi engellemiş ve bizi bu 
sömürüye tahammül etmeye mahkûm etmiştir.

Bu rejimi ortadan kaldırma hedefine sahip bugünkü mücadelemiz 
her şeyden önce kapitalizme karşı yönelmiştir.

Biz memleketimizi düşman istilasından kurtardıktan sonra, kamusal 
ehemmiyet taşıyan büyük işletmeleri devlet eliyle yönetme niyetinde-
yiz. Böylece gelecekte büyük kapitalist sınıfların efendiliğinin ülkede 
hâkim olmasının önüne geçmiş oluruz. Türkiye’nin büyük devletler ve 
onların uyduları tarafından hâlâ açık veya kapalı olarak çılgınca saldı-
rılara hedef olmasının nedeni, bütün mazlum milletlere kurtuluş yolunu 
göstermiş olmasıdır.

Bütün bunlar, Türkiye’nin bütün müesseseleriyle ve bugünkü hükü-
metiyle sadece Sovyet Rusya’da güven hissi yaratabileceğini, Batı’nın 
ise, bize düşman gözüyle bakmasını gerektireceği gerçeğini ortaya koyar.

Milletlerarası siyaset alanında Türk-Fransız anlaşması, Rus-İngiliz 
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ticaret anlaşması gibi, şartların zoruyla vücut bulmuştur. Bu anlaşma, 
gelecekte imzalayabileceğimiz anlaşmalar gibi, ideallerimizden vaz-
geçtiğimiz anlamını taşımaz. Sizi kesin surette temin ederim ki, her 
halükârda Büyük Millet Meclisi’nin Türkiye’si bugüne kadar Sovyet 
Rusya’ya karşı takip ettiği siyasetten vazgeçmeyecektir ve bu konuya 
dair yayılmış bütün söylentilerin hepsi yalandır.

Yine aynı şekilde sizi temin ederim ki, Sovyet Rusya’ya karşı doğ-
rudan veya dolaylı olarak asla hiçbir anlaşma yapmayacağız ve hiçbir 
koalisyona girmeyeceğiz. Son zamanlarda meydana gelen aramızdaki 
bütün yanlış anlaşılmalar, her şeyden önce Ankara-Moskova arasındaki 
yazışmaların oldukça yavaş olmasından kaynaklanmaktadır.

Değerli Başkanım, bu içten açıklamaların iki halkımız ve hüküme-
timiz arasındaki dostane ve kardeşçe münasebetleri daha da kuvvetlen-
direceği ümidiyle samimi kardeşlik hislerimi kabul etmenizi dilerim.

Mustafa Kemal[67]

***
Mustafa Kemal’in bu açık ve net ifadeleri, anlayışı, NATO Paşalarına 

hiçbir şey ifade etmemekle kalmaz; onlara küfür gibi gelir. Çünkü onlar 
alıştırılmıştır bir kez, sinekler gibi pislik üzerine konmaya ve orada yaşa-
maya. Ya da, alçakların emir ve komutası altında askercilik oynamaya...

Emekli akıldane NATO Paşası, “NATO’dan çıkarsak hangi şemsiye 
altında yaşayacağız?”, diyor değil mi?

O, illa da bir koruyucu şemsiye altına sığınalım, diyor. Alıştırılmış 
buna...

Bağımsız yaşamanın onuru öğretilmemiş bu zavallılara. Kendi gü-
cüne güvenmek nedir, bilmiyorlar...

Tabiî bunları bilmeyen, Mustafa Kemal’in Türk Milletine bıraktığı 
şu yüce ülküyü de hiç bilmez, bin kere karşısında okusanız da ondan 
hiçbir şey anlamaz.

Mustafa Kemal’in vasiyeti
Asya’daki kardeşlerimizle birleşmektir

Daha önce de birkaç kez aktarmıştık, Mustafa Kemal’in bu altın de-
ğerinde vasiyetini ve bize bıraktığı ülküyü. Tekrardan bir zarar gelmez. 
Tersine, tekrar sayısı öğrenme psikolojisinde öğrenmeyi olumlu yönde 
etkiler, diye bir kural vardır. Ve de yerindedir, doğrudur. Bu sebeple, bir 
kez daha tekrarlayalım, Mustafa Kemal’in bu vasiyetini:

[67] Atatürk’ün Bütün Eserleri, C.12, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2003, s. 209-211.
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“Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, komşumuzdur, müttefiki-
mizdir. Devlet olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Fakat yarın ne 
olacağını kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıp-
kı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün 
elinde sımsıkı tuttuğu milletler, avuçlarından sıyrılabilirler. Dünya 
yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilme-
lidir. Bizim bu dostumuzun yönetiminde, dil bir, inanç bir, öz bir kar-
deşlerimiz vardır. Onları arkalamaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, 
yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Mil-
letler buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprülerini sağlam tutarak. 
Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Bugün biz 
bu toplumlardan dil bakımından, gelenek görenek, tarih bakımından 
ayrılmış, çok uzağa düşmüşüz. Bizim bulunduğumuz yer mi doğru, 
onlarınki mi? Bunun hesabını yapmakta fayda yoktur. Onların bize 
yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Tarih 
bağı kurmamız lazım, folklor bağı kurmamız lazım, dil bağı kurma-
mız lazım. Bunları kim yapacak? Elbette biz. Nasıl yapacağız? İşte 
görüyorsunuz dil encümenleri, tarih encümenleri kuruluyor. Dilimizi 
onun diline yaklaştırmaya, tarihimizi ortak payda haline getirmeye 
çalışıyoruz. Böylece birbirimizi daha kolay anlar hale geleceğiz. Bir 
sevgi parlayacak aramızda. Tıpkı bir vücut gibi. Kederde ve mutlu-
lukta birbirimizi duyacağız ve arayacağız. Ortak bir dil amaçladığı-
mız gibi ortak bir tarih öğretimimiz olması gerekli.”[68]

Demek ki, şu anda yönümüzü döneceğimiz gerçek, burasıymış, ar-
kadaşlar.

Sovyetler çözülmüş, çökmüş, dağılmış. O zaman yapmamız gere-
ken, Asya’daki bu kardeşlerimizle birleşmek. Önümüze bu hedefi ko-
yarak bütün gücümüzle ilerlemek...

Emperyalistler Mustafa Kemal’in vasiyetini bilir ve 
engellemek için İblisçe planlar yapar

Peki bu hedefimizi NATO, ki Amerika demektir aslında, bilmekte 
midir?

Adı gibi hem de...
Mustafa Kemal’in bu vasiyetini NATO Paşaları bilmez. Ama em-

peryalist çakal ABD ve onun NATO’su bilir. Bakın, bizim bu hedefimi-
ze varmamızı engellemek için nasıl İblisçe planlar yapıyor. Hem de tâ 
1960’lı yıllarda:

“Batının Türkiye ve Türk dünyasına uyguladığı politikanın 

[68] http://kurtuluspartisi.org/2017/09/11/2-7/
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özünü, içyüzünü ve bu politikanın ne kadar yıkıcı olduğunu an-
lamak için en gizli, Vagram dereceli bir NATO belgesine bakmak 
yeterlidir. 1961 yılında, günümüzden 45 yıl önce, Washington’daki 
NATO karargâhında, yüksek rütbeli bir Türk subayının ele geçir-
diği en gizliden (Cosmic Top Secret) daha yüksek gizlilik derecesine 
sahip (Vagram) bir dosyada, Sovyetler Birliği’nin dağılacağı, Orta 
Asya’da 5 ya da 6 Türk Cumhuriyeti kurulacağı, 30 yıl öncesinden 
görülerek, kurulacak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türki-
ye’yle ilgili politika şu şekilde belirlenmiştir.”

“Bunu Ali Tayyar Önder söylüyor, “Türkiye’nin Etnik Yapısı” 
adlı kitabında. Şimdi o belgeyi aktarıyor, NATO belgesini, o çok 
gizli NATO belgesini. Şöyle deniyor:

“Türk devletlerinin işgal edecekleri coğrafya, stratejik yönden 
çok değerli. (E tabiî kaynaklar bakımında çok zengindir. - N. Ankut) 
Bu devletler batıdaki Türkiye Cumhuriyetiyle birleşirse o zaman 
ortaya Hitler Almanyası veya Stalin Rusyası’ndan daha tehlike-
li bir kuvvet Batılıların karşısına çıkar. Türkiye Cumhuriyeti ile 
Doğu Türklerini birleştirmemek için elden gelen yapılmalı, Tür-
kiye ile bu devletler arasında tampon devletler kurulmalı, Türki-
ye’nin lider devlet olmasını engellemek için, siyasi ve ekonomik 
bütün tedbirler alınmalıdır.”[69]

Emperyalist Haydudun NATO Belgesi, onların Türkiye hakkındaki 
İblisçe planını açık ve kesin biçimde ortaya koymaktadır, değil mi ar-
kadaşlar?

NATO, işte böylesine düşmandır. Onun ardındaki emperyalist hay-
dut devletler, öylesine azgın bir kin ve nefretle düşmandır Türkiye’ye. 

Ve işte bu sebepten, Ege’de Muavenet Savaş Gemimizi vurmuşlar 
ve 5 Türk Askerini şehit etmişlerdir. 

Yurtsever ve Mustafa Kemalci Jandarma Genel Komutanı Eşref Bit-
lis Paşa’yı, işte böylesi hainane ve aşağılık bir niyet taşıdıkları için, 
uçağını düşürerek şehit etmişlerdir.

4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de 11 Türk Subayını, başına çuval 
geçirerek, dersdest etmişler, küfür ve tekmeler eşliğinde karargâhların-
dan alıp götürmüşlerdir. 

Ne yazık ki bu aşağılık saldırılar karşısında bir tepki ortaya koyama-
mıştır, Türk Genelkurmayı da. Siyasiler zaten koyamazdı, çünkü onlar 
tümden ABD devşirmesi ve ABD hizmetkârıdır.

Ve “Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonu da, işte onların böyle-

[69] http://kurtuluspartisi.org/2015/03/20/ey-donme-ataturkcu-hem-ataturkte-birlestik-
diye-kursulerde-ekranlarda-her-gun-nutuklar-atacaksin-hem-de-mustafa-kemalin-
bu-millete-kusaktan-kusaga-aktarilmasi-ic/.
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si bir niyet taşımaları sonucudur. 
Ve en son 15 Temmuz 2016’daki, Pensilvanyalı İmam’la Kaçak Sa-

raylı İmam’ın Ganimet Paylaşım Savaşı yine ABD ve AB Haydutları-
nın Türk Milletine karşı böylesi bir niyet taşımaları sonucu olmuştur. 
Çünkü İki Hain Gayrimeşru Gücün o Paylaşım Savaşı’nı da baştan sona 
ABD yönetmiştir, CIA yönetmiştir, Pentagon yönetmiştir.

Şu an, adım adım, günbegün, istikrarlı bir şekilde bir Ortaçağcı Din 
Devletine giden Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’ini de, Mec-
listeki diğer Üç Amerikancı Burjuva Partisini de ABD yönetmektedir, 
ABD oynatmaktadır. 

Hal böyle iken, hâlâ NATO’da kalmayı savunmak, zavallılığın da 
ötesindedir. Ve artık onu anlatmaya kelimeler bile yetersiz kalmaktadır.

Kurtuluşumuz için yegâne çözüm
emperyalizme karşı savaşmaktır

Demek ki arkadaşlar; emperyalistler bizim hakkımızda ne düşünü-
yorsa, biz onun tam tersini yapmalıyız. Ülkemizin, halkımızın ve vata-
nımızın çıkarı, kurtuluşu bunu emretmektedir bize.

İşte biz, Gerçek Devrimciler olarak, yıllardan bu yana bu hedefe 
varmak için savaşmaktayız. 

Bu neyi gösterir aynı zamanda?
Mustafa Kemal’in de tek gerçek ve meşru mirasçısının biz olduğunu 

gösterir. 
Yukarıda da defalarca belirttiğimiz gibi, NATO ne yazık ki Paşala-

rımızın ruhlarıyla birlikte zihinlerini de imha etmiştir. Onları sağlıklı 
düşünemez ve davranamaz hallere düşürmüştür.

İşte gördünüz, en akıldane ve uyanık geçineni bile hâlâ “NATO’da 
kalalım” diye kendince çabalayıp durmaktadır...

Burada bir çağrışım daha oldu:
Ünlü eseri Mesnevi’sinde ne der Mevlana?
“Bok böceği, gül bahçesinin kokusunu ne bilsin...”
Emperyalistler, Mustafa Kemal’in deyişiyle, “Geldikleri gibi gide-

cekler!”.
NATO’larıyla, üsleriyle, füzeleriyle, işbirlikçi, hain siyasileriyle, 

ajan profesörleriyle ve bilumumu satılmış hizmetkârlarıyla birlikte...
Kimsenin kuşkusu olmasın bundan...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

20 Kasım 2017
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Yirmi Beş
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Kaçak Saraylı Hafız, bir yandan Burjuva 
Kemalistlerin bir kısmını kafaya alabilir 

miyiz acaba, hesabıyla Atatürkçü oynarken; 
diğer yandan da Ortaçağcı, meczuplaşmış 

“hülooğğ”cularını elde tutabilmek için gericiliğe 
olanca gayretiyle hız veriyor, berdevam, diyor…
Kanlı Pazar’ın elikanlı katillerinden İsmail Kahraman’ı yeniden 

Meclis Başkanlığına atıyor. 
Okulları tam anlamıyla Peşaver Medreselerine döndürmek 

amacıyla da, oralarda durup dinlenmeden çalışıyor.
Tarikat mensubu meczupları “Manevi Danışman” kisvesiyle, iş-

levsiz hale getirdiği rehber öğretmenlerin yerine atıyor.
Dedik ya; bunlar için değerli olan tek şey, rant aracı olabilen, o 

amaçla kullanılabilendir, diye…
Yoksa bunların hiçbir şeye inancı yoktur. Yüreklerinde asla sev-

giye, insani ve vicdani değerlere yer yoktur. Bunlar bir tek şeye tut-
kundur, tapınırlar: Para Tanrısına…

Bunların tüm siyasi geçmişleri, din alıp satmakla geçmiştir. Yani 
din tacirliğiyle geçmiştir. Başka türlü ifadelendirirsek; saf, masum, 
cahil ve yoksul insanlarımızı “Allah’la Aldatmak”la geçmiştir.

Dikkat edin; ağızlarını her açışta din alıp satarlar. Zinhar inan-
dıklarından filan değil…

Eğer zerre kadar inanç taşısalar, trilyonlarca dolarlık kamu ma-
lını nasıl aşırabilirler?..

 Öbür dünyada hesaba çekileceğini bilen bir Gerçek Müslüman, 
tek kuruş olsun çalabilir mi?

Yalan söyleyebilir mi?
İftira atabilir mi?



Vatanına milletine ihanet edebilir mi?
Emperyalist Haydut Haçlı’ya hizmetkârlık edebilir mi?
İslam’ın iki temel inanç prensibi vardır:
Birincisi Kelime-i Tevhid. Yani Allah’tan başka ilah olmadığına ve 

Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna inanmaktır, şahit-
lik etmektir.

İkincisi de Ahiret Gününe, Din Gününe inanmaktır. Yani öldükten 
sonra dirilmeye ve hesaba çekilmeye, dolayısıyla da Cehenneme ve 
Cennete inanmaktır.

Bu iki temel inanç ilkesine inanan bir Gerçek Müslüman hiç yukarı-
da andığımız büyük günahları işleyebilir mi?

Kesinlikle işleyemez.
Çünkü bilir ki, o günahları işleyenin yeri, Cehennemin, ateşi en harlı 

olan yerine gitmeyi ve orada kalmayı göze almak demektir.
İşte bu sebepten, biz, “Bunların dini Kur’an ve Hz. Muhammed Dini 

değildir.”, diyoruz. Bunlarınki Muaviye-Yezid Dinidir, CIA-Pentagon 
Dinidir. Ya da Hırsızlar Dinidir.

Bu büyük suçları işlediğini, aslında Kaçak Saraylı Reis başta gel-
mek üzere AKP’giller’in tamamı bilmektedir. Bu sebeple de, ömür 
boyu iktidarda kalabilmenin hesabı, kitabı içerisindedir her biri. Çünkü 
iktidardan tekerlendikleri anda, bu dünyada da hesaba çekileceklerini 
adları gibi bilmektedirler. 

İşte bu amaçla Tayyip, bugüne dek hakaretamiz kelimelerle saldırdı-
ğı Atatürk’e bir anda sahip çıkar oldu.

Ne dedi bu konuda?

“Birileri çıkmış biz Atatürk’e Atatürk dedik diye bir sürü se-
naryolar yazıyor. Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu 
ifade etmemizden daha doğal ne olabilir. Ruhu faşist, söylemi 
Marksist çevrelerin tekeline mi bırakacağız. CHP gibi amorf bir 
partinin Atatürk’ü milletimizinden kaçırmasına rıza göstermeye-
ceğiz.”[70]

Görüldüğü gibi, Tayyip bir anda en hızlı Atatürkçü kesiliverdi.

[70] http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-erdogan-birileri-ataturke-ataturk-dedik-diye-
senaryo-yaziyor-40640611.
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Şimdilerde Atatürkçü oynayan Tayyip,
Ortaçağcı “hülooğğ”cularını da

mamalamayı ihmal etmez
Baktı ki Ortaçağcı “hülooğğ”cularında çok küçük de olsa bir uyanış 

var, kendinden bir uzaklaşış var, dolayısıyla da oylarında bir düşüş var; 
panikledi birden. Ulan, dedi, şu Burjuva Kemalistlerin en azından bir kıs-
mını olsun, ya da en saftiriklerini bari kafaya alalım. Hiç yoktan iyidir… 
Ne kaybımız olur ki… Zaten milliyetçi de oynuyoruz 2015 Temmuzu’n-
dan bu yana, üstelik Kaçak Saray’ımızın Sol Meddahı Bin Kalıplı Doğu 
Perinçek bizi her gün yıkayıp yağlıyor, “Erdoğan Atatürk’e sığındı”, diye-
rek; bu oyun tutar be Tayyip, dedi kendi kendine. Ve oluverdi Atatürkçü…

Tabiî bu işin bir de rizikosu vardı: Bu da “hülooğğ”cularında bu 
dönüşün bir tepki oluşturabilecek olması…

Bunu da önlemek için onları da mamalamak gerekiyordu. Veya Orta-
çağcı afyonlamanın dozunu biraz daha arttırmak gerekiyordu. İşte bu se-
beple de, kıdemli Ortaçağcı ve antikomünist, Kanlı Pazar’ın eli kanlı ka-
tillerinden olan İsmail Kahraman’ı yeniden Meclis Başkanlığına getirtti.

Hemen her gün ve her konuda yaptığı gibi, bu işinde de yalandan, 
dümenden kendini alamadı. 

Gazeteciler sordu Tayyip’e, bu Meclis Başkanlığı işini, henüz seçim 
yapılmadan. Aktaralım isterseniz, o konuda yazılanları:

“Rusya’ya hareketinden önce havalimanında gazetecilere açık-
lamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın ‘yeniden’ adaylığı için “İsmail beyin bu aday-
lığını ben de sizler gibi aslında yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana 
düşen hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanma yetkim yok. Sa-
dece AKP’nin Genel Başkanıyım aynı zamanda Cumhurbaşkanı-
yım.” diye yanıt verdi.”[71]

Bu yalana, tabiî ki, kimse inanamazdı. Ama olsun, diyordu Tayyip. 
Zaten hep söylüyoruz, ne olacak… Belki inanan çıkar…

Bunu söyleyerek, “Bakın ben ne kadar demokratım. Meclis Başkan-
lığı gibi bir meselede bile müdahaleci olmadığım gibi, partimin bana 
danışmasını, hatta haber vermesini bile istememişim. Partimin millet-
vekilleri ve yöneticileri, kendi iradeleriyle karar vermişler, seçim yap-
mışlar.”, demiş olurum. Böylece de en hasından demokratı oynamış 
olurum, diye düşündü.

[71] http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/erdogan-erken-cikti-aciklama-
yapacak-2088686/.
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Fakat, gerçeklerin gizlenemezliği, bir gün ortaya çıkmak gibi bir 
huyları olduğu, yani gerçeklerin çok inatçı olduğu bilinmektedir.

Nitekim çok gizlenemedi de. Hemen bir gün sonra Kaçak Saray’ın 
yandaş gazeteciler topluluğundan “Yol Düşkünü” Abdulkadir Selvi 
olayın aslını yazıverdi köşesinde:

“CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İsmail Kahraman’ın Meclis 
başkanı olarak devam etmesi kararını verdi. Karar, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde baş başa yenilen yemekte alındı. Dün iki kişi-
nin telefonları çok yoğundu. AK Parti milletvekilleri, tebrik etmek 
için İsmail Kahraman’ı aradı. AK Parti yöneticileri ise ikna etmek 
için Burhan Kuzu’nun telefonlarını susturmadı.”[72]

Demek ki, bu katilin Meclis Başkanı olmasını, doğrudan Tayyip is-
tiyor, yukarıda andığımız sebepten dolayı.

Ortaçağcı bir başka hamle:
Rehber öğretmenler yerine tarikat müritleri

Bununla yetinmiyor tabiî Tayyip. Yukarıda dediğimiz gibi, okulları-
mızın tam anlamıyla Ortaçağ kurumlarına, Medreselere, kilise okulları-
na döndürülmesi için art arda hamleler yapıyor. 

İşte bunlardan sonuncusu da, tarikat müritlerinin okullara “Manevi 
Danışman” olarak atanması oluyor.

Haklı olarak eğitimciler karşı çıkıyorlar bu işe. Hangi akademik, bi-
limsel formasyonla bu tarikat mensupları öğrencilere rehberlik edecek, 
diye soruyorlar. İsterseniz bir de onların feryadını görelim:

“Yeni yönetmelik açıklandığında “PDR’ye (Psikolojik Danışman-
lık ve Rehberlik) sahip çıkıyoruz. Nöbet tutmuyoruz!” diyerek karşı 
çıkan Eğitim-İş, rehber öğretmenlerin mesleki durumunun kötüleşti-
rilmesiyle manevi rehberlerin yüceltilmesi arasındaki orantıya dikkat 
çekiyor. “Manevi rehberliğe dair bu örnekler, çocuklarımızın, sorun-
lara bilimsel yaklaşan uzman eğitimciler yerine kimlere emanet edil-
mek istendiğinin göstergesidir” diyen Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan 
Yıldırım, şunları söylüyor: “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bi-
limsellik olmadan, gerekli zeminler hazırlanmadan yapılamaz ve bu 
görev, vasıfsız ya da vasfı ne olduğu ölçülemeyen insanlara emanet 
edilemez. Bilindiği üzere MEB, yönetmeliğin kendisiyle beraber adını 
da değiştirdi ve “Psikolojik Danışmanlık” ifadesini çıkardı. Bu hamle, 
bu göreve alelade insanları getirebilmenin zemini olarak görünüyor. 
Yurtlarda genelleştirdiği manevi rehberlik fiyaskosunu, tüm devlet 

[72] http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/etut-merkezleri-akm-projesi-
ve-secim-baraji-40644066.
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okullarına yayacaklarını düşünüyoruz. Ve buna asla geçit vermeyece-
ğiz. Düşünün; bugün dünya çocuk hakları günü, ve çocuklara bir bay-
ram armağan edilen tek ülkede, çocuklarımızın travmaları, psikolojik 
gelişimleri bu hamleyle önemsizleştiriliyor. Rehber öğretmenlerimizi 
de, ülkenin çocuklarını da bu art niyete teslim etmeyeceğiz.”[73]

Kuşkusuz eğitimciler çok haklı. Fakat, Tayyipgiller’in derdi çocuk-
larımızı bilimsel bir eğitim sürecinden geçirmek değil ki… Onlara bili-
min değerlerini öğretmek, aklını özgürce kullanma yeteneği kazandır-
mak, insani ve vicdani değerleri vermek değil ki…

Tam tersine; onlarınki tümüyle kendi ifadeleriyle “Dindar ve Kindar 
Nesil” yetiştirmek. Yani, El Kaide, IŞİD zihniyetinde insanlar yetiştirmek…

İnsanlarımızı, hep yapageldikleri gibi, Allah’la aldatarak “hülooğğ”-
cular biçiminde meczuplaştırıp peşlerine takabilmek, kendilerine bağla-
yabilmek, kendilerine “Reisimiz dünya lideri”, diyerek tapındırabilmek…

“Hülooğğ”cularına mesaj
Ve tüm meczuplaştırılmış “hülooğğ”cularına da “Bakın ben gerçek 

Mustafa Kemal’ciler gibi Tam Bağımsızlıkçı ve Laik filan değilim. Siz 
bakmayın benim Atatürkçü oynadığıma. Bizimki bütünüyle Atatürk-
çülerin hiç değilse saftirik olanlarını kandırarak oylarını almaya yöne-
liktir. Ayrıca da, bakın ben okulları tümden medreseleştiriyorum işte. 
Okullarımızda ne Evrim Teorisi kaldı, ne Laiklik Öğretisi… Bunların 
kökünü kazıdık. Bundan sonra da onları öyle eğiteceğiz ki, her biri Din 
Devletinin savunucusu neferler olacaklar. Yani adım adım hepimizin 
özlemi olan Din Devletimizi kuruyoruz. Siz hiç tasalanmayın ve bana 
güvenmeye devam edin. Benim Atatürkçülüğüm sadece bir oyun, bir 
hile, bir kandırmacadır.”, demiş oluyor…

Yani onları da böylece konsolide etmiş oluyor. Sağlamca elinde tut-
muş oluyor…

Tayyipgiller’in oyunları bitmez, arkadaşlar…
Onlar iktidarda kaldıkça daha böyle çok oyunlar oynayacaklar. On-

ların böyle oynamaları, doğaları gereğidir…
Onlarda oyun bitmez. Ama her oyunun, her düzenin, her dolabın da 

illaki bir sonu olur. Bu da Tarihin en kesin kanunlarından biridir…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Kasım 2017 

[73] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/870283/Yurtlar_manevi_rehbere_
emanet.html.
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Peki, anlaşıldı...
ROK (Rasim Ozan Kütahyalı), psikopat, hain, 

satılmış, bu vatanın ve milletin düşmanı.
İyi de; onu bugüne dek televizyondan televizyona 

gezdirenler, oralarda sürekli, Nihat Genç’in 
deyişiyle “Haydaaa diye öküz gibi böğürtenler” 
ve yandaşlarına lüplettikleri Makina Kimya’nın 

kuşbakışı Boğaz gören arazisi üzerine yaptırdıkları 
“Sultan Makamı” adlı villalardan birini 21 milyon 
liraya devredenler ve de bu alım satım için Bank 

Asya’dan 15 milyon TL kredi verenler ve de 
düne kadar onu “Beyaz TV” gibi Gökçek Ailesi 

televizyonunda sağa sola saldırtanlar nedir, 
kimdir?

Bunların hiç mi suçu yoktur?
Bank Asya’nın önünden geçenleri bile Tayyip, FETÖ’cülükten 

içeri attırdı, bildiğimiz gibi. 
Peki, bu ROK’a, hiçbir teminat istenmeden 15 milyon TL kredi-

yi nasıl aldığı hiç mi sorulmayacak?
(İstanbul Çengelköy’de kuşbakışı Boğaz gören Makina Kimya 

Endüstrisi’nin geniş bir arazisi vardı. Burayı Tayyipgiller, yandaş 
Parababası müteahhit, eskiden DYP Milletvekilliği yapmış Hasan 
Peker’e peşkeş çekmiştir. Tabiî bu türden her işlerinde olduğu gibi 
komisyon karşılığında. Zaten ne demişti Tayyip? “Kupon arsalar 
benden habersiz satılmasın.”)

Bu haini, bu saldırgan ahlâksızı yetiştirenlerin ve bugüne dek 
kollayıp koruyarak kullananların hiç mi suçu yok?
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Var, arkadaşlar, var…
Bunların tamamı, hep söylediğimiz gibi, aynı toptan kesmedir. 

Bunlar vatan millet, halk, Birinci Kuvayimilliye ve Antiemperyalist 
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ve onun Önderlerinin; Mus-
tafa Kemal’in, İnönü’lerin ve Laik Cumhuriyet’in en ağulu düş-
manlarıdır. 

İşte bu sebeptendir dayanışmaları, birbirlerini koruyup kolla-
maları. Aşırdıkları trilyonlarca dolarlık kamu malını aralarında 
bir hiyerarşiye uygun biçimde (tabiî aslan payı Tayyip ve ailesinin 
olmak üzere) paylaşmaları, hırsızlamaları…

Kaçak Saraylı da küfürbazlıkta ROK’tan aşağı kalmaz
Peki, ROK saldırgan ve küfürbaz da, en tepede oturan Kaçak Saraylı 

Hafız farklı mı?
Hatırlanacaktır; o da birkaç yıl önce Yeni CHP’nin tepesine CIA’ca 

oturtulan Sorosçu Kemal’e açıktan “Bahtsız Bedevi” diye küfretmişti.
Sorosçu, tabiî İbişgillerden olduğu için bunun hesabını soramadı. 

Yeni CHP’nin tepesini dolduran benzerleri de soramadı. Yediler bu bel-
den aşağı hakareti. 

Yine aynı zat, yani Kaçak Saray’da mukim şahıs, Laik Cumhuri-
yet’in kurucusu ve Kurtuluş Savaşı’nın en önde gelen iki komutanı 
Mustafa Kemal ve İnönü’ye “İki Ayyaş” diyerek saldırmıştı, hakaret 
etmişti. 

Yine aynı şahıs, bu kahramanlara “Ölmüş İnek” diye saldırmıştı. 
Bu şahsın ROK’tan ne farkı var küfürbazlıkta ve saldırganlıkta?..
Hep söylüyoruz ya; Türkiye’de hukukun ve bağımsız yargının zer-

resi olsa, bırakalım hukuk devletini de kanun devletinin olsun zerresi 
olsa, bu AKP’giller’in tamamının, tüm takım taklavatlarıyla iktidarın 
tepesinde değil, aşırılmış kamu mallarıyla kurulmuş televizyonlarda, 
gazetelerde değil, Belediye Başkanlıklarında ve Meclislerinde değil; 
işledikleri binbir suçtan dolayı Silivri, Hasdal, Sincan gibi zindanlarda 
olmaları gerekirdi. Neylersiniz…

ABD Emperyalist Haydut Çakalı önce “Yeşil Kuşak Projesi” adlı na-
mussuzca projesiyle yetiştirdi bunları ve de milletin başına bela etti. Laik 
Cumhuriyet’imizi yıktırdı bunlara. Şimdi de BOP’una hizmet ettiriyor…

Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’yla hiç ilgisi ve benzerliği olma-
yan yeni bir din kurdurdu bunlara: “Hırsızlar Dini”… “Allah’la Alda-
tıcılar Dini”…
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Küfürbaz ROK’un keşfedilişi
ROK’un ortaya çıkış ve ihanetlerini sergileme süreçlerine ilişkin 

Odatv’de bir yazı yayımlandı. Onu okuyalım şimdi de:
***

Gökçekler’in sahibi olduğu Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Fut-
bol” programında, ırkçı ve belden aşağı şekilde “Kusturmalı Boşnak 
Saksosu” ifadesini kullanmasının ardından, Rasim Ozan Kütahyalı ko-
vulmuştu.

Başta yandaşlar olmak üzere pek çok kişi “görünen köy” ROK’un 
sözlerine çok şaşırdı.

Oysa perşembenin gelişi yıllar önceden belliydi.
Geçmişe gidip, biraz inceleyelim…
BİR ALTAN-YAYLA-ÇETİN PROJESİ
ROK, bir zamanlar, FETÖ’nün yayın organı olan Taraf gazetesinin 

yazarıydı. ROK ve ekibi Türkiye’de yaşanan ve Cumhuriyetin kaza-
nımlarının “kökünü kazıma” operasyonlarında hep en öndeydi. Tür-
kiye’de AKP eliyle yaşanan dönüşümlerde “tetikçilik” rolü yapmaktan 
hiç çekinmemişlerdi.

ROK, Eski Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, FETÖ’nün 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan yazarı Ahmet Altan başta 
olmak üzere, Plato Film Yayıncılık sahibi Sinan Çetin ve uzun süre Ce-
maat’in gazetesi Zaman’da köşe yazarlığı yapan Atilla Yayla gibi isim-
lerin yarattığı bir projeydi. Plato yayıncılık, Atilla Yayla’nın önerisi ile 
liberalizmi Türkiye’de yaymak için kurulmuştu.

ROK, önce Atilla Yayla’nın yazılarının yer aldığı siteye yorum yaz-
dı. Yazdığı yorumlar Yayla’nın dikkatini çekti, tanıştılar. Atilla Yayla 
yazılarına yer verdi. Ve bir gün Sinan Çetin’in yanına gittiler. Sinan 
Çetin, Yayla’nın tanıştırdığı yazarı kadrosuna aldı ve ona reklam me-
tinleri yazdırmaya başladı. Derken, genç yazar Taraf gazetesinin yorum 
köşesine yazılar gönderdi. Bu yorumlar gazetede “dikkat çekmiş ola-
cak” ki, yazar oluverdi.

FETÖ KUMPASLARINDAN FETÖ YALISINA
ROK’un tüm yazı hayatı boyunca, “Ergenekoncu” ilan etmediği 

kişi kalmadı.
Bununla yetinmeyip, Deniz Gezmiş’e “ırkçı”, Küba devriminin 

efsanevi lideri Fidel Castro ve eski Venezüella Devlet Başkanı Hugo 
Chavez’e “diktatör”, tam bağımsızlık düşüncesine ise “barbarlık” 
demişti. ROK, Gezi direnişi için, “Gezi’de kullanılmış prezervatif bu-
lundu, eşcinsel ilişkiye girmişler” diyecek kadar da pişkindi.

Bu sayede kimi zaman yemek kimi zaman siyaset kimi zaman ma-
gazin programlarında boy gösterdi.
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Bilmiyor konuşuyor, konuşmuyor böğürüyor, bu sayede forum ya-
zarlığından Bank Asya kredisiyle alınan yalıya koşuyordu.

ROK’UN SALDIRGANLIĞI YENİ DEĞİL
Yani, etrafa “hönkürerek” ve “bağırarak” cevaplar üreten 

ROK’un, son programında söylediği, “Kusturmalı Boşnak Saksosu” 
ifadesinin, geçmişte söylediği sözlerden ve saldırganlıktan hiçbir farkı 
yok.  

Çok değil daha bir ay önce “Fakat Gülen’in 1970’lerin sonundan 
itibaren devletin ve yargının içine ektiği fidanlar ağaç olmasa bu 
devrim yapılamazdı ve askeri vesayet rejimini hiçbir güç yıkamaz-
dı...” yazacak kadar FETÖ’ye bağlılık yemini etmiş bir isimden söz 
ediyoruz.

Kısacası, ROK ve FETÖ’cü liberallerin bu üslubu yeni bir durum 
olmamakla birlikte, değişen şey ROK ya da diğer liberaller olmadı, de-
ğişen, Türkiye oldu. Mesele tek başına ROK olmamakla birlikte, asıl 
üzerinde durulması ve mücadele edilmesi gereken, FETÖ’cü liberal 
cemaatin kendisidir.

Not: “Nereden çıktı bu Rasim Ozangiller...” diyen Hürriyet yazarı 
Ertuğrul Özkök başta Emin Çölaşan olmak üzere sert muhalefet eden 
bazı yazarları ROK’a rol model olmakla suçlamıştı.

Odatv.com[74]

***
Odatv, ROK’un yetiştiricisi olarak Atilla Yayla’yı, Sinan Çetin’i, 

“Altan Brothers”ı FETÖ’yü, Taraf’ı koyuyor da, Tayyipgiller’den, 
AKP’giller’den ve hepsinin de devşiricisi, eğiticisi, örgütleyicisi, ko-
ruyup kollayıcısı olan ABD Emperyalist Çakalından hiç söz etmiyor. 

Eee, onların da gazeteciliği bu kadar işte…
ROK ve arkasındaki ekip, yani AKP’giller’iyle, Meclisteki Ameri-

kancı Dörtlü Çete’siyle, TÜSİAD’cılarıyla, MÜSİAD’cılarıyla, “Mil-
letin a… koyacağız” diyen yandaş Parababası müteahhitleriyle ve de 
yandaş havuz medyasıyla birlikte, tümü de ABD yapımıdır, ABD kuk-
lasıdır… Hepsinin oynatıcısı CIA’dır, Pentagon’dur, Washington’dur. 
Ve hepsine de verilen görev, amaç bakımından aynıdır. Sadece oyna-
dıkları roller farklıdır. 

Bunlar, Laik Cumhuriyet’i yıkmak, vatanı parçalamak ve ülkemi-
zi BOP cehennemine sürüklemekle görevlidirler ve bu hainane görevi 
yapmaktadırlar.

Tarihte aynı lanetli sayfalarda yazılacak bunların adları. 

[74] http://odatv.com/sahi-rok-kimin-projesiydi-2311171200.html.
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Tabiî ondan öncesinde de hesaba çekilecekler. Hukuk ve bağımsız 
mahkemeler önünde ihanetlerinin, hırsızlıklarının, saldırganlıklarının, 
küfürbazlıklarının bir bir hesabını verecekler…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Kasım 2017





Ayrım
Yirmi Yedi
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Saygıdeğer Halkımız;
Bak, Türkiye Cumhuriyeti kimlerin elinde…

Bilmiyor musun?
Unuttun mu?
Yoksa hiç mi öğrenmedin?..
Bak, dinle de ne hallere düşmüşsün gör kendini…
Biz anlatmayalım sana bunların kim olduğunu, kendileri anlat-

sın. Ama sen de aklını özgürce kullanarak anlayıp kavramaya çalış. 
Bunları gerçek kimliğiyle tanımaya çalış. İşte, buyur:

***
Videonun Tapesi:
AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Bu olaylarla Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Cumhurbaşkanının ya da AKP’nin herhangi bir şekilde yan yana anıl-
ması dahi söz konusu olamaz arkadaşlar. 

TAYYİP ERDOĞAN: Bu zaten ülkemizle alakalı bir konu da değildir.
Ara Yazı: Türkiye Cumhuriyeti Reza için ABD’ye nota verdi.
EY AK KARDEŞİM
BU DÖNÜŞÜN ÇOK DERİN BIR MANASI VAR!
Reza bizim için çok önemli çünkü...
Sunucu: Mücevher sektöründe ihracat şampiyonu Volgan Gıda Dış 

Ticaret Limited Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reza Zar-
rab’ı sahneye davet ediyoruz.

Rıza Zarrab: Ben ki 25 milyar ihracat yapmış iş adamı olarak cari 
açığın yüzde on beşinden bahsediyoruz.

HALKBANK’IMIZI DÜNYA MARKASI YAPTI
Rıza Zarrab: Güzel oldu zaten bize gelecek bugün geldi bir kırk 

falan zaten...
Süleyman Arslan: Bir 7 falan yârin geçiyor herhalde.



Rıza Zarrab: 20 daha var 20 veya 25 daha var, geliyor.
BAKANLARIMIZA AYAKKABILAR ALDI
Rıza Zarrab: 500 bin dolar hazırlat tamam mı! Ayakkabının koy 

içine. Bir tane gümüş at, gümüş tabak, bir tane daha çikolata kutusu 
olsun; onun içine 500.000 yerleştirin.

ONLAR DA ALNI AK, BAŞI DİK CEVAP VERDİ
Egemen Bağış: Anlımız ak, başımız dik. 
YETMEDİ TAKIM ELBİSELER SAATLER ALDI.
Rıza Zarrab: 2 Milyon Euro, 500’lük demiştim. Vakko’dan bir 

tane takım elbise al 54-55’lik değişim kartını da içine koy...
Zafer Çağlayan: Saat aldığımı saat verildiğini kim söylüyorsa na-

merttir edepsizdir şerefsizdir ahlâksızdır.
Bu saat tarafımca alınmış bedeli tarafımca ödenmiş ve mal beyanı-

ma da girmiştir arkadaşlar...
İŞTE EFSANE MAL BEYANI!
Belge: “Saat Bedeli olan 240.000 Euro’yu M. Zafer Çağlayan’dan 

teslim aldım. Rıza Sarraf...
ÜMMET İÇİN ORGANİZASYONLAR DÜZENLEDİ.
Rıza Zarrab: Ne yaptın organizasyonu.
Yücel Özçil: Organizasyon tamam Rıza Bey. Bara koyacağım onları, 

böyle oturtturacağım kızları onlar gelip seçsinler kendileri, öyle değil mi....
1500 dolar vereceğim gel dedim.
Rıza Zarrab: 2000 dolar ver. Yeter ki onu mutlu etsin bana gelecek 

ama değil ki.
YETMEDİ BAHŞİŞ VERDİ
Rıza Zarrab: Annemin babası derdi ki, orospu ile memurun bahşi-

şini başında verin, derdi.
GEL SEN REİSİ DİNLE, GÖR BAK REZA’YI İTİRAFÇI YAPA-

CAKLAR
TAYYİP ERDOĞAN: Vatandaşımı 2 yıl oldu neredeyse..... Kalka-

caksın hiçbir şey ortaya koymadan yargılayıp itirafçı olarak da kullan-
mak isteyeceksin...

SAKIN OLA Kİ ÇIKAN HABERLERE İNANMA! 
Vatandaş: Yalan onlar inanma... Devlet dört dörtlük mükemmel bir 

şekilde çalışıyor...
Muhabir: Ama Resmi Gazete... Resmi Gazetede yayınlandı....
Vatandaş: O gazetelere inanma...[75]

***
Kendilerini tanıtmaya devam etsin Tayyipgiller. Bunu da izleyelim, 

arkadaşlar:

[75] https://www.youtube.com/watch?v=l5ksBPXNTRU.
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***
Videonun Tapesi:
Başbakanının en uzun günü erken başladı.
(17 Aralık 2013. TÜRKİYE’NİN TARİHİNE GEÇEN BİR GÜN 

VE HİKÂYESİ)
17 Aralık 2013
05:00
ANKARA-İSTANBUL
Can Dündar: Başbakan’ın en uzun günü erken başladı. Yolsuzluk 

ve rüşvet operasyonuyla görevlendirilen polisler ilkin Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan’ın Ankara Yeni Mahalle’deki 
evine geldi ama ev babası Zafer Çağlayan’ın adına kayıtlıydı ve doku-
nulmazlığı vardı.

Kaan polisleri kapıda görünce babasını telefonla uyandırdı. Zafer 
Çağlayan hemen İçişleri Bakanı Muammer Güler’e telefon etti. Güler 
şaşırdı, olur mu öyle şey, diyerek bürokratlarını aradı ve kötü haberi 
aldı. Kendi oğlunun evinde de arama vardı.

17 Aralık 2013
06:00
İSTANBUL

Can Dündar: Barış Güler’in Ritz Carlton otelinde kaldığı daire ba-
sıldığında saat altıya geliyordu, eve organize şubeden bir amir ve yedi 
polis gelmişti. Güler’e Savcılığın arama ve gözaltı kararını gösterdiler. 
Sizi gözaltına almaya geldik dediler. Güler önce inanmadı, bekleyin 
Bakanınızı arayayım dedi. Ama o an babasına ulaşamadı. Evindeki ara-
mada kutuların içinde deste deste döviz ve Türk Lirası bulundu.

Aynı saatlerde Ataşehir’deki Halk Bankası Genel Müdürlüğü binası 
basılmış, Genel Müdür Süleyman Aslan ve eşi de gözaltına alınmıştı. 
Rıza Sarraf’ın Kanlıca’daki yalısında, Fatih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir’in Fatih’teki evinde, işadamı Ali Ağaoğlu’nun Ataşehir’deki şir-
ketinde de arama vardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah 
Oğuz Bayraktar’ın Ofisi de aranan mekânlar arasındaydı. Oradaki ara-
mayı yapan Polis Ekibinin başındaki Başkomiser Recep Can’ın elinde 
tespihle bacak bacak üstüne atmış fotoğrafları ve lahmacun siparişi de 
hem 17 Aralık Operasyonun tarihine hem de daha sonraları Başbakanın 
diline düşecek ve Başkomiserin birkaç kez sürülmesiyle sonuçlanacaktı.

17 Aralık 2013

06:30
İSTANBUL
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Can Dündar: İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın, İstanbul Mali 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı’nın telefonuyla uyandı. 
Saygılı, utanarak Çapkın’a kendisinden habersiz bir operasyona baş-
ladıklarını söyledi, ayrıntıları verdi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet 
Savcıları Celal Kara ile Mehmet Yüzgeç tarafından Eylül ayında baş-
latılmıştı.

Bir numara İranlı işadamı Rıza Sarraf’tı. Sarraf’ın dört bakan ve 
çocuklarına rüşvet vererek kara para akladığı, altın kaçakçılığı yaptığı 
ortaya çıkarılmıştı. Mali Şube o gün 71 kişiyi gözaltına alacaktı. Neden 
bana haber vermediniz, diye sordu Çapkın. Size söylesek üstlerinize 
bildirmek zorundaydınız diye cevap verdi Saygılı. O zaman da operas-
yonu yapamazdık dedi. Hak verdi Çapkın.

Delilleriniz sağlam mı, diye sordu Çapkın, sağlam cevabını aldı. 
Aylardır takiptelerdi. Rüşvet alışverişi sırasında çekilmiş fotoğraflar, 
görüntüler, dinleme kayıtları vardı. Çapkın, kolay gelsin diyip telefo-
nu kapattı. O sırada polis ekipleri bastıkları evlerde delil toplamaya ve 
takibe aldıklarını dinlemeye devam ediyordu. Şüphelilerin birbirlerini 
arayacaklarını tahmin edip hepsini dinlemeye almışlardı. Başbakan ve 
bakanları dahi...

17 Aralık 2013
06:45
İSTANBUL

Can Dündar: Evi aranan bakan oğullarından Barış Güler bir ara 
evinin arka odasına geçip babasını yeniden aradı. Güler o gün bir dış 
temas için Sofya’ya uçacaktı. Operasyon başlayınca gezisini iptal etti, 
baba oğul üç dakika konuştular. Güler, oğluna ifadeye dair tüyolar ver-
di. Bu konuşma evde üç beş kuruş param var baba diyen Barış Güler’in 
ısrar üzerine bir trilyonum var, o kadar cevabıyla tarihe geçti.

Muammer Güler: Oğlum ne istiyorlar senden?
Barış Güler: Valla altı buçukta geldiler. Celal Kara diye bir Savcı 

arama kararı çıkarmış, örgüt kurmak, rüşvet almak, devlet evrağında 
sahtecilik gibi bir suçlamayla geldiler, benim hiçbir şeyim yok yani.

Muammer Güler:  Devlet evrakında mı?
Barış Güler: Ha yani, evrakta sahtecilik, örgüt kurmak, suç işlemek 

örgütüyle, işte rüşvet almak, saçma sapan şeylerle geldiler, altı buçuk-
tan beri evi arıyorlar.

Muammer Güler: Hangi evi arıyorlar?
Barış Güler: Ritz Cartlondaki evi.
Muammer Güler: Ne var oğlum senin evinde?
Barış Güler: Hiçbir şey yok baba. Hiçbir şey yok.
Muammer Güler: Para ne var?
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Barış Güler: Kendi param, 3-5 kuruş kalan param var zaten.
Muammer Güler: Kaç Lira?
Barış Güler: 1 trilyon civarı param var o kadar.
Muammer Güler: Tamam oğlum tamam. El koydular mı?
Barış Güler: Yok, daha arama yapıyorlar şu anda.
Muammer Güler: Tamam başka bir şey yok değil mi oğlum? (An-

laşılan o ki yakalanan dışında başka paralar ve deliler var - Tapeyi ya-
yınlayanın notu.)

Barış Güler: Yok başka hiçbir şey yok baba.
Muammer Güler: Tamam. Senin şimdi oğlum, anladığım kada-

rıyla Reza Zarrab’la olan bir rüşvet ilişkisinden bahsediyorlar, şunu 
söyleyeceksin. Diyeceksin ki ben, danışmanlık ilişkim var, gayriresmi 
danışmanlık, resmi yapmadım, babamın şeyi olmasın diye, benim para 
alış verişim bu. Artı benim alacaklı olduğum dayımın oğlu şey akrabam 
bunun yanında çalışıyor. Onun bana borcu var. Senetlerimiz de var. Bu-
nun şeyini yapıyorum ben ondan tahsilatını yapıyorum.

Barış Güler: Tamam o kadar.
Muammer Güler: Bu Hüseyin Sipahi falan size geldi mi oğlum?
Barış Güler: Yok gelmedi baba.
Muammer Güler: Tamam Hüseyin Sipahi’yle bir ilgin yok. Reza 

Zarrab’ın da evini arıyorlarmış. Demek ki herhalde başkalarıyla da il-
gileniyorlar.

Barış Güler: Tamam.
Muammer Güler: Tamam oğlum. Senin söyleyeceğin oğlum işte. 

Benim gayriresmi danışmanlık ilişkim var. Ben hepsini tanırım, artı artı 
şu, o para şeyin; benim Rüçhan onun yanında çalışıyor, benim Rüç-
han’dan alacağım var. Bunun yanında çalıştığı için rica ettik ondan alı-
yor parayı. Bize veriyor. Şeylerimiz de var, senetlerimiz de var. Değil 
mi senetlerin de var? Ofisinizi niye arıyorlar?

Barış Güler: Bilmiyorum, ofiste arama var mı bilmiyorum.
Muammer Güler: Evet ...lerin ofislerini de arıyorlarmış. Orada bir 

şeyin var mı?
Barış Güler: Yo…
Muammer Güler: … Koyduğun bir şey var mı?
Barış Güler: Yok.
Muammer Güler: Ofisinde bir şey var mı oğlum, ofisinde?
Barış Güler: Hayır, hiçbir şeyim yok baba.
Muammer Güler: Tamam, mesele yok oğlum.
Barış Güler: Ben şubeye gideceğim arkadaşlarla, şubeye.
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Muammer Güler: Seni gözaltı mı yaptılar?
Barış Güler: İşyerine gideceğiz beraber.

 17 Aralık 2013
06:45
ANKARA

Can Dündar: Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, saat 
06.54’te Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahramanı 
aradı. Polis dinlemesine takılan bu görüşmede bürokratına kaçabiliyor-
san kaç dedi:

“Mehmet Ali seni polis alacak herhalde. İstanbul’da Abdullah’ı almış-
lar, Hüseyin Sipahi’yi almışlar. Zafer Çağlayan’ın oğlu, sen. Yakında gelir-
ler, basarlar evi. Daireye git, biz de müdahale edelim, kaçabiliyorsan kaç.”

Bayraktar bu görüşmenin hemen ardından danışmanı Sadık Soy-
lu’yu aradı. Polisteki ses kaydına göre: “Sadık, polis birazdan gelip seni 
alacak evden kaç sen”, dedi. 5 dakika sonra Soylu, Erdoğan Bayraktar’ı 
geri aradı. “Ben evden çıktım efendim, yukarıda bir kafede oturaca-
ğım”, dedi. Bayraktar; “Geldiler mi senin eve polisler?”, diye sordu, 
“Hayır.”, dedi. Bunun üzerine Bayraktar tahminini söyledi; “Telefon-
dan bulurlar seni.” Öyle de oldu.

17 Aralık 2013
07:00

Can Dündar: Türkiye o Salı sabahına o büyük haberle uyandı. Bü-
tün kanalların sabah bültenlerinde son dakika uyarısıyla operasyonun 
ilk duyumları vardı.

17 Aralık 2013
08:01
ANKARA

Can Dündar: Başbakan Erdoğan o sırada Ankara Subay Evleri’n-
deki evindeydi. Normal programda 11 uçağıyla Konya’ya gidip Şeb-i 
Aruz törenlerine katılacaktı. Operasyondan haberdar olur olmaz asıl 
hedefin kendi çocukları ve onlar üzerinden de kendisi olduğunu anla-
mıştı. Hemen kızı Sümeyye’yi, İstanbul’daki oğlu Bilal’in yanına gön-
dermeye karar verdi. Dokuz İstanbul uçağına yetişmek için hazırlanan 
Sümeyye saat 08.01’de İstanbul Kısıklı’daki evde bulunan Bilal Erdo-
ğan’ı arayıp uyandırdı. 14 saniye süren bu görüşmeden hemen sonra 
saat 08.02’de Bilal’in telefonu yeniden çaldı. Bu kez arayan babasıydı. 
Ve Bilal hâlâ uyku sersemiydi.

Tayyip Erdoğan: Sen evde misin oğlum?
Bilal Erdoğan: Evet babacığım.
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Tayyip Erdoğan: Sabah şeyler operasyon yaptılar. Bu Ali Ağaoğlu, 
Reza Zarrab, işte bizim Erdoğan’ın oğlu, Zafer’in oğlu, Muammer’in 
oğlu filan, bunların şu an evlerinde arama yapılıyor.

Bilal Erdoğan: Bir daha söylesene babacım.
Tayyip Erdoğan: Diyorum ki Muammer Bey’in oğlu, Zafer’in oğlu, 

Erdoğan’ın oğlu, Ali Ağaoğlu, Reza Zarrab gibi filan 18 kişi şu anda bü-
yük yolsuzluk operasyonu şeyiyle evlerinde arama yapıyorlar filan falan.

Bilal Erdoğan: Evet.
Tayyip Erdoğan:  Tamam mı, şimdi diyorum ki, senin evinde ne 

var ne yok, sen bunları bir çıkar. Tamam mı?
Bilal Erdoğan: Ben de ne olabilir baba, senin para var kasada.
Tayyip Erdoğan: Onu diyorum işte. Ondan sonra ben şimdi gönde-

riyorum kardeşini, tamam mı?
Bilal Erdoğan: Kimi gönderiyorsun?
Tayyip Erdoğan: Kardeşini gönderiyorum diyorum.
Bilal Erdoğan: Hıı, tamam.
Tayyip Erdoğan: Ondan sonra aynı şekilde o bilgiler onda var ta-

mam mı, abinle konuş.
Bilal Erdoğan: Evet.
Tayyip Erdoğan: Onda.. Onu şey yapalım, amcanla filan konuş, o 

da aynı şekilde çıkarsın, eniştenle konuş, o da.
Bilal Erdoğan: Ne yapalım bunları baba, nereye koyalım.
Tayyip Erdoğan: Belirli yerlere oralara şey yap işte. (alttan Emi-

ne’nin Berat diye sesi geliyor)
Bilal Erdoğan: Evet, o da var.
Tayyip Erdoğan: Onu söylüyorum işte, şimdi bir araya gelin amca-

nı da al, Ziya enişten var mı yok mu bilmiyorum da, tamam mı, Burak 
abine de hemen şey yap. Tamam mı?

Bilal Erdoğan: Tamam baba, Sümeyye yani çıkarıp, Sümeyye bana 
nereye götüreceğimi mi söyleyecek?

Tayyip Erdoğan: Ya tamam, hadi şey yap, sizinkileri düşünün ara-
nızda eniştenle filan...

Bilal Erdoğan: Ne yapalım diye...
Tayyip: Evet  evet , hemen irtibat kuralım saat 10’a kadar, Çünkü 

konu... Tamam mı?
Bilal Erdoğan: Tamam babacım.
17 Aralık 2013
08:30
İSTANBUL
Can Dündar: Saat 08.30’da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
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önünde telaş vardı. İçişleri Bakanının oğlu Barış Güler sağlık kontro-
lüne getirildi. Getiren araç hastane kapısına kadar yanaştırıldı. Güler 
girişte yüzünü sakladı, oradan Çağlayan’a gittiler. Orada da Bakanın ri-
cası üzerine polisler Barış Güler’in koluna girmedi. Gözaltındaki diğer 
isimler bu ayrıcalıktan yararlanamadı.

Çağlayan kaynıyordu. Mustafa Demir, Adnan Gürel, Rıza Sarraf ve 
en son olarak da Ali Ağaoğlu peş peşe getirildi ve sorgu için yedinci 
kata çıkarıldılar. Savcılar onları orada bekliyordu.

17 Aralık 2013
08:30
ANKARA

Can Dündar: Aynı saatlerde Başbakanın kızı Sümeyye Erdoğan 
Ankara Subayevleri’ndeki evinden Ankara Esenboğa Havaalanına doğ-
ru yola çıktı. VIP salonuna girdiğinde saat 9’u geçiyordu, kadın koru-
ması yanındaydı. Salonda eski Bakan Koray Aydın da vardı. O da İs-
tanbul üzerinden Trabzon’a gidecekti. VIP’den birlikte geçtiler. Koray 
Aydın, Sümeyye Erdoğan’ın kimseyle konuşmadığını, elinden cep te-
lefonunu hiç düşürmediğini fark etti. Sürekli cep telefonunun ekranına 
bakıyor, mesaj yazıyor veya haberleri takip ediyordu.   

VIP aracında da hep cep telefonu ile uğraştı. Sümeyye Erdoğan 
TK-2123 sefer sayılı THY uçağının busınnes class bölümündeki 1F 
koltuğuna oturdu. Uçak gözaltı haberleri ile kaynayan İstanbul’a doğru 
havalandı.

17 ARALIK 2013
10:30
 İSTANBUL

Can Dündar: SÜMEYYE ERDOĞAN’IN uçağı İstanbul’a inip 
makam arabası Kısıklı yoluna çıktığında Erdoğan ailesinde tam bir 
panik yaşanıyordu. Başbakanın kızı ESRA ALBAYRAK eşi BERAT 
ALBAYRAK ile birlikte Kısıklı’da BİLAL ERDOĞAN’in yanındaydı. 
Berat saat 11’e doğru sağ kolu MEDET NABİ YANIK’ı aradı. Hayati 
bir konu olduğunu söyledi ve onu evrakları okunamaz hale getiren bir 
öğütücü cihaz almaya yolladı. MEDET NABİ YANIK gittiği yerden 
beratı aradı, bu konuşma da polis dinlemesine takıldı. 

Medet Nabi Yanık: Abi selamunaleyküm.
Berat Albayrak: Aleykümselam nerdesin Medet? 
Medet Nabi Yanık: Ben şimdi öğütücüyü aldığımız yerdeyim.
Berat Albayrak: Orada dolanma ora 5 para etmez. Ben ona niye 

para vereyim bir daha? Adam gibi kaliteli bir şey al yani. Yabancı mar-
ka büyük bir şey al. Büyük bir şey al yani.
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Medet Nabi Yanık: Tamam büyük bir şey işte şey yapacağımız…
Berat Albayrak: Aynı marka alma bir kere. Bir kere kazık yedim 

bir daha niye kazık yiyeceği? Niye oraya uğradın ki? Git uluslararası 
adam gibi bir marka al. Gidip saçma sapan 5 para etmez şey veriyor 
namussuz. Bu yerli değil mi?

Medet Nabi Yanık: Yok yerli değil abi.
Berat Albayrak: Çin malı. Çin malı getiriyor.
Medet Nabi Yanık: Bu ne malıydı abi.
Berat Albayrak: Ya Çin malı ya. 
Medet Nabi Yanık:  Evet. Bunu şey yapayım o zaman kataloğu 

getireyim ona göre karar veririz o zaman.
Berat Albayrak: Fiyatı ney?
Medet Nabi Yanık: Bu size gönderdiğim 345 euro. Bizim aldığı-

mız 80 euroydu. Burada Alman malı falan da var.
Berat Albayrak: Tamam başka marka al. Aynı marka alma. Aynı 

kazığı bir daha yine niye yiyeyim.
Medet Nabi Yanık: Tamam başka marka bakıyorum.
Berat Albayrak: Hayati konu var. Güzel bir tane büyük bir tane 

ver bas al gel.
Medet Nabi Yanık: Tamam oldu. Tamam. Şuna bakabilir miyiz?
Berat Albayrak: Medet duyuyor musun?
Medet Nabi Yanık: Duyuyorum abi.
Berat Albayrak: Büyük bir tane güzel bir tane al gel. Çabuk çabuk 

çabuk…
Hemen bekliyorum.
Can Dündar: Bu konuşmanın ardından Bilal Erdoğan ve Berat Al-

bayrak özel araçla Kısıklı’daki evden ayrıldılar. Esra evde kaldı. Saat 
11’de Sümeyye de geldi. Öğütme makinesini beklemeye koyuldular. 
Gecikince Esra Medet’i arayıp sordu.

Esra Albayrak: Alo Medet selamünaleyküm.
Medet Nabi Yanık: Ve aleykümselam hayırlı sabahlar Esra hanım.
Esra Albayrak: Hı hayırlı sabahlar. Iıı şeyi diyecektim Medet o…
Medet Nabi Yanık: Buyrun efendim.
Esra Albayrak: Şeyi… Getirecektin ya
Medet Nabi Yanık:  Evet.
Esra Albayrak: Onu, ııı alt kata şey yaparsan benim çalışma katıma 

iyi olur alt kat…
Medet Nabi Yanık: Hı en…
Esra Albayrak: Ya bir daha taşımayalım ben aşağıda çalıştığım için.
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Medet Nabi Yanık: Tamam tamam… Anlaşıldı Esra hanım.
Esra Albayrak: Tamam.
Medet Nabi Yanık: Ben o makineleri aslında getirdim de iki tane 

seçenek var onları Berat beye gösterecektim o da çıkmış.
Esra Albayrak: Hı...
Medet Nabi Yanık: Iıı... şimdi kendisine ulaşınca bir bilgi vereyim 

ona göre ikisinden birini alt kata bırakalım inşallah.
Esra Albayrak: Bana söyle sen Medet ben şey yaparım onu ıı ben 

karar veririm yani.
Medet Nabi Yanık: Tamam anlaşıldı ben şu anda o zaman girişin 

oraya geleyim.
Esra Albayrak: Tamam alt katı göster.
Medet Nabi Yanık: he alt kata. 
Esra Albayrak: Tamam ben de ineyim aşağıya.
Medet Nabi Yanık: Evet.
Esra Albayrak: Aşağıya tamam.
Medet Nabi Yanık: Tamam inşallah.
Esra Albayrak: Hadi görüşürüz.

17 ARALIK 2013 
11:00 
İSTANBUL

- SIFIRLADINIZ MI? 
- YOKSA…
- EVET. TAMAMİYLE SIFIRLAYACAĞIZ İNŞALLAH…
Can Dündar: Erdoğan’ın saat 11.00’de Konya’ya gitmek üzere eşi 

ile birlikte ANA uçağına binmesi gerekiyordu. Ancak olağanüstü ge-
lişme karşısında uçağın kalkışı bir buçuk saat ertelendi. Başbakan saat 
11.17’de Ankara’dan oğlu Bilal’i aradı. İşte meşhur sıfırlama konuşma-
sı orada dinlemeye takıldı.

Bilal Erdoğan: Selamünaleyküm.
Recep Tayyip Erdoğan: Aleyküm selam. 
Bilal Erdoğan: Şimdi şeyle Hasan abi ile filan bir araya geldik, 

abim Berat Berat, amcam beraber bir şeyler düşünüyoruz, bu arada 
bir fikir daha geldi Berat’a, bir kısmını diyor Faruk’a (kalyoncu) diğer 
işle ilgili hemen vereyim diyor, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten 
konuşmuşsunuz önceden, onu yapalım mı ciddi bir miktarı o şekilde 
halledebiliriz.

Recep Tayyip Erdoğan: Olabilir.
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Bilal Erdoğan: Tamam, öbür bir kısmını da Mehmet Gür ile ortak 
işe başladığımız için, bir kısmını al sende dursun, projeler geldikçe ora-
dan kullanırsın diye verelim mi diyoruz. Böylelikle azaltıp geri kalanı 
da başka bir yere taşıyacağız.

Recep Tayyip Erdoğan: Tamam işte onları şey yapın da.
Bilal Erdoğan: Tamam.
Recep Tayyip Erdoğan: Sümeyye geldi mi?
Bilal Erdoğan: Sümeyye eve gelmiş, şimdi buraya gelecek, yanı-

mıza gelecek, tamam babacığım. Hallediyoruz bugün inşallah, başka 
bir şey var mi?

Recep Tayyip Erdoğan: Şey yapmanızda fayda var, (parayı) tama-
mıyla sıfırlamanızda fayda var.

Bilal Erdoğan: Evet tamamıyla sıfırlayacağız inşallah.

17 ARALIK 2013 
11:40 
İSTANBUL

Can Dündar: Saat 11.40’ta İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 
Eyüp’te Gümüşsuyu İlköğretim Okulu açılış törenin öncesinde operas-
yon ile ilgili kısa bir açıklama yaptı. “Adliyemizin şu anda yürütmekte 
olduğu bir çalışmadır. Dolayısıyla adli soruşturmanın devam ettiği bir 
aşamada daha detaylı bir bilgiyi paylaşma imkânımız adli açıdan müm-
kün değil.”

17 ARALIK 2013 
11:44 
İSTANBUL

Can Dündar: Çağlayan’da operasyonu yöneten isim daha önce Er-
genekon soruşturması ile ünlenen savcı Zekeriya Öz’dü. Başbakan so-
ruşturmanın bu aşamasında ÖZ’e ulaşmayı ve operasyonu durdurtmayı 
düşündü. ÖZ’ü kendisine THY yönetim kurulu başkanı HAMDİ TOP-
ÇU getirip tanıştırmıştı. TOPÇU aracılığı ile mesaj iletmeyi düşündü. 
Ve bunu da Konya uçağına binmeden hemen önce oğlu Bilal’e söyledi. 

Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul’a döneceğim, ondan sonra öğlen 
civarı tekrar Ankara’ya döneceğim, şimdi Hamdi’yi çağırın da.

Bilal Erdoğan: Hangisi?
Recep Tayyip Erdoğan: Hamdi, Hamdi?..
Bilal Erdoğan: Topçu?
Recep Tayyip Erdoğan: Topçu.
Bilal Erdoğan: Tamam.
Recep Tayyip Erdoğan: Zekeriya bu işin içinde, Zekeriya bu işin 
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içinde diyorum tamam mı?
Bilal Erdoğan: Tamam.
Recep Tayyip Erdoğan: Gerekirse, yani onunla da bu işi konuşa-

rak, “Arkadaş bu işi bugün bitirmen lazım” ona bunu desin.
Bilal Erdoğan: Tamam babacığım ama işte o da demek ki o da 

bunlarla çalışıyor.
Recep Tayyip Erdoğan: O onlardan zaten canım.
Bilal Erdoğan: Evet, Hamdi’nin ona bir şeyi var mı ki?
Recep Tayyip Erdoğan: Onla hukuku var o bana aldı geldi.
Bilal Erdoğan: Ha tamam baba.
Recep Tayyip Erdoğan: Veyahut ta gelelim yarına şey yapalım ba-

kalım bugün kararı verecek.
Bilal Erdoğan: Ne baba?
Recep Tayyip Erdoğan: Belki de alelacele sevk edebilirler de yani 

bunların sağı solu belli olmaz.
Bilal Erdoğan: Kimi alelacele sevk edebilirler.
Recep Tayyip Erdoğan: Gözaltına alınanları.
Bilal Erdoğan: He mahkemeye evet.
Recep Tayyip Erdoğan: İki savcı götürüyor işi.
Bilal Erdoğan: Ben Hamdi Bey ile konuşayım öğleden sonra inşal-

lah akşam da görüşürüz.

17 ARALIK 2013
11.52 
İSTANBUL

Can Dündar: Bilal Erdoğan’ın telefonda Berat bir kısmını telefon-
da Faruk’a verelim diye bahsettiği isim Ömer Faruk Kalyoncu’ydu. Bu 
konuşmadan kısa bir süre sonra Kalyoncu’nun yardımcısı Hakan As-
lan’la Berat Albayrak’ın yardımcısı Medet Nabi Yanık’ın konuşmaları 
dinlemeye takıldı. Bir garajda buluşma planı yapıyorlardı. 

Medet Nabi Yanık: Hakan selamünaleyküm.
Hakan Aslan: Aleykümselam .
Medet Nabi Yanık: Senin oraya geliyorum. 
Hakan Aslan: Geliyorsun tamam. Nerde? Yoldasın?
Medet Nabi Yanık: Yoldayım. Şey yapalım bir kere hani garajda 

görüşmüştük ya yine öyle görüşelim.
Hakan Aslan:  Sen bana yaklaşınca haber verir misin abi aşağıya 

ineyim.
Medet Nabi Yanık: Peki peki… Tamam inşallah…
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Hakan Aslan: Peki abi hadi görüşürüz.
Medet Nabi Yanık: Yolu biraz kısaltayım dedim de. Gerek yok. 

Normal yoldan geleyim. Bir 5 dakikaya falan Allah nasip ederse orada-
yım. Sen asansörle beraber aşağı in. Ben direkt garaja gelirim.

Hakan Aslan: Tamam.
Medet Nabi Yanık: Tamam ağabeycim.
Hakan Aslan: Tamam.

17 ARALIK 2013 
13.30 
KONYA

Can Dündar: Emniyette sorgular sürerken bütün Türkiye başbaka-
nın ne diyeceğini merak ediyordu. Erdoğan’ın uçağı bir buçuk saat ge-
cikmeyle kalktı. 13.30’a doğru Konya’ya indi. Başbakan gergin görü-
nüyordu. Doğruca KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR VE 
KONGRE MERKEZİNE gitti, orada toplu açılış töreni vardı. Operas-
yon ile ilgili ilk konuşmasını orada yaptı. Telefondakinden hayli farklı 
bir ses tonuyla tehditlere boyun eğmeyeceğini ilan etti. 

Recep Tayyip Erdoğan: Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Kar-
deşlerim istedikleri kadar çirkin yollara tenezzül etsinler, istedikleri 
kadar kirli ittifakların içine girsinler, buradan Konya’dan bir kez daha 
tekrar ediyorum; Türkiye’de artık söz milletindir, karar milletindir, yet-
ki milletindir.

17 ARALIK 2013 
14:00
İSTANBUL

Can Dündar: İstanbul’da medya haber almaya çalışıyordu. Kame-
ralar, canlı yayın araçları, muhabirler Emniyet’in önünde yığılmıştı. 

Bir bakan oğlunun evinden çıkan para sayma makinesiyle Halk 
bankası genel müdürünün evinde ayakkabı kutusu içinde bulunan pa-
ralar dillerdeydi. Saat 14.00’te Halk Bankası’ndan çalışanlara bir uyarı 
mesajı yollandı. Banka dışından soru soracak kimseye bilgi vermeyin 
denildi.

17 ARALIK 2013 
15:00
İSTANBUL

Can Dündar: Bilal Erdoğan babasının isteği üzerine Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun yanına gidip onunla 
görüştü, soruşturmayı durdurması için Zekeriya Öz ile görüşmesini rica 
etti. Topçu’nun Öz’den alıp kendisine ilettiği cevabı hemen telefonda 
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babasına söyledi. Erdoğan hâlâ Konya’daki törendeydi.
Bilal Erdoğan: Şimdi Hamdi Bey’in yanından çıktım, akşam 6’da 

görüşecekler.
Tayyip Erdoğan: 6 geç olur, 6’da onlar işi bitirmiş olur.
Bilal Erdoğan: Telefonda haberim yok demiş, haberi yokmuş bir 

de dosya doluymuş.
Tayyip Erdoğan: Yalan söylüyorlar tabii ya, hem haberim yok di-

yor hem dosya dolu diyor, nasıl oluyor bu iş...
Bilal Erdoğan: İşte dosya demek önüne gelmiş sabahı köründe her-

halde, ne demek istiyorsa artık.
Tayyip Erdoğan: Hem haberim yok diyor hem dosya dolu diyor.
Bilal Erdoğan: Evet evet.
Tayyip Erdoğan: Sen şeye mi gitmiştin, Hamdi’nin oraya mı gittin?
Bilal Erdoğan: Evet.
Tayyip Erdoğan: Keşke gitmeseydin.
Bilal Erdoğan: Ne yapayım baba yani başka yerde buluşsam yine 

kötü.
Tayyip Erdoğan: Yanlış yaptın.

17 ARALIK 2013 
15:15
KONYA

Can Dündar: Konya’daki tören saat 15.00’te bitti. Erdoğan 
15.15’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tayyip Erdoğan: Arkadaşlar bunların hepsi bir adli süreç netice-
lenmeden bir şey söylemem doğru olmaz.

Can Dündar: Bu konuşmadan sonra yabancı konukları ile görü-
şeceği Dedeman Oteli’ne geçti. Otel’den saat 15.39’da yeniden Bilal’i 
aradı. Artık telefonda konuşurken daha temkinliydi.

Tayyip Erdoğan: Sana diğer verdiğim görevler tamam mı?
Bilal Erdoğan: İşte akşam bitirmiş oluyoruz, bir kısmını hallettik, 

Berat ile ilgili olan kısmını hallettik, şimdi Mehmet Gür ile ilgili olan 
kısmı herhalde önce halledeceğiz, geri kalanını da artık karanlık olunca 
halledeceğiz.

Tayyip Erdoğan: ...
Bilal Erdoğan: İnşallah.
Tayyip Erdoğan: Sümeyye ne yaptı?
Bilal Erdoğan: Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi filan, konuş-

tuk filan...
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Tayyip Erdoğan: Her iki tarafı halletti mi?
Bilal Erdoğan: Verdi herhalde babacığım, ikisini de boşalttım dedi.
Tayyip Erdoğan: Her iki tarafı.
Bilal Erdoğan: Evet, ikisini de boşalttım dedi ama iki taraf derken 

onu diyorsun değil mi?
Tayyip Erdoğan: Neyse tamam.
Bilal Erdoğan: Siz kaçta geliyorsunuz?
Tayyip Erdoğan: On ikiyi filan bulur.
Bilal Erdoğan: Yolunuz açık olsun.

Tayyip Erdoğan: Telefonlarla konuşmayın.
17 ARALIK 2013 
17:00
KONYA

Can Dündar: Başbakan Konya Dedeman Otel’de önce Lübnan 
Başbakanı ve Irak Meclis Başkanıyla buluştu. Ardından Irak Kürt Böl-
gesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile 35 dakika görüştü. Son-
ra da İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu 
kabul etti. Oradan otelde düzenlenen yemeğe geçtiler. Yemekte yabancı 
konuklar dışında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu da vardı. Yemekten sonra Şeb-i Arus törenleri-
ne geçildi. Erdoğan orada CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. O gün 
Kılıçdaroğlu’nun yaş günüydü. CHP lideri çıkışta şu açıklamayı yaptı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk konusunda yapılan her operas-
yonu, her haberi yakından takip ediyoruz. Öyle anlaşılıyor ki bu kez 
kapsam oldukça geniş, bu nedenle grubumuzda bir kriz masası oluş-
turduk milletvekillerimiz olayı yakından takip edecekler. Endişeniz var 
mı diye sorarsanız, Deniz Feneri Savcılarının başına gelen inşallah bu 
savcıların başına gelmez.

17 ARALIK 2013 
19:00
İSTANBUL

Can Dündar: Başbakanın Konya’da Şeb-i Arus törenlerini izlediği 
saatlerde Adalet Bakanı Sadullah Ergin belediye başkan adayı olduğu Ha-
tay’da seçim çalışması yürütüyordu. Gelişmeler üzerine hemen HSYK’yı 
toplantıya çağırdı, hedef soruşturmayı yürüten savcılardı. Ergin, Anka-
ra’ya gelirken Fox TV, HSYK’nın toplantı halinde olduğu haberini verdi.

Fatih Portakal: Adalet bakanının, Sadullah Ergin’in acilen Anka-
ra’ya döndüğü söyleniyor bunu ben nasıl okumalıyım? Bir, gerçekten 
soruşturmayla ilgili bilgi mi alınacak yoksa Deniz Feneri’nde bazı 
olaylar vardı yani savcıların görevden alınması vs. gibi. Bunu nasıl 
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okumalıyız, bu son dakikayı paylaşır mısın?
Muhabir Ercan Gün: Şimdi çok önemli bir gelişme şundan dolayı 

seçim bölgesi olan Hatay’dan Adalet Bakanı bugün apar topar Anka-
ra’ya geçti ve HSYK kurulundaki üyelerle görüştüğü iddia ediliyor. 

Can Dündar: Bunun üzerine Bugün Gazetesi editörü Yavuz As-
lan twitter hesabından şunu yazdı: “Fox TV editörlerinden Ercan Gün, 
canlı yayında HSYK’nın toplantı halinde olduğunu söyledi. Savcılar 
görevden alınabilir.”

 Bakan Ergin çıkışta HSYK üyeleri ile görüştüğü iddialarını ya-
lanladı: “Kendi odamda bir saat çalıştım ayrıldım”, dedi.  O ayrılırken 
Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı görevden alma haberlerini 
yalanladı savcıların görevlerine devam ettiğini söyledi. Savcılar bir ay 
sonra görevden alınacaktı.

17 ARALIK 2013 
19:00
Ntv Spikeri: Bugün 17 Aralık Salı. Günün manşeti bugün İstan-

bul’dan yansıdı haber merkezlerine. Sabaha karşı 28 adrese birden bas-
kın yapıldı. Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı.

Muhabir: GÖZALTI sayısı 49-56 ya çıkacak.
CNN Türk Spikeri: Saat 8 sularında basının eline bilgiler geçmeye 

başladı.
Kanal D Spikeri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 

oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın da...
Fox Tv Muhabiri: Rüşvet, yolsuzluk… Bakanların ismi geçiyor 

fakat bundan daha önemlisi miktar. Bu miktar 100 Milyar Euro…
17 ARALIK 2013
23:05
ANKARA
Bilal Erdoğan: 30 Milyon Avro gibi bir miktar daha var.
Tayyip Erdoğan: Sıfırladınız mı? Yoksa...
Bilal Erdoğan: Evet. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah..
Can Dündar: Erdoğan ve eşini taşıyan ANA uçağı 23.05’te Ankara’ya 

indi. Karşılamaya Efkan Ala ile Alaaddin Yüksel geldi. En uzun gün henüz 
sona ermemişti. Erdoğan’ın peşinden Bekir Bozdağ, Ahmet Davutoğlu ve 
Recep Akdağ da İstanbul’dan Ankara’ya geldiler. Erdoğan Esenboğa’dan 
şehre gelirken İstanbul Kısıklı’daki oğlu Bilal’le bir kez daha görüştü.

Bilal Erdoğan: Şimdi babacığım şey için aradım, büyük ölçüde şey 
yaptık. Iıı siz mi aradınız babacığım şimdi beni.

Tayyip Erdoğan: Yo ben aramadım sen aradın.
Bilal Erdoğan: Gizli numaradan arandım.



265

Tayyip Erdoğan: Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa?
Bilal Erdoğan: Sıfırlamadık henüz babacığım, şöyle ki ııı bi 30 mil-

yon avro gibi bir miktar daha var, şey yapamadık, eritemedik henüz, bu 
şey aklına geldi Berat’ın, Ahmet Çalık’ın alacağı ekstra bir 25 Milyon 
Dolar kalmış onu oraya verip o para gelince onu şey yaparız diyorlar, 
üstüyle de Şehrizar’dan daire alabiliriz diyor. Sen nasıl bakarsın baba?

Tayyip Erdoğan: ...
Bilal Erdoğan: Hı Babacığım?
Tayyip Erdoğan: Sümeyye yanında mı?
Bilal Erdoğan: Yanımda, çağırayım mı?
Tayyip Erdoğan: Yok ses karıştı da onun için dedim.
Bilal Erdoğan: Hıı, yani 25 Milyon Dolar Çalık’a aktarıp,  geri 

kalan kısımla da Şehirzar’dan daire alabilir.
Tayyip Erdoğan: Neyse şey yaparız hallederiz.
Bilal Erdoğan: Öyle mi yapalım.
Tayyip Erdoğan: Tamam yapın.
Bilal Erdoğan: Tamamen sıfır mı kalsın baba, yoksa senin elinde 

para kalsın mı?
Tayyip Erdoğan: Kalsın olmaz zaten oğlum, şeye öbür tarafa, 

Mehmet’le şey yapsaydınız onu da oraya aktarsaydınız…
Bilal Erdoğan: He onlara verdik tamam, 20 Milyon Dolar verdik.
Tayyip Erdoğan: Allah Allah, ya aktarsaydınız sonra şey yapardınız.
Bilal Erdoğan: Ya ne bilim şimdi bu kadar verebildik baba, zaten 

zor yer kaplıyor falan, başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz, bir 
kısmını bizim şeye verdik, işte Tunç Abiye verdik, ondan sonra…

Tayyip Erdoğan: Tunç’a tamamını aktardın mı?
Bilal Erdoğan: (Sümeyye bakar mısın) Nereye baba?
Tayyip Erdoğan: Tunç’a diyorum tamamını aktardın mı?
Bilal Erdoğan: Ya sormuşlar, 10 Milyon Avro alabiliriz demişler 

herhalde.
Tayyip Erdoğan: Neyse bu kadar şeyleri konuşma şeyde, böyle de 

olsa konuşma.
Bilal Erdoğan: Tamam biz hallediyoruz o zaman.
Tayyip Erdoğan: Halledin şimdi tabi ben bu akşam ben gelemiyo-

rum, Ankara’da kalacağım.
Bilal Erdoğan: Tamam biz hallediyoruz sen merak etme.
Can Dündar: Bu görüşmede bahsi geçen Çalık Holding’in Şehri-

zar Konaklarından o günlerde 6 adet daire için yine Çalık’a Aktif Bank 
aracılığıyla 14 milyon 120 Lira ödeme yapıldığı daha sonra ortaya çıktı. 
14 A Blok’tan alınan 1-2-3-4-5-6 numaralı dairelerin satış dekontunda 
Erdoğan’ın aile avukatı olarak bilinen ve aile adına alım-satım yapma 
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yetkisi bulunan Ömer Faruk Akbulut’un ismi vardı.
Takvimler 17 Aralık’tan 18 Aralık’a dönmüştü, başbakanı uzun bir 

gece bekliyordu. Onun için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.[76]

***

Laik Cumhuriyet’i yıkanlar, 
eğitimi Ortaçağcılaştıranlar,

ülkemizi BOP cehennemine sürükleyenler
Evet, arkadaşlar, olay bu…
Vatandaşlar olayların içinden çok güzel bir şekilde anlatmışlar ken-

dilerini.
Ve seni işte bu adamlar yönetiyor. Hem de 15 yıldan bu yana…
Laik Cumhuriyet’ini de bu adamlar yıktı. Laik, bilimsel eğitim diye 

bir şey bırakmadılar. Hukuk diye, kanun devleti diye, bağımsız yargı 
diye bir şey bırakmadılar. Tüm okulları Ortaçağ Medreselerine-Kilise 
Okullarına döndürdüler. 

Okullarda artık rehber öğretmenler yerine, meczuplaştırılmış tarikat 
müritleri görev yapacak, “Manevi Danışman” adı altında. Bazı okulla-
rımız artık ilahilerle derse başlıyor sabah. Videoları dolaşıyor bunların 
internette. Yani adım adım Ortaçağ’ın karanlıklarına doğru, “Ümmetçi-
lik Konağı”na doğru sürüklenip götürülüyor ülkemiz. 

Bir taraftan da ABD Emperyalist Çakalı’nın BOP cehennemine doğ-
ru sürüklenip götürülüyor. 

Ve sen, büyük bir sükûnetle, korkunç bir umursamazlıkla, tevekkül-
le, yine aynı orandaki yılgınlıkla, umutsuzlukla beklemektesin, yakla-
şan hazin sonumuzu ve ülkemizi bekleyen cehennemcil felaketi. 

Daha ne zaman uyanacaksın?
Hani ne dersin sen, bir özdeyiş olarak?
“Son pişmanlık fayda vermez…”
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Kasım 2017 

[76] https://www.youtube.com/watch?v=zQI8QMjE-S0
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Ey Kaçak ve Haram Saraylı Hafız!
ABD işbirlikçiliği ruhunu şeytana satmaya benzer
Emperyalist çakalca devşirilmeyi ve onun işbirlikçisi olmayı kabul 

etmek; eroin gibi, benzerleri gibi bir uyuşturucuya alışmayı kabullen-
mek gibidir.

Başlangıçta keyif verir insana; enteresan hayallere daldırır adamı. 
Hiç düşünmediğin, o güne dek hiç aklından bile geçmeyen mevkilere, 
makamlara ve koltuklara zıplatır. Adamı ünlü ve pozlu kılar. Tabiî haz 
verir bu durum, başını döndürür adamın; “Vay be, biz neymişiz de an-
layamamışız bugüne dek!”, dedirtir. Velhasıl ayaklarını yerden keser. 
Tıpkı eroinin, morfinin, bonzainin yaptığı gibi…

Fakat aynı anda da tahribatı oluşmaya başlar. Dirhem dirhem çürütür 
bedeni, beyni, ruhu. Sonunda manyaklaştırır adamı, halüsinasyonlar gör-
dürür, abuk sabuk konuşturur. Şiddetli fırtınalar gibi bir uçtan bir uca sa-
vurur insanı ve en sonunda da işini bitirir. Çürütüp posasını bırakır ortada.

İstersen başka bir örnekle anlatalım: ABD işbirlikçiliğine soyunmak, 
ruhu İblis’e satmak gibidir. O da sana büyük suçlar işletir, başlangıçta 
büyük kazanımlar da elde ettirir. Yani yükseltir seni maddi anlamda 
ve görünüşte. Ama sürekli suçlar işletir sana. Biri biter bitmez yeni 
bir suçun kollarına atar seni, zaten sen de bağımlısı olursun suçların, 
kriminal tipler gibi. Fakat sürecin bir başka yönünde ise sen her geçen 
gün biraz daha batarsın. İşlediğin ağır suçların ağırlığı arttıkça artar ve 
taşıyamaz hale gelirsin onları, çökersin.

İşte bu aşamada terk eder seni İblis. “Ben sana hiçbir şey yaptırma-
dım. Bütün suçları sen kendi isteğinle ve özgür iradenle yaptın. Şimdi de 
cezasını çekeceksin yaptıklarının.”, der. Ortada kalıverirsin tepeden tırnağa 
suça batmış olarak. O güne dek seninle suç ortaklığı yapmış olanlar, seni 
yere göğe sığdıramayanlar, bir bir terk etmekle kalmazlar sadece; senin 
suçlarını da sayıp dökmeye başlarlar doğrudan veya dolaylı bir biçimde.

Bu işler aynen böyledir Hafız!



İşbirlikçiliği gönüllüce kabul ettin
Sen Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı iken, tâ 1995’te, ABD Hay-

dudunun Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz sendeki ihanet po-
tansiyelini keşfedip göz koydu sana; sonra da gelip devşirdi. Daha son-
ra değişik görüşmeleriniz oldu ABD Emperyalistlerinin temsilcileriyle 
ve sen; ün için, poz için, koltuk için o günlerde telaffuz edilen şekliyle 
başbakanlık için devşirilmeyi ve işbirlikçiliğini kabul ettin. Gönüllü 
iradenle ABD işbirlikçiliğine soyundun.

Ne demişti Emperyalist ABD sana?
1- BOP’ta sana verdiğimiz görevi itirazsız yerine getireceksin.
2- İsrail’in bölgesel düşmanlarının bertaraf edilmesinde ve onun gü-

venliğinin sağlanmasında bizimle birlikte çalışacaksın.
3- İslam’ın içinin tümüyle boşaltılarak, ruhunun yok edilerek, 

CIA-Pentagon İslamı haline dönüştürülmesinde hizmette bulunacaksın.
Sen bunları duraksamadan kabullendin. Hâlbuki senin velinimetin 

ve yetiştiricin Necmettin Erbakan, ABD’nin bu önerisini şiddetle red-
detmişti. 

Sen ise hemen atladın, “Tamam” dedin, “Anlaştık”.
Seni başbakan yapacak olmaları başını döndürmüştü. Karşılığında 

vermeyeceğin hiçbir şey yoktu.
Oysa BOP haritasına bir baksaydın, ya da nedir bu BOP deseydin, bi-

lirdin bu ihanet projesinin seni adım adım bitişe ve çöküşe götüreceğini.

Baktın ki BOP’un sonu senin de sonun,
tornistan edecek oldun,

ama sana kaçış yok
Ne zaman gördün bu BOP ihanetinin senin sonunu da getirmiş ola-

cağını?
2015 Haziran Seçimleri sonucunda gördün. Ve hemen tornistan 

yaptın. Bir anda daha önce ayaklar altına aldık dediğin milliyetçiliği 
baş tacı ediverdin.

İşte efendin ile ters düşmen ve bozuşman da o günde başladı.
Efendinin istihbarat örgütleri müthiştir. Bak, CIA’yı bile kuran, Nazi 

istihbaratına sahip Almanya’yı ve onun başbakanı Angela Merkel’i 
bile dinleyebiliyor CIA. Seni dinlemek onun için çerezden sayılır.

İşte bu sebeple de senin bugüne dek işlemiş olduğun bütün suçlarını, 
bütün kanunsuzluklarını en ince ayrıntısına kadar bilmektedir CIA.

270



Şimdi seni satışa çıkardı. “Bize lolo okursun, gidip Rusya’nın Pu-
tin’i ile Çin’le, İran’la iş tutmaya başlarsın,  Rusya’dan S-400 füzeleri 
alırsın. Tüm bunlara ilaveten de benim BOP’uma engel çıkarmaya baş-
larsın, ben de seni satışa koyuveririm işte.

Bak Reza Zarrab’ı itirafçı yaptım. Senin Halkbank Genel Müdür 
Muavinin olan Hakan Atilla’n da yolda. Senin bu İran ambargosunu 
delmeye yönelik yapıp ettiklerinin tamamını biz biliyoruz da, bu itiraf-
çılar da kanıtlarıyla bir bir mahkemede ortaya koyacaklar. Sadece sen 
paçayı kaptırmış olmayacaksın. Oğlun, kızın ve hatta eşin bile suçlular 
listesine girebilir. Tabiî bizim istememiz halinde.

İşte son günlerin ahvali budur Tayyip. Sağa sola koşturarak çırpın-
man, acaba bu çemberi neresinden açıp kurtulabiliriz diye çabalaman 
bundandır. Ama nafile! Bir kere bu meselede onlarca suça batmış du-
rumdasın. Ayrıca aldığın rüşvetleri de biliyoruz senin, ailenin, bakan-
larının, banka görevlilerinin hepsini biliyoruz.”

Öyle görünüyor ki Hafız, seni getiren götürecek. Zaten çok iyi bili-
yorsun Türkiye’de iktidarları oluşturan da, oralara kimin ne kadar sü-
reliğine gelip-gideceğini belirleyen de efendin ABD Emperyalist hay-
dududur.

Ne zaman beri mi?
1950’den beri. 
Hani hep söylersin ya Hafız, bu pek sevdiğin Arap atasözünü; “Men 

dakka dukka”.
Sen sandın ki, bu herkes için geçerli ama benim için geçerli değil. 

Arkanda ABD olduğu günlerde öyle sandın kendini, işte yanıldın be 
Hafız yine…

Sattın ruhunu emperyalist İblis’e. Vatana millete ve halka ihanetin 
kallavisini ettin 15 yıldan bu yana. Hemen her türden binbir suç işle-
din. Laik Cumhuriyet’i yıktın, Türkiye’yi Ortaçağ’ın karanlıklarına 
sürükledin. Ülkeyi BOP cehenneminin kıyıcığına getirdin. 

İşte şimdi de efendin seni satışa çıkarıverdi.
ABD satar işbirlikçilerini. Tarih bunun yüzlerce örneğiyle doludur. 

Kullanır, işi bitince de satar ya da buruşturulmuş bir peçete gibi atar 
çöpe. Hele de önce kendisiyle işbirliğine girip hizmetkârı olmuşların, 
denetim dışına çıkmak istemesinden hiç hoşlanmaz. Onlara karşı çok 
acımazsız olur.

Evet Hafız, daha önce de söylediğimiz gibi, ihanete devam etsen de 
yıkılacaksın, ihanetten caymaya kalksan da…

İhanete devam edip BOP’taki görevini eskiden olduğu gibi 
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sürdürürsen, seni “Hülooğğ”cuların bile affetmez.
“Biz sana Reis dedik, dünya lideri dedik. Sen vatanı parçaladın BOP 

haritasında gösterildiği biçimde”, derler. Ve sana Boğaz Köprüsü’nde-
ki zavallı Mehmetçiklere ve Hava Harp Okulu öğrencilerine çektikleri 
muameleyi çekerler…

Sen de nihayet görmeye başladın bu gerçeği. O sebeple de boylu 
boyuna daldığın bataklıktan kurtulmaya çalışıyorsun, çırpınıyorsun tu-
zağa yakalanmış bir kuş gibi adeta.

Ama işte bu sefer de efendin ABD Emperyalist Çakalı seni affetmi-
yor. O bitirmeye çalışıyor senin işini. 

Yani senin için çıkış yok bu kapandan. Ne yaparsan yap sonun hüs-
ran. Ama kendin gönüllü girdin o kapana.

Bu girişinin yığınla canlı tanığı var. Merkez Parti Genel Başkanı 
Abdurrahim Karslı’dan tutun da, şu an bile yandaşlığını etmekte olan 
Abdurrahman Dilipak’a kadar, Ali Bulaç’a kadar, Deniz Baykal’a 
kadar. Ve daha da var…

Senin gidişin sıradan bir gidiş olmayacak, biliyorsun. Bugüne dek 
ülkemize ve halkımıza ettiğin bütün ihanetlerin, işlediğin bütün suç-
ların, aşırdığın yüz milyarlarca dolarlık kamu malının hesabını vere-
ceksin hukuka bağlı gerçek mahkemeler huzurunda. Hem de bugünkü 
TCK’de yer alan maddelere göre. Onların belirlediği cezaları alacaksın. 
Tabiî sadece sen değil AKP’giller’inin tamamı…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

29 Kasım 2017
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Hafız, hani ABD söz vermişti size, PYD’ye, YPG’ye 
bundan böyle silah vermeyeceğine dair?

Yahu yapmayın yahu…
Milleti de bu kadar aptal yerine koymayın.

Siyasi hayatınızda bir kerecik olsun doğruyu 
söyleyin bu halka yahu…
Yapamazsınız, değil mi?

Doğanız el vermez. Hani siz “fıtrat” demeyi 
seversiniz ya, Arapçısınız çünkü;  fıtratınız el 

vermez be Hafız, dürüstçe, mertçe, yiğitçe siyaset 
yapmaya…

Bak ne demiştiniz millete:

“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün gerçekleşen Trump-Erdo-
ğan görüşmesi için şunları aktardı: Sayın Trump da net bir şekilde 
talimat verdi ve bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini, esa-
sen bu saçmalığa daha önce son verilmesi gerektiğini net bir şekilde 
söylemiştir.

“Bugüne kadar verilen silahlar ile ilgili ise açıklama yapılma-
dı.”[77]

Eski Adalet Bakanı, şimdinin hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da 
aynı konuda şunları söylemişti:

“Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald 
Trump’ın cuma günkü görüşmesini ‘dönüm noktası’ olarak tanım-
ladı ve ABD’li yetkililerin YPG’ye şimdiye kadar vermiş olduğu 

[77] http://www.ilk-kursun.com/haber/345021/cavusoglu-abd-pydye-artik-silah-
vermeyecek/.



silahların da toplanacağına dair söz verdiğini söyledi.
“Bozdağ, ABD Başkanı Trump’ın da YPG’ye silah verilmeyece-

ği yönündeki açıklamasının Soçi görüşmelerinden sonra geldiğine 
dikkati çekti: “Bugüne kadar böyle bir açıklama yapmadı. Aksine 
vereceklerini söylediler ama ilk defa ABD Başkanı’nın ağzından ‘si-
lah vermeyeceğiz’ açıklaması yapıldı, bu son derece önemlidir. Bu 
açıklama sadece lafta kalır, el altından silah verilmeye devam ederse, 
o zaman kıymeti yok bu açıklamanın. Bu açıklamanın arazideki so-
mut yansımalarını bizim görmemiz lazım. Açıklamanın yapıldığı an-
dan itibaren ABD tarafınca PYD, YPG terör örgütüne silah veriliyor 
mu, verilmiyor mu? Türkiye, elbette bu sözün takipçisi olacaktır.”[78]

ABD, AKP’giller’in açıklamalarını yalanlıyor
Bu açıklamalar sonrasındaysa, ABD’den art arda, Tayyipgiller’in 

iddiasına ilişkin yalanlamalar geldi. Hem de kişiler ağzından değil. 
Pentagon’dan ve Beyaz Saray’dan.

İşte Pentagon ve Beyaz Saray’ın açıklamaları:
“ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye’de YPG de dahil 

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğine de-
vam edileceğini bildirdi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, Suriye-
li Kürt güçlerden oluşan YPG’ye silah desteğinde yeni düzenleme-
ye gidilmesinin gözden geçirildiği belirtildi ancak silah yardımının 
durdurulmasıyla ilgili bir ifade yer almadı.

“Türkiye hükümeti ABD Başkanı Donald Trump’un Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde 
“YPG’ye artık silah verilmeyecek” dediğini açıklamıştı.

“Pentagon’un açıklamasında silah yardımıyla ilgili kararın cep-
hedeki gelişmelere göre alınacağı belirtildi. Pentagon ayrıca gönde-
rilen silahların belirli görevle sınırlı olduğunu ve askeri hedeflere 
karşı konulması için aşamalı olarak sağlandığını vurguladı.

“Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise ABD’nin “belli grupla-
ra askeri teçhizat sağlamaya son verme durumunda olduğunu an-
cak bunun bazı münferit gruplara verilen tüm desteğin kesileceği 
anlamına gelmediğini” söyledi.

“Türkiye’ye göre yardım kesilecek
“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cuma günü gerçekleşen 

Trump-Erdoğan telefonda görüşmesinde Türkiye’nin rahatsız ol-
duğu YPG’ye silah yardımı konusunun gündeme geldiğini ve ABD 
Başkanı’nın yardımın sonlandırılması için kesin talimat verdiğini 
söylemişti.

[78] https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711271031156902-bozdag-ypg-abd-sihah-
geri-alinmali/.
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“Başbakan Binali Yıldırım da Trump’ın Erdoğan’a “YPG’ye 
silah verilmesi yanlış” dediğini belirtmişti.

“YPG, terör örgütü IŞİD’e karşı verilen mücadelede ABD’nin 
askeri anlamda karadaki başlıca müttefiki. Türkiye PKK’nin bir 
uzantısı olduğu için YPG’yi terör örgütü olarak görüyor ve kendi-
sine karşı tehdit olduğunu savunuyor.

“Reuters/GY/HS
“©Deutsche Welle Türkçe”[79]

DGS yetkilileri de ABD’nin kendilerine
silah gönderdiğini doğruluyor

“DGS kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Deyr ez 
Zor operasyonu kapsamında DGS’ye ağır silahlar ile zırhlı araçlar 
göndermeye devam ediyor. Sputnik’e konuşan DSG Dış İlişkiler 
Sorumlusu Abdulaziz Yunus, ABD’nin dün kendilerine yüzlerce 
TIR’la ağır silah gönderdiğini söyledi. Yunus, ABD’nin kendilerine 
verdiği silah yardımını kesmediğini ve bu konuda çıkan haberlerin 
gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“DSG Dış İlişkiler Sorumlusu şöyle konuştu: ‘‘ABD ile öncü-
lük ettiği koalisyon güçleri bize halen silah yardımında bulunuyor. 
Türkiye’den gelen ‘ABD, DSG’ye silah yardımını kesti’ açıklama-
ları doğru değildir. Bu açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. ABD, daha 
dün bize yüzlerce TIR’la silah gönderdi. Silahlarla dolup taşan 
TIR’lar Qamışlo’dan Deyr er Zor’a geldi. Yani bizim şimdi IŞİD’e 
karşı operasyon yaptığımız yere geldi. ABD ile koalisyon güçleri, 
DSG’ye desteklerini sürdürüyor.’’

“Hatta Yunus ABD ile ilişkilerin daha da güçlenmesi beklentisini 
ifade etti: ‘‘ABD şimdiye kadar bize silah desteğini keseceği konusun-
da da bir şey demedi. Tam aksine, Amerikan kuvvetleri, bizle olan 
ilişkilerini daha da güçlendireceklerini söylüyor. ABD, DSG güçleri-
ne verdiği desteği artıracaktır. Stratejisi o yöndedir. Biz de ilişkilerin 
iyi olmasını umut ediyoruz. Daha fazla silahın gelmesini istiyoruz.”

“DSG’den bir yetkili de ABD’nin Deyr ez Zor operasyonu ne-
deniyle dün kendilerine zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiğini 
söyleyerek şöyle devam etti:” ABD, Deyr ez Zor operasyonu ne-
deniyle bize zırhlı araçlar ile ağır silahları 200 TIR’la gönderdi. 
Bize gönderilenler içinde otomatik makineli tüfekler, havan topları 
ve diğer silahlar var. Silahlar ve zırhlı araçlar Kürdistan bölgesin-
den karayoluyla Semelka Sınır Kapısı’ndan sokuldu. Oradan da 
TIR’larla Dery er Zor kentinin doğusunda IŞİD’den temizlediği-
miz bölgelere bırakıldı. “

[79] http://www.dw.com/tr/abdden-ypgye-silah-yard%C4%B1m%C4%B1-konusunda-
a%C3%A7%C4%B1klama/a-41555733.
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“ABD’nin kendilerine verdiği silah yardımını kesmediğini vur-
gulayan yetkili, şunları söyledi:” Türkiye’nin ‘ABD’nin YPG’ye 
silah desteği kesildi’ açıklamaları doğru değildir. ABD ve koalisyon 
güçleriyle her gün görüşüyoruz, bize silah yardımının kesilmesi ko-
nusunda bir şey söylemediler. Deyr ez Zor bölgesinde halen IŞİD 
unsurları var. Deyr ez Zor operasyonu daha devam ediyor ve silah-
lar daha da gelecek.”

“ABD, bugüne dek DSG’ye 2100 TIR’la ağır silah ve zırhlı 
araçlar gönderdi. 

“Sputnik / Hikmet Durgun”[80]

Demek ki neymiş, Hafız?
Efendin ABD Emperyalisti, size bu konuda bir söz vermemiş…
Zaten vermez de…
Siz işbirlikçi, sıradan bir piyonsunuz. Devşirilmiş piyon… O ise 

efendi, patron…

Sizin gibi işbirlikçi piyonlar patronları tarafından 
ciddiye alınmaz, kullanılır sadece

Nitekim, açıklamasının ardında da duruyor emperyalist çakal. Anın-
da yüzlerce TIR’lık silahı da YPG’ye ulaştırıveriyor. “Madem öyle, işte 
böyle, Hafız”, diyor.

Haydut, yersen lokantası açıyor sana. Bizde böyle, diyor: yersen…
Sen zaten oltadaki balıksın be. Ya da kafesteki kuş…
İşte YPG Dış İlişkiler Sözcüsünün kesin, net açıklaması bu. Üstelik 

sayı da veriyor YPG’li sözcü. “Yüzlerce TIR’lık” diyor, “yeni silah gel-
di.” Ve de devam ediyor:

“Hem ABD’li yetkililerin hem de bizim ortak isteğimizdir, ilişkile-
rin giderek daha da arttırılması, sıklaştırılması.”

Ve çok önemli bir şey daha söylüyor:
Zaten de, diyor, ABD’nin stratejisi bu yöndedir.
Bak Kaçak Saraylı Hafız!
YPG çözmüş ABD’nin stratejisinin ne olduğunu. Ama siz hâlâ çöze-

mediniz. Çünkü siz hâlâ ABD’nin dolmuşundasınız. 
Kaldı ki, ABD binlerce TIR’lık silahı zaten vermiş YPG’ye. Yani kul-

lanabileceğinin de fazlasını vermiş hem de. Bundan sonra vermese ne 
çıkar…

[80] http://nerinaazad.info/tr/news/regions/turkey/abdden-dsgye-200-tirlik-yeni-silah-
sevkiyati.
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Ama verir. Gerektiği anda verir. Yani o tamamen onların belirleye-
ceği bir sorundur. 

Sana ise bu konuya ilişkin hiçbir söz vermez. Seni ciddiye almaz be 
Hafız!

Hiç kukla, piyon, devşirilmiş, işbirlikçi ciddiye alınır mı patron ta-
rafından?

Ona sadece buyruk verilir, o da gereğini yapar… Denileni yapar yani…
Sen de ve avanen AKP’giller de 15 yıldan bu yana ABD’nin her istediği-

ni yaptınız. BOP konusunda verdiğiniz her sözü yerine getirdiniz. İsrail’in 
düşmanlarının bertaraf edilmesi konusunda verdiğiniz her sözü de yerine 
getirdiniz. Siyonist İsrail şu an Tarihindeki en güvenilir dönemi yaşıyor. Ta-
biî bu işte sizin ihanetlerinizin ve ABD işbirlikçiliğinizin de payı büyük…

PYD, YPG, PKK, Barzanistan, yani Ortadoğu’da yeni bir petrol 
bekçisi Amerikancı Devlet, İsrail’e gelecek olan kardeş, BOP’un en 
önemli bileşenidir.

Hep diyoruz ya; ABD Ortadoğu’da İkinci bir İsrail yaratma peşinde-
dir. Bu da Amerikancı Burjuva Kürt Devleti olacaktır, diye… İşte adım 
adım onu inşa ediyor adam. Ortadoğu’daki ana stratejisi bu. 

Sense hâlâ ot yoluyorsun be Hafız…
Amerika’yla ilişkilerimiz şöyle iyi, böyle iyi diye hayaller kuruyor-

sun ve “hülooğğ”cularına da bunları yediriyorsun.
Şefi olduğun AKP’nin Grup Toplantısında yaptığın şu konuşmanı, 

doğrusu biz bile acıyarak izledik:
“ABD Başkanı Donald Trump ile geçen cuma günü önemli bir 

telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, bunun 
uzun zamandır ilk kez ABD-Türkiye ilişkilerinde ortak frekans ya-
kaladıkları bir görüşme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde 
bir görüşme daha yapabileceklerini kaydeden Erdoğan, grup çıkı-
şında gazetecilerin görüşmenin ne zaman olacağına ilişkin sorula-
rı üzerine ‘Kendisi önümüzdeki hafta arayabilirim dedi, bu hafta 
içinde. Ararsa o, aramazsa ben arayacağım.’ yanıtını verdi.”[81]

 Trump Haydudu, selefleri gibi seninle kafa buluyor. Dalga geçiyor. 
Sarakaya alıyor seni…

Farkında değilsin ya. İnan senin adına, Türkiye adına biz üzülüyoruz…
Adam bir yandan bakanlarını, korumalarını, banka müdür yardım-

cılarını tutukluyor, vize yasağı uyguluyor ülkene, Reza Zarrab Davası 
dosyasında akrabaların, hatta bizzat sen de mücrimler olarak yerlerinizi 

[81] Cumhuriyet Gazetesi, 29 Kasım 2017.
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almış durumdasınız; sense neredeyse seviniyorsun yahu, Trump tele-
fonda lütfedip benimle görüştü diye…

Sen bu işe gönüllü girdin, Hafız. O haydudun dolmuşuna gönüllü 
bindin. Adam istediği gibi kullanır artık seni…

Hani adamlarını gönderip onların aracılığıyla yalvarmıştın, ABD 
derin devletinin emperyalist çakallarına. “Bizi deliğe süpürmeyin, kul-
lanın”, diye. O da kabul etti yakarışını. Süpürmedi, kullanıyor işte…

Fakat her halükârda sonunuz hüsran, Hafız!
Tümünüzün sonu hüsran…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Kasım 2017
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Zarrab Davası ve devrimci tutum
ABD’deki bu “Zarrab Davası” hakkında nasıl bir tutum al-

malıyız?
Devrimci tutum nedir bu konuda?
Bin Kalıplı ve PDA Tekkesi’ne bir şekilde takılmış ve mürit-

leşmiş sözde solcular gibi “ABD, Türkiye’ye karşı bir operasyon 
yürütüyor”, diyerek Kaçak Saraylı ve onun AKP’gilleri’nin safın-
da mı olmalıyız?

Kesinlikle hayır…
Tam tersine; ülkemizi 15 yıldan bu yana hem içeride hem 

dışarıda felaketten felakete sürükleyen ve ulusal saygınlığımızı 
ayaklar altında süründüren, ABD ve AB Emperyalistlerinin şamar 
oğlanına döndüren, Laik Cumhuriyet’imizi yerle bir eden, mily-
onlarca ağacımızı kesen, her biri bir Tarih parçası olan şehirler-
imizi, kimliklerini yok ederek taş yığınına çeviren, dağlarımızı, 
ovalarımızı, nehirlerimizi rant karşılığında peşkeş çektiği Paraba-
balarına yağmalatarak tarumar eden, trilyonlarca dolarlık kamu 
malını hırsızlayan; ve de tüm bunlara ilaveten vatanımızı BOP 
Cehenneminin kenarına getiren bu ABD devşirmesi, yapımı, işbir-
likçisi, hain iktidarın bir an önce yıkılması ve ortadan kaldırılması 
için mücadeleye hız vermeliyiz.

Bu iktidarın, ülkemize, vatanımıza, milletimize ve halkımıza verdiği 
zarar, ancak Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı bitiminde Çökkün 
Osmanlı’ya imzalatılan Mondros Mütarekesi sonrasında, ülkemizi 
işgal eden emperyalist orduların ve onların maşası Ermeni ve Yunan 
Ordularının verdiği zararla kıyaslanabilir. 

Kaldı ki onlar bile doğamıza bunlar kadar zarar verememişlerdi…
Bu ABD yapımı hain iktidar, ne komşu bıraktı ne sınır…
Türkiye’yi tüm dünyadan tecrit etti. Türkiye’nin dostu olan Libya ve 



Suriye gibi kardeş Müslüman ülkeleri, efendisi ABD’den aldığı buyruk-
lar üzerine düşman hedef olarak belirleyerek onlara karşı savaş yürüttü. 

Başta Şehit Libya Lideri Muammer Kaddafi gelmek üzere Libya’da, 
Suriye’de ve Irak’ta ABD-AB Emperyalist işgal ordularının ve onların 
maşalarının elleriyle katledilen 10 milyon civarındaki Müslümanın 
kanına bulandı, bu AKP’giller’in elleri.

Bu caniliklerde, bu canavarlıklarda, bu Müslüman katliamlarında 
taşeronluk, dolayısıyla da suç ortaklığı etti onlarla. 

Ne laik eğitim bıraktı, ne hukuk, ne kanun, ne bağımsız yargı. Hep-
sini ortadan kaldırdı…

ABD uydusu bir din devletine dönüştürmektedir ülkemizi, gün-
begün…

Milleti “laikler ve muhafazakârlar” diye, “Aleviler ve Sünniler” 
diye, “Kürtler ve Türkler” diye bölüp parçaladı. Birbirlerine karşı 
düşmanlaştırdı. Ve hatta birbirlerine saldırtmaya kışkırttı. 

AKP’giller durup dinlenmeden yalan söyler
“Kabataş’ta benim türbanlı bacıma saldırdılar. Çocuğuyla birlik-

te yerlerde yuvarladılar”, diyerek İblis’in bile aklından geçmeyecek 
yalanlar, iftiralar uydurdu, milleti birbirine kırdırtmak için…

Bu AKP’giller, durup dinlenmeden yalan söyler ve ikili oynar. 
Hiçbir şekilde oldukları gibi görünmezler. Hep yaptıklarının tam tersini 
söylerler. Sürekli yalanlar, daha büyük yalanlar tekrarlarlar. Kendile-
rine biat etmeyenleri suçlarlar, galiz küfürlerle, hakaretlerle. 

İşte daha iki gün önce konuştu, partisinin Ağrı İl Kongresinde 
konuşuyor, Kaçak Saraylı Hafız:

“Bazı haberler, sinyaller alıyorum. Bazı iş adamlarının varlık-
larını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum. 
Buradan sesleniyorum, önce kabinemize sesleniyorum, bunların 
hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar 
ihanet-i vataniyedir. Bu ülkede kazanıp bu kazançları yurt dışına 
kaçırmak isteyenlere biz iyi gözle bakamayız.”[82]

Aradan bir gün geçiyor, Kaçak Saraylı 180 derecelik dönüş yapıyor. 
Bakın ne diyor bu sefer de:

“Dün bazı sinyalleri aldığımı belirtim. Önce orayı düzeltelim. 

[82] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/878962/Erdogan__Bazi_is_adamlari_
varliklarini_yurtdisina_kacirma_gayretinde.html.
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Malvarlığını başka ülkelere kaçıranların bulunduğunu söylemiş-
tim. Farklı değerlendirmeler yapıldığını gördüm. Türkiye, serbest 
piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. İsteyen herkesin yurtdışına 
parasını çıkarma hakkı vardır. Yurtdışından yatırımcı çekmenin 
yanında yurtdışına yatırım yapan da bir ülkeyiz. Yatırım için yurt-
dışına kaynak götürene, ihracat arayışı içinde olana, ticaret yapana 
asla sözümüz yoktur, olamaz.

 “Benim sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili bir 
talebim veya talimatım söz konusu değildir.”[83]

Bunlar böyle işte. Daha böyle onlarca konuşmasını, tutumunu, 
davranışını gösterebiliriz Kaçak Saraylı’nın ve onun AKP’giller’inin. 

Alın Suriye konusunu. Onlarca dönüş yapmadı mı bu konuda da?..
Önce “Kardeşim Esad” derken, efendisinden aldığı bir emir üzerine 

meydanlara, kürsülere, ekranlara koşarak “Zalim Esed, Zalim Esed” 
diye höykürmedi mi yıllarca…

Bu konuda ABD’ye ettiği piyonluğun ve ülkemize ve İslam 
Dünyasına ettiği ihanetin, kendisini de tükenişe götürdüğünü görünce 
bocalayarak bu kez Rusya, İran ve Çin’le, dolayısıyla da Suriye’de-
ki meşru BAAS Rejimiyle Astana’da görüşmeler yapıp mutabakatlar 
imzalamadı mı?..

Geri döndükten sonra bu mutabakatta verdiği sözlerden cayıp ABD 
kuklası “ÖSO” adını verdikleri devşirme hainlerle meşru yönetime 
karşı Suriye’de yer edinmek ve alan hakimiyeti sağlamak için askeri 
harekâtlara girişmedi mi?..

Ve hâlâ bugün bile “Esed” diyerek ABD’li efendisine yaranmaya 
çalışmıyor mu?..

Demek istediğimiz; bunların bir dediği bir dediğini tutmaz. Durup 
dinlenmeden görüş değiştirirler, oyun değiştirirler bunlar. Asla güvenil-
mezdirler.

Vatan, millet, halk zerrece umurlarında olmaz. Tersine, düşmandır-
lar bu varlıklara. 

Hep söylediğimiz gibi, onların tapındığı bir tek Tanrıları vardır: Para 
Tanrısı…

Bu Tanrıysa yanında başka hiçbir Tanrının varlığına müsade et-
mez…

Bunlar kamu malı aşırmak için iktidarlarını, koltuklarını, maka-

[83] http://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-engelleri-asanlar-2017-
programinda-aciklamalar-1740828.
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mlarını bir tek gün olsun uzatabilmek için her türlü ihaneti ederler. 
Duraksamadan satıp geçerler her şeyi…

Daha önce de tekrar tekrar söylediğimiz gibi, Türkiye’nin kabusu 
olmuştur bu iktidar, felaketi olmuştur, yıkımı olmuştur. 

Bunlardan kurtulmadan başımıza her gün bir yenisi yağmur gibi 
yağan belalardan kurtulmamıza imkan ve ihtimal yoktur.

Bunlar da yıkılacak elbet. Lanetli sonlarına ulaşacaklar. Fakat çok 
büyük tahribat yapacaklar, çok büyük zararlar verecekler, ülkemize, 
halkımıza, vatanımıza…

Kaldı ki, büyük oranda verdiler de zaten…
Burada ABD Emperyalist Haydudu için de bir çift sözümüz olacak:
Behey kanlı zalim, insan düşmanı alçak!
Kaçak Saraylı’nın avanesinin yani AKP’giller’inin bizimle zerrece 

ilgisi yoktur. Onlar 1950 sonrası senin uygulamaya koyduğun “Yeşil 
Kuşak Projesi”nin zehirli meyveleridir. 

Onları Ankara Büyükelçin Morton Abromowitz ve benzeri CIA 
ajanlarınca sen devşirdin, örgütledin, partileştirdin, projelendirdin. 
BOP görevlisi kıldın… Stratejik müttefikin Siyonist İsrail’in yandaşı 
ve dostu kıldın… Gerçek İslam’ın düşmanı kıldın ve en sonunda da 
getirip Türkiye’nin başına bela ettin. 

Hem kullandın bunları 15 yıldan bu yana istediğin gibi, piyonların 
olarak; hem de bunların alt düzeydeki elemanlarını, mahkemelerinde 
yargılamaya kalkıyorsun. Güya hukuku, kanunu filan savunur ayak-
larındasın. 

Ey utanmaz!
Tarihin tanık olduğu en kanlı seri katil!
Sen, insani ve vicdani olan her şeyin en önde gelen düşmanısın!
Che’nin deyişiyle, “İnsan soyunun en büyük düşmanı”sın!
Sen de, hain işbirlikçilerin de defolup gideceksiniz bir gün!
Ve insanlık sizden iğrenerek söz edecek…
Bunu adınız gibi bilin!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

06 Aralık 2017
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Amerika’ya karşı çıkmadan, Kudüs’e sahip çıkar 
numaralarına yatmak sahtekârlıktır, düzenbazlıktır, 

ikili oynamaktır, bilinçsiz, cahil insanlarımızı 
kandırmaya ve avlamaya yöneliktir!

Biz yıllardan bu yana, boşuna atmıyoruz hemen her eylemimizde 
özdeyişleştirdiğimiz bu sloganımızı:

“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol” diyemeyen her siyasi, her 
aydın, her akademisyen, her sanatçı, her gazeteci ya gafildir, ya 
korkaktır, ya da haindir…”

İşte bütün mesele, bunu diyebilecek bilince ulaşabilmektir. Yoksa, 
yaptığın her değerlendirme, söylediğin her söz yarım kalır, eksik kalır 
ve hatta anlamsız ve boş düşer.

1945’ten bu yana kesin öyle de, hani çok geriye gitmeyelim dersek; 
1990’dan bu yana Ortadoğu’da yaşananlara bir bakalım:

Birinci ve İkinci Körfez Savaşları, Irak’ın tüm şehirlerinin ve ekono-
mik altyapısının tarumar edilmesi, tarihi değerlerinin yağmalanması, 
milyonlarca Iraklının hayatını yitirmesi, işgaller, parçalanmalar…

Ve hâlâ bugün bile hiç ara vermeksizin akan masum insan kanı…
Afganistan yine öyle…
Oradaki, Cenneti bu dünyada kurma uğraşı içinde olan namuslu ve yiğit 

Komünist Muhammet Necibullah önderliğindeki sosyalist iktidarı, ABD 
öncülüğündeki tüm emperyalist ve kapitalist dünyanın gericileştirilmiş 
devletleriyle birlikte, meczuplaştırılmış, (çıkaralım) Ortaçağcı şeriatçılar-
la birlikte, Peşaver’deki on binlerce Ortaçağcı yetiştiren Medrese mol-
lası ve müridleriyle birlikte, saldırdılar ve yıktılar. Sosyalist iktidar zaten 
Sovyetler’in ve Sosyalist Kamp’ın 1991’deki çöküşü sonrasında yapayal-
nız kalmıştı. Hiçbir askeri ve lojistik destek alamaz olmuştu. Bir başınaydı 
yani. Böyle olmasına rağmen iki yıl direndi emperyalist dünyaya karşı ve 
onun her türden desteğine sahip Taliban’a, El Kaide’ye karşı.



Yiğitçe direndiler ve savaştılar, Afganistan’daki komünist kardeşler-
imiz. Davaları ve anıları hep yüreğimizde olacak, belleğimizde olacak…

Biraz daha yakına gelelim:
Libya’yı, Suriye’yi ve hatta ülkemizi, işbirlikçi, hain yerel güçleri ve 

iktidarlarıyla el ele vererek, Cehenneme çevirdi, yine ABD Haydudu.
Libya’nın Halkçı ve Türkiye dostu Lideri Muammer Kaddafi’yi şe-

hit etti. Aynı şeyi Suriye’de yapmak istedi, bildiğimiz gibi. 
Sözü uzatmayalım, arkadaşlar; özetçe, 1990’dan bu yana 10 milyon 

civarında masum Müslümanın kanını içti bu emperyalist canavar. Tabiî 
müttefiki olan AB Emperyalist Haydutlarıyla birlikte…

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, başta Tayyipgiller İktidarı olmak üzere 
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete de (AKP, CHP, MHP, HDP), ABD 
Hayduduna bu katliam ve işgallerinde, bu talan ve sömürülerinde olan-
ca gücüyle destek verdi, taşeronluk etti, piyonluk etti ona.

Yani bunların elleri de, bu milyonlarca Müslümanın kanına bulan-
mış durumdadır. 

Gelelim Kudüs Meselesine:
Kudüs, bildiğimiz gibi, Mekke ve Medine’den sonra Müslüman 

Dünyasının en kutsal şehridir. 
Yine bilindiği gibi, buradaki Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk 

kıblesidir.
Yani İslam Alemi için böylesine önem taşır Kudüs…
Ortadoğu’ya bir hançer gibi, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı 

sonrasında, dünyanın dört bir tarafındaki Yahudilerin bir bölümünü to-
playarak, insanlık dışı kanlı katliamlar ve işgaller sonrası buraya yer-
leştiren, onlara bir Siyonist Devlet kuruveren kimdir?

Yine aynı Batılı Emperyalist Haydutlardır…
1949’da bu kukla ve yapay devletin kuruluşuyla birlikte, Ortadoğu 

durup dinlenmeden kanamaktadır, saldırılara, zulümlere ve katliamlara 
uğratılmaktadır. Masum ve Mazlum Arap Halkı, özellikle de Filistin 
Halkı bu katliamların kurbanlarını oluşturmaktadır.

Yani İsrail demek, işgal, katliam, savaş ve kan demektir, ABD hizm-
etkârlığı demektir, ABD’nin Ortadoğu’daki ileri karakolluğu demektir, 
jandarmalığı demektir.

ABD’nin dünyada üç stratejik müttefiki vardır:
Bunlar, İsrail, İngiltere ve Kanada’dır. Bu üç devletin ideolojileri ve 

hedefleri hep uyumlu olmuştur. Öylece de sürmektedir…
Dikkat edelim; bunların dışında, ABD’nin satmayacağı devlet, ülke 
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yoktur…
İşte biz bütün bu sebeplerden dolayı diyoruz; “Katil Amerika, Or-

tadoğu’dan defol!” diye.
Biz gerçekçiyiz. Bizim için olaylar, olgular, gerçekler her şeyden 

daha önemlidir. Ve biz hep deriz ki; zaten Sosyalistlik de, Komünistlik 
de olayların bilimidir. Olayları, gerçekleri, sebep-sonuç ilişkileri içinde, 
bağlamından koparmadan, akan bir süreç halinde görme, anlama, kavra-
ma, yorumlama ve değiştirme bilimidir, Komünizm ya da Marksizm-Le-
ninizm…

Yine bildiğimiz gibi, olaylar, gerçekler durup dinlenmeden akar, 
gelişir, değişir, yeni hallere girer, yeni biçimlere bürünür. İşte on-
ları, gerçeklikte neyseler öylece görürüz, anlarız, değerlendiririz biz. 
Değiştirmek için de savaşırız.

Bu anlayış ve mantıkla baktığımız zaman, Ortadoğu’daki tüm sosyal, 
siyasal, kültürel ve ekonomik felaketlerin, kötülüklerin, olumsuzluk-
ların en önde gelen müsebbibinin ABD Emperyalist Çakalı olduğunu, 
ondan sonrakilerinse, AB Emperyalist Çakalları olduğunu açıkça, netçe 
görürüz. En sonra gelen de, yerli, hain, işbirlikçilerdir.

Kudüs Meselesine dönersek; zaten eskiden beri ABD bu yönde ce-
saretlendiriyordu ve teşvik ediyordu, Siyonist İsrail Devletini. 

En son durumda kim koymuş oluyor noktayı?
ABD Başkanı, Psikopat Trump…
Zaten seçim kampanyası sürecinde, bu niyetini açıkça söylemişti. 

Kudüs’ün, İsrail’in başşehri olmasını ve Büyükelçiliğimizin de orada 
bulunmasını isteriz, demişti. İşte şimdi de bu dediğini yapmış oluyor.

Ne diyor alçak?
“ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm 

tepkilere karşın Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıdı ve 
Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınacağını açıkladı.

“Donald Trump Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada bu adımı 
“gecikmiş bir karar” olarak nitelendirdi ve “Sorunlarımızı başarı-
sız olmuş stratejileri yineleyerek aşamayız” dedi.

“(…)
“Trump ayrıca “Bu adımımız Orta Doğu barış süreci konusun-

daki kararlılığımızdan bir geri adım değildir” dedi.”[84]

Gördüğümüz gibi, Halkımızın deyişiyle “maynak herif”, iler tutar 
yeri olmayan gerekçeler öne sürerek Kudüs’ün, İsrail’in başşehri old-

[84] http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42258773.
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uğunu belirledik, diyor.
Ve hatta, bu konuda geç bile kalmışız, diyor şerefsiz!
Biz yine hep dedik ki bugüne kadar; İsrail demek ABD demektir. 

İkisi arasında ayrım gayrım yoktur. İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki 
bekçi köpeğidir…

İşte, bu köpeğin sahibi oluşunu ortaya koymuş oluyor, Trump 
kişiliğinde ABD Başkanlığı ya da Washington.

Dörtlü Çete, Kudüs Meselesi’nde ikili oynuyor
Şimdi de, bizdeki ikili oynayanlara gelelim…
Meclisteki Dörtlü Çete’ye gelelim…
Bunların tamamı, Trump’ın bu açıklamasına karşı güya karşı 

açıklamalarda bulundular, değil mi?
Fakat dikkat edin; hiçbiri Amerika’ya tık diyemedi. Trump’a tık di-

yemedi. Çünkü bunlar da Amerika’nın kulu kölesi. Çünkü bunlar da 
Amerikan yapımı, Amerikan devşirmesi, Amerikan projesi…

E, öyle olunca da efendilerine laf söyleyemezler tabiî…
Her zaman olduğu gibi, kuru gürültü yapmada yine en önde Kaçak 

Saraylı Hafız’dı.
Ne demişti?

“Kudüs’ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım İslam 
aleminde infiale neden olacaktır.”[85]

Laf keskin, değil mi?
Ama altında bir şey var mı?
Yok. Altı boş…
İslam Dünyasında mantık mı bıraktınız, sağlıklı anlayış, kavrayış, 

düşünce mi bıraktınız?..
Daha da açığı, Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı mı bıraktınız bu 

dünyada?..
Sizinki sadece Sahte Müslümanlık. Muaviye-Yezid Müslümanlığı, 

CIA-Pentagon-Washington Müslümanlığı…Cami-Medrese Müslüman-
lığı… Yani görünüşte Müslümanlık. 

Muhtevada?
Muhtevada bir şey yok.

[85] http://www.haberturk.com/erdogan-dan-kudus-uyarisi-islam-aleminde-infial-
yaratir-1744281.
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Muhtevada yolsuzluk var, hırsızlık var, yalan var, iftira var, ihanet 
var, halk düşmanlığı var.

Dörtlü Çete, Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı 
düşmanlarının cephesinde

Senin İslam Coğrafyasındaki baş dostun, IŞİD’le birebir-aynı ideo-
lojiye sahip, bir günde 46 insan başı kesen Suudi Krallığı, değil mi?

Bir önceki Kral ölünce, ki senin aziz dostundu, Türkiye’de yas ilan 
ettirdin. Oysa bunlar Türkiye’nin en ağulu düşmanlarıdır. Türkiye’nin 
parçalanması için İsrail’le açıkça ve resmen işbirliği anlaşması yap-
mışlardır.

Bak Hafız, ne diyor Suudi Arabistan Başmüftüsü. Bak ne diyor, o 
din adamı kisvesindeki hain İblis:

“Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz 
Al-i Şeyh’in fetvası tepkiyle karşılandı. ABD’nin bölgedeki en sa-
dık destekçisi olan Suudi Arabistan’ın Müftüsü ve Ulema Heyeti 
Başkanı Abdülaziz Al-i Şeyh, verdiği fetvada İsrail’le savaşmanın 
da caiz olmadığını savundu. Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere 
göre Suudi Müftüsü Abdülaziz Al-i Şeyh, geçtiğimiz aylarda yerel 
bir televizyon kanalında katıldığı programa telefonla bağlanan iz-
leyicinin geçen temmuz ayında Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar-
la ilgili sorusuna verdiği cevapta, “İsrail’e karşı savaşmanın caiz 
olmadığını, Hamas’ın terör örgütü olduğunu ve Hizbullah’a karşı 
İsrail ordusuyla iş birliği yapılabileceği” cevabını verdi.”[86]

İşte, baş müttefikinin İslam anlayışı budur, Tayyip!
Siz de bununla aynı dindensiniz. 
Bir de kalkmışsın, “İslam Aleminde infiale neden olur” vb. türün-

den, cahil, bilinçsiz insanlarımızı kandırmaya yönelik kuru gürültüden 
ibaret kelamlar ediyorsun. Geç bunları geç. 

Amerika’daki Yahudi Lobisi’nin elinden “Cesaret Madalyası” alan 
sen değil misin?

Yine halkı kandırmaya yönelik çektiğin başarılı numaralardan biri 
olan “Davos-one minute” sonrası Amerika’daki lobi şirketlerine tamı 
tamına devlet bütçesinden 67 milyon dolar para ödeyen sen değil mi-
sin?

“Ya biz o sözü iç politikaya yönelik sarf ettik. Yoksa bizim İsrail’e 

[86] http://www.sozcu.com.tr/2017/dunya/suudi-din-adamindan-fetva-israille-savasmak-
caiz-degil-2090292/.
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karşı kesinlikle bir hasmane tutumumuz yoktur. Aramızı buluverin.”, 
diye bu lobi şirketlerine, dolayısıyla da İsrail’e yalvaran ve 67 milyon 
dolar veren sen değil misin?

Sizin hepiniz Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’nın düşmanları 
cephesindesiniz. Masum, içtenlikli Müslüman bu kardeşlerimizin 
düşmanları cephesindesiniz. ABD ve Siyonist İsrail Devletinin Or-
tadoğu’daki en güvenilir, en sadık müttefikleri ve dostları arasındasınız.

İşiniz gücünüz ikili oynamak, masum, bilinçsiz insanlarımızı 
kandırmak, Allah’la aldatmak ve doymaz bir şekilde kamu malı aşır-
arak, yolsuzluk yaparak, Karun’un hazinelerini binlere katlayan dünya 
malı istiflemektir.

Bakalım daha ne kadar kandırabileceksiniz insanlarımızı…
Fakat öyle görünüyor ki, sonunuz yakın…
Senin kadar keskin üslup kullanmasalar da, Meclisteki Amerikancı 

kankilerin de güya karşı çıktı, değil mi, ABD’nin bu açıklamasına?
Ortak imzalarınızla itiraz metni yayınladınız. İşin garip taraflarından 

biri de, HDP’nin de imzası var bu metinde. Oysa HDP, PKK bugüne dek 
İsrail’e zerrece toz kondurmamışlardır. İsrail’in kuruluş yıldönümlerini 
mektuplarla kutlamayı, hem de Kandil bazında, ihmal etmemişlerdir. 

Milletvekilleri Leyla Zana, kendilerinin düzenlediği, Ortadoğu 
kadınlarının sorunlarının tartışılacağı bir toplantıda, davetlileri olan, 
Filistinli yiğit savaşçı Leyla Halid, İsrail Ordusu’nun ve Polisinin 
Filistin Halkına uyguladığı katliam ve zulüm politikasını anlatınca; ona 
açıktan tepki göstermiştir. Leyla Halid’e saldırmış ve Siyonist İsrail’i 
ve onun kan dökücü ordusunu, devletini savunmuştur.

Yani demek istediğimiz, hepiniz ikili oynamada birbirinizle yarış 
halindesiniz, hepiniz de Ortadoğu Müslüman Halklarının ve diğer din 
ve mezheplere mensup halkların düşmanları arasındasınız, ABD’nin ve 
İsrail’in sadık dostları arasındasınız. İşte bu sebepten, size “Meclisteki 
Amerikancı Dörtlü Çete” diyoruz…

Hiçbir haklılığınız ve meşruiyetiniz yoktur. Hepiniz kanunsu-
zsunuz…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Aralık 2017 



Ayrım
Otuz İki
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Ey Amerikan uşakları!
Ey Washington’u Kâbe edinenler!
Ey Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete!
Ey Muaviye-Yezid Dincisi din tacirleri!
Ey bu aşağılık vurgun, sömürü ve çapul düzeninin savunucuları!
Bakın:
İşte namus budur, işte vicdan budur, işte merlik, yiğitlik budur...
Ve işte İnsanlığın savunulması budur!
Bakın, yıllardan bu yana durup dinlenmeden saldırdığınız, 

binbir yalan ve iftirayla aşağılıkça itibarsızlaştırmaya çalıştığınız 
Komünist Halk Önderi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin 
genç lideri Kim Jong Un ne diyor, sizlerin efendisi ve sahibi olan 
ABD Emperyalist Çakalı hakkında ve sizlerin müttefiki olan Siyo-
nist İsrail hakkında:

“Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bunak’ diye seslendiği ABD 
Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’deki ABD Büyükelçiliği’ni Tel 
Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını ‘pervasız’ ve ‘aşağılık’ bir hamle 
olarak nitelendirdi.

“Kudüs tartışmasına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 
Trump’ın Kudüs kararına karşı çıkarak “İsrail diye bir devlet var 
mı ki başkenti Kudüs olsun” dedi.

“Kuzey Kore lideri, konuşmasında Trump’a bunak diye sesle-
nerek Kudüs kararı “pervasız ve aşağılık” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA BARIŞINI KİMİN TEHDİT ETTİĞİNİ GÖSTERDİ”
“AFP’nin aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı 

sözcülerinden biri de, yaptığı açıklamada Kudüs gelişmesiyle ilgili 
şöyle konuştu:

“Akıl hastası bunağın (ABD Başkanı Donald Trump) Birleşmiş 
Milletler’de yer alan bir egemen devleti (Kuzey Kore) yok etme 
çağrısı yaptığını göz önünde bulundurarak, bu hamlesine de şaşır-
madık.”



“Açıklamada, ABD’nin hamlesinin “dünya barışını ve küresel 
güvenliği kimin tehdit ettiğinin bir kez daha ortaya çıkardığı” be-
lirtilirken, “meşru haklarını kazanmak için mücadele eden Filistin 
ve Arap halklarını destekleyecek ve dayanışma içerisinde olacağız” 
ifadesi kullanıldı.”[87]

Bizim de altına gururla imza atabileceğimiz sözlerdir bunlar. Biz de, 
yarım yüzyıldan bu yana, yani devrimci hayatımızın tümünde, hep bu 
görüşleri savunduk. Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı da, Devrimci Genç-
liğin idolleri olan Denizler, Mahirler de hep bu görüşteydi.

Bildiğimiz gibi Deniz, Filistin’e giderek Filistinli Direnişçilerin sa-
fında bulunmuştu bir süre.

İşte, içtenlikli devrimciler-Gerçek Komünistler böyle tavır koyar. 
Onların yürekleri dillerindedir. Zihinleriyse, gerçeklere odaklanmıştır. 
Gerçekleri görürler, onları dile getirirler, zalimlere karşı hep mazlumla-
rın, ezilen ve sömürülen halkların, kitlelerin yanında olurlar. 

Kim Jong- Un ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Yönetimi, 
(çıkaralım) komünisttir. Ve bu tavrı koymaktadır, Kudüs ve Filistin ko-
nusunda.

Şimdi bakalım İslam Dünyasına...
Kaç devlet vardır, bu dünyayı oluşturan?
63 mü?..
Bunların bir teki olsun, bu namuslu ve korkusuz tutumu ortaya ko-

yabiliyor mu?
Hayır...
İsrail’e karşı az çok direnmeye çalışan 3 devlet vardı Ortadoğu’da: 

Irak, Libya, Suriye.
Bunlar da, bildiğimiz gibi, BOP kapsamında ABD ve AB Emperya-

list Haydutlarının başını çektiği ve yerel hain İslam Devletlerinin ve si-
yasi hareketlerin, örgütlerin saldırılarıyla cehenneme çevrilmiştir, ölüm 
tarlalarına çevrilmiştir.

Irak Lideri Saddam Hüseyin, asılarak katledilmiştir ABD tarafından.
Libya Lideri, Türkiye dostu Muammer Kaddafi, linç ettirilerek öldü-

rülmüştür yine aynı alçak emperyalistler ve hain işbirlikçiler tarafından.

[87] https://tr.sputniknews.com/asya/201712091031333087-kuzey-koreden-kudus-
aciklamasi-akil-hastasi-bunak-sasirtmadi/.
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Amerikancı iktidarlar İsrail’le hep dost oldu
Ne yazık ki, ülkemiz Türkiye’nin iktidarda bulunan Amerikancı par-

tileri ve yöneticileri de bu ihanet oyununda boylu boyunca yer almış-
lardır. Filistin, Irak, Suriye Halklarını vuran İsrail savaş uçakları, bir 
dönem Konya-Karapınar’da atış eğitimi yapıyorlardı. 

1950’den itibaren iktidara gelen tüm Amerikancı burjuva partileri, 
İsrail’le, Amerika’nın direktifleri doğrultusunda, hep dost ve müttefik 
olmuşlardır. Bunlar içinde, sözde İsrail’e en karşı görünen Necmettin 
Erbakan bile, Refahyol Hükümeti döneminde İsrail’le, kapsamı milyar 
dolarları bulan ekonomik ve askeri işbirliği anlaşması imzalamıştır.

İşte belgesi:
“Silah geliştirme: 632,5 milyon dolarlık bütçesiyle savunma sa-

nayi alanındaki anlaşma, en büyük anlaşma. Bu anlaşmaya göre 
İsrail Uçak Sanayi, Türkiye’nin 54 adet Fantom F-4E tipi savaş 
uçağını modernize ediyordu. “Fantom 2000”‘in ise ateşleme gücü 
ve manevra kabiliyeti yükseltilecek; üstelik görünümü ve elektro-
nik aksanı da iyileştirilecek. İsrail anlaşmayı sağlama almak için 
Türkiye’ye nerdeyse bütün bu işlerin maliyetine denk gelecek ka-
dar bir kredi verdi. İsrail, Türkiye’deki Amerikan yapımı M-60 
cinsi tankları da geliştirme arayışı içerisinde.

“Teçhizat alımı: Popeye I füzeleri gibi bazı silahlar, hem Fan-
tom geliştirmeleriyle birlikte geliyor hem de ayrıca satın alınıyor-
du. Türkiye (kısmi olarak Amerika’nın finanse ettiği ve yapımı ha-
len süren) “Arrow” füze savunma sistemiyle ilgilendiğini, “Falcon” 
uçak radarı sistemlerinin yanında plastik ve klasik mayın detek-
törleri ve Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırlarına (PKK geçişlerini 
önlemek için) çekeceği radarlı çit sistemlerini almak istediğini de 
açıkça ifade etti. İsrail, Türkiye için 5 milyar dolar karşılığında 
bin adet “Merkava Mark III” cinsi savaş tankı üretebilmeyi ümit 
ediyor. Diğer raporlar Türkiye’nin “Galil” tarzı piyade tüfekle-
ri, deniz kuvvetleri devriye uçağı, insansız hava araçları ve uçak 
radar sistemleri ile de ilgilendiğini söylüyor. Bir Türk gazetecinin 
deyişiyle “Esasında, Türk ordusu İsrail’in sahip olduğu her şeyle 
ilgileniyor”.

“Ortak Üretim: Her iki taraf da “Popeye II” cinsi füzelerin üre-
timi için 150 milyon dolar ortak yatırım yapma konusunda anlaş-
tılar. “Delilah” cinsi uzun menzilli füzelerin üretilmesi konusu ise 
müzakere aşamasında.

“Eğitim: Türk F-16 pilotları ve mürettebatları İsrail’de elekt-
ronik savaş eğitimi alırken İsrailli pilotlar da Anadolu’nun dağ-
lık bölgelerinde sınırsızca uçuş talimi yapma serbestisine sahipler 
(dağlık arazide uçuş talimi yapmak, deniz üzerinde uçmaktan çok 
daha farklıdır. Üstelik İsrailli pilotlar böylece olası bir İran görevi-
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ne hazırlanma imkanı da buluyorlar). Pilotlar yılda sekiz kere di-
ğer ülkeye gidiyorlar. İki ülke, Haziran 1997’de Akdeniz üzerinde, 
arama-kurtarma çalışmalarına hizmet etmek maksadıyla, ortak 
hava ve deniz tatbikatları düzenledi. Bu tatbikatlar hiç de şaşıl-
mayacak bir şekilde Suriye sahillerine yakın uluslararası sularda 
gerçekleştirildi. Bu alanda atılan en önemli adımsa Ankara ve Ku-
düs’ün Amerika ile birlikte beş gün sürecek 3 aşamalı bir deniz 
tatbikatı yapacağını ilan etmesi oldu. Bu tatbikatın ismi “Reliant 
Mermaid” (Deniz Kızı) idi ve normal şartlarda 1997 Kasım’ının 
ortasında başlaması planlanıyordu. Fakat bölgedeki diğer ülkeleri 
şoka sokan bu tatbikat, iki kere ertelendi. Hangi sebepten ötürü 
ertelendiği konusunda ise hiçbir açıklama yapılmadı.

“İstihbarat paylaşımı: Türk gazetelerinden birinde yayınlanan 
(fakat Türkiye savunma bakanının yalanladığı) bir rapora göre 
Doğu Almanya yıkıldığında, oradaki Sovyet yapımı silahlar, İsra-
il’e üç adet “MiG-29” cinsi savaş uçağı sağlayan Almanya Federal 
Cumhuriyeti’nin eline geçti. İsrail, Suriye’nin elindeki en gelişmiş 
savaş uçağı olan bu uçakların teknik bilgisini Türkiye ile paylaştı. 
Diğer yandan İsrail’in Suriye, Irak ve İran’a komşu olan Anadolu 
semalarında uçarken; düşman ülkelere dair bilgi topladığı da dü-
şünülüyor.

“Geniş askeri veçhesinin yanı sıra Türk-İsrail ilişkilerinin diğer 
boyutları da var; fakat hiçbirisi askeri ilişkiler kadar dinamik ve 
ayrıntılı değil.

“Ticaret: Türk-İsrail Serbest Ticaret anlaşması 1996 yılının 
Mart ayında her iki ülke meclisinin de kabul etmesiyle imzalandı 
ve Mayıs 1997’de yürürlüğe girdi. Anlaşmanın iki ülke arasındaki 
ticaret hacmini üç yılda dört katına çıkartarak 450 milyon dolar-
dan 2 milyar dolara taşıması bekleniyor. Anlaşmanın Türkiye’nin 
lehine olan yan etkileri de vardı: İsrail’in Amerika Birleşik Dev-
letleri ile (ora aracılığı ile de Kanada ve Meksika ile) serbest ticari 
ilişkileri vardı; dolayısıyla bu anlaşma Türkiye’ye Kuzey Ameri-
ka’nın kapılarını aralamıştı.

“Taşımacılık: İki taraf ayrıca, bölgedeki ilişkiler “normalleştik-
ten” -yani iki ülke arasındaki Suriye, yeterince değiştikten- sonra 
yürürlüğe girecek bir kara taşımacılığı anlaşması yaptıklarını du-
yurdular. Gerçi kara yolu olmadan bile bu iki ülke arasında her-
hangi bir taşımacılık sıkıntısı yok: Geçtiğimiz yıl, yaklaşık 400,000 
İsrailli (nüfusun yaklaşık yüzde 8’i) Türkiye’yi ziyaret etti ve bu-
raya yaklaşık 3 milyar dolar para bıraktı. (Türk Hava Yolları’nın 
İsrail havayolu şirketi El Al’dan sonra Telaviv’deki ikinci büyük 
hava taşımacılığı şirketi olması da aynı derecede etkileyici).

“Su: Türkiye’nin “barış boru hattı” önerileri ve İsrail’in “ba-
rış kanalı” fikirleri, Türkiye’den İsrail’e akacak tatlı su planları 
etrafında şekilleniyor. Fakat bu planların hiçbiri gerçekleşemedi; 
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çünkü Suriyeli yöneticiler, kendi toprakları üzerinden böyle bir ge-
çişin gerçekleşmesini reddettiler. Su taşımacılığı konusundaki diğer 
yollar, çok pahalı olmalarına rağmen hala görüşmelerde gündem 
oluşturmaya devam ediyor.

“Din: Nisan 1997, Türkiye’den bir din işleri heyetinin İsrail’e 
gerçekleştirdiği ilk ziyaretin tarihi idi; İstanbul müftüsü, müftüler-
den duymaya hiç de alışık olmadığımız bir açıklama yaptı bu ziya-
ret esnasında: “İsrail Devleti’nin varlığına yönelik Müslümanların 
dini bakımdan hiçbir itirazı olamaz” dedi.”[88]

İşte uzun muhalefet yılları döneminde Siyonist İsrail karşıtlığıyla si-
yaset yapan, dolayısıyla da insanları Allah’la aldatanların en deneyimli 
ve en kıdemli hocası Molla Necmettin’in bile durumu budur. Diğerleri-
nin halini varın siz düşünün artık...

AKP’giller ABD işbirlikçiliği ve İsrail yandaşlığında 
hocasını sollar

Bunların günümüzdeki son versiyonu, Kaçak Saraylı Reis’in 
AKP’giller’ine gelirsek; bunlar da her konuda olduğu gibi, hocaları 
Molla Necmettin’i sollamıştır, din alıp satmada, ihanette, ABD işbirlik-
çiliği ve hizmetkârlığında ve İsrail yandaşlığında.

Türkiye’yle İsrail arasındaki ticari ilişkiler geliştirilerek sürdürül-
mektedir bunlar zamanında da. Daha önce de birkaç kez belirttiğimiz 
gibi, Tayyip, Davos’taki meşhur “one minute” numarasını çekmesinden 
birkaç saniye sonra toplantı odasının kapısında; “Benim sözlerim aslın-
da moderatöre yönelikti”, diyerek çark etmiş, nedametini ortaya koy-
muştu. Sonraki günlerde ve aylarda ise, İsrail’le bu numarası sonrası 
gerilen ilişkileri ortadan kaldırmak ve yeniden muhabbetli işbirliğine 
dönebilmek için ABD’deki İsrail Lobilerine tamı tamına 67 milyon do-
lar devlet parasını ödemişti.

Tüm bunlara ilaveten, ABD’yle yaptığı ihanet anlaşmasında İsra-
il’in düşmanlarının bertaraf edilmesi ve BOP’un hayata geçirilmesi ko-
nularında ABD’nin vereceği tüm görevleri sadakatle yerine getireceği-
ne dair söz vermişti. Sözünü de tuttu, bildiğimiz gibi. İsrail’in Ortado-
ğu’daki önde gelen düşmanları olan Arap Ülkelerinin cehenneme çev-
rilmesinde en ön safta yer aldı, emperyalist efendilerinin yanıbaşında.

Tam 6 yıldan bu yana, “Zalim Esed, Zalim Esed” diye ekranlarda 
kükreyip duruyor Tayyip. Sadece bununla da yetinmiyor; ABD’nin ve 

[88] Daniel Pipes, http://tr.danielpipes.org/11084/turk-israil-anlasmasiyla-ortaya-cikan-
yeni-eksen.
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AB’nin Irak’a ve Libya’ya yaptığı gibi, Suriye’ye de ordularıyla saldır-
masını öneriyor. “Biz de bu konuda size eşlik edelim”, diyor. 

İsrail tüm bu emperyalist talan savaşları sonrasında, tarihinin en gü-
venli dönemini yaşamaktadır bugünlerde. Artık hiçbir etkili düşmanı 
kalmamıştır Ortadoğu’da. İstediği zaman Suriye’ye bile uçaklarıyla dal-
makta ve Mazlum Müslüman Halkı katletmektedir.

İşin bu konudaki acı tarafı ise; İsrail uçakları istedikleri anda Tür-
kiye toprakları üzerinde, yani Türk Havasahası içinde yol alarak Suri-
ye’deki hedeflerini vurmaktadır. İşte bunun kanıtı da:

“2007 yılında İsrail uçaklarına Türk hava sahası açıldı. Suriye 
sınırındaki mobil radarlar kaldırılmak suretiyle İsrail uçaklarının 
geçişi gizlenmeye çalışıldı. Ancak, Hudut Taburu 6/7 Eylül 2007 ge-
cesi İsrail uçaklarını tespit etti... Uçakların yakıt tankları Hatay ve 
Gaziantep’te bulundu. İsrail uçakları 45 dakika süreyle Türk hava 
sahasını 100 mil (185 km.) ihlal etti. Türk hava sahasını kullanarak 
Suriye’ye giriş yapan İsrail uçakları Suriye’yi bombaladı. Olay, İs-
rail tarafının özür dilemesi ile geçiştirilmeye çalışıldı. İsrail’e nota 
verilmedi. Sadece BM Daimi Temsilcisi Baki İlkin tarafından İs-
railli emekli bir havacı generale uyduruk bir mektup gönderildi. 
Anayasanın 92’nci maddesi ihlal edildi.”[89]

İktidarları boyunca yaptıkları binbir ihanete ilave olarak, bunu da 
yapmıştır Tayyipgiller. Siyonist İsrail’in Kardeş Suriye’yi vurmasına 
yardımcı olmuştur...

Biliyorsunuz, daha önce de söz ettik birkaç kez; Tayyip, ABD’deki 
Amerikan Yahudi Kongresi adlı kuruluştan “üstün cesaret madalya-
sı” almıştır. Yani gerçeklikte böylesine İsrail dostudur Tayyip ve onun 
AKP’giller’i, söylemlerinin aksine.

Şunu da belirtelim:
İsrail zaten 1980’den bu yana Kudüs’ü başkent olarak tanımaktadır. 

Bu gerçeği Tayyip’in İsrail ziyaretinde, dönemin Başbakanı, “Beyrut 
Kasabı” namıyla ünlü Ariel Sharon, yüzüne karşı söylemiştir Tay-
yip’in. İşte, gerçeğin görüntüleri:

***
Videonun Tapesi:

Ariel Sharon: Biz, Sayın Erdoğan’ı, karşılamaktan büyük mem-
nuniyet duymaktayız, Türkiye Başbakanını. Türkiye büyük bir ülke, 
70 milyon nüfuslu. Bölgemizde merkezi konumda bulunan önemli bir 

[89] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-israile-suriyeyi-nasil-bombalatti-38953yy.
htm.
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ülke. Türkiye’yle dostluk ilişkilerimiz mevcuttur. Türkiye Başbaka-
nının saygıdeğer heyetiyle beraber gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yolunda daha da güçlen-
dirilmesi yolunda büyük katkıları olacaktır. Bu ziyaret Ortadoğu’da çok 
olumlu bir ortamın oluşmasında ve siyasi sürecin gelişmesi yolunda ve 
Tanrı’nın izniyle barışın tesis olması için büyük bir adım olacaktır. 

Kudüs’e hoş geldiniz. Yahudi Milletinin başkenti ve İsrail’in 
başkenti Kudüs’e hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Tayyip Erdoğan: Ben de özellikle Ortadoğu’daki barış sürecine 
katkıda bulunmak ve özellikle Filistin-İsrail arasında on yıllardır de-
vam eden bu olumsuz süreci her iki ülke ve halkı için barışa… 

***

Çok net biçimde görüldüğü gibi, Tayyip, Sharon’un “Kudüs Yahudi 
Milletinin ve İstail’in başkentidir” ifadesi karşısında, bırakalım rahat-
sızlık duymayı, tebessüm ediyor. Andan ve durumdan mutlu...

Şimdi ne diye görünüşte yaygara koparıyorsun, “Kudüs Müslüman-
larındır” filan diye?

Ama bunların doğası böyle işte: İkili oynamak, saf, cahil, bilinçsiz 
Müslümanları din alıp satarak-Allah’la aldatarak kandırmak, avlamak...

Siyonist İsrail’in ABD yapımı olduğunu ve ABD’nin Ortadoğu’daki 
ileri karakolu olduğunu, petrol bekçisi olduğunu bilmiyor mu Tayyip?

Adı gibi biliyor...
Buna rağmen, ABD hizmetkârlığına ve İsrail yandaşlığına devam 

ediyor, hiç ara vermeksizin. 
Trump, daha seçim kampanyaları sırasında, Başkan seçildiği takdir-

de ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağı sözünü ver-
medi mi?

Verdi. Şimdi de o sözü yerine getirmiş oluyor...
Tayyip’in buna hiç itirazı oldu mu o zamanlar?
Olmadı...
Hatta önünde eğilerek, ceketini ilikleyerek ABD ziyaretinde toka-

laştığı Trump’la görüşmesi sonrası yapılan basın açıklamasında; “Dos-
tum Donald’la çok başarılı ve olumlu görüşmeler yaptık.” diye esnaf 
ağzı kullanmadı mı?

İşin gerçeği, arkadaşlar; bu din bezirgânlarının, bu Muaviye-Yezid 
Dincilerinin, bu CIA-Pentagon Dincilerinin, İslamcılarının ne Kur’an 
umurlarındadır ne Hz. Muhammed ve onun kurduğu din... Ne de Müs-
lüman Halklar...

Bunların işi gücü yalanla dümenle insanları kandırmak, avlamak, 
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oylarını almak, iktidar koltuklarına oturup trilyonlarca dolarlık kamu 
malını aşırarak küplerini doldurmak ve devran sürmektir... Tarihteki 
tüm despotlar gibi, ömür boyu o makamlarda kalabilmektir. Başka da 
hiçbir şey zerre kadar olsun umurlarında değildir onların...

Bunlarda ahlâki ve vicdani değerler sistemi diye bir şey yoktur. Çı-
karları gerektirdiği anda, o ana dek savunur göründükleri her şeyden 
vaz geçerler, onun tersini söyler ve yaparlar, hiçbir konuda güvenemez-
siniz bunlara. 

“Çete”nin diğer üyeleri de ABD ve İsrail yandaşı
Ha, bunlar böyle de Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin diğer 

üyeleri farklı mı?
Onlar da aynı... Al birini vur ötekine...
Burjuva siyasetçisi böyle olur işte. Bunlar özlerinde halk düşmanı 

oldukları için, tüm siyasetleri yalan, demagoji ve kandırmaca üzerine 
kuruludur. İçyüzlerini asla göstermezler halka. Gerçekte ise göründük-
lerinin tam tersidirler. 

Sesleniyoruz bunlara:
Hadi bakalım, içinizde zerre kadar içtenlik ve tutarlılık bulundurma 

iddiasında olan varsa, söylesin bakalım, “Katil Amerika, Ortadoğu’dan 
defol!”, diye! “Siyonist İsrail, Ortadoğu’dan defol!”, diye!

Son olarak arkadaşlar, Tayyip’in şu sözlerine bakalım bir.
Ne diyor Tayyip?

“ABD Başkanı Trump’ın aldığı Kudüs kararı Türkiye açısın-
dan yok hükmündedir. İsrail bir terör devletidir. Kudüs, bizim gö-
zümüzün nurudur. Çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeye-
ceğiz. İşgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin 
insafına da bırakmayacağız.”[90]

Odatv’de de yayımlanan Tayyip’in bu sözlerine; oldukça zeki bir 
MOSSAD Ajanı olduğunu tahmin ettiğimiz “StateofIsrael” imzalı yo-
rumcu bakın ne karşılık veriyor:

“Sayın RTE’ye sormak lazım biz terör devletiysek, terör devle-
tiyle iş yapan devlete ne denir?”[91]

Buyur, Kaçak Saraylı Hafız. Hadi, cevap ver bakalım. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, sadece ticari işler yapmıyorsun İsrail’le. Askeri işler 

[90] http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-sivas-ta-siyaset-2570059/.
[91] http://odatv.com/bu-israil-teror-devletidir-teror-1012171200.html.
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de yapıyorsun. İsrail savaş uçaklarının Türkiye üzerinden uçarak Kardeş 
Suriye mevzilerini vurmasında ona yardım ve yataklık da ediyorusun. 

Sen bu kuru gürültü söylemlerinle ancak cahil, bilinçsiz insanlarımı-
zı kandırabilirsin. Ona oynuyorsun sadece. 

Hadi bakalım, zerre kadar cesaretin ve içtenliğin varsa tavır koy İs-
rail’e ve Amerika’ya. Kes onlarla ilişkilerini. 

Yapamazsın, değil mi?
Zaten yapmak da istemezsin. Seninki sadece kandırmaca ve bu 

amaçla söylenen içtenliksiz, boş sözler...
Hep dediğimiz gibi, sen ve AKP’giller’in de zaten ABD yapımısı-

nız. Meclisteki Dörtlü Çete’nin diğer bileşenleri gibi...
Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte burjuva siyasetçilerinin içyüzleri, ya da daha açık bir ifadelen-

dirmeyle ciğerleri budur.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devleti’nin ve Liderinin ortaya 

koyduğu tutumsa, biz Gerçek Komünistlerin ortak tutumudur. Bizim 
özümüz ve sözümüz birdir. Bizde yalan olmaz. Biz sadece halkların 
dostuyuz, mazlum ülkelerin dostuyuz.

Uluslararası Emperyalizme ve onun işbirlikçisi devletlere ve ikti-
darlaraysa en amansız biçimde düşmanız. 

Hatırlarsınız; Küba’nın Efsanevi Lideri Fidel de, Che de, Ölümsüz 
Devrimci Hugo Chavez de, Bolivya’nın Devrimci Lideri Evo Morales 
de aynı tutum ve anlayış içindedir, Kuzey Koreli Devrimcilerle.

Eninde sonunda emperyalizmi, onun her türden ve soydan işbirlikçi-
leriyle birlikte tarihe gömeceğiz! 

En sonunda biz kazanacağız, ezilen ve sömürülen halk kitleleri ka-
zanacak, dünya halkları kazanacak!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Aralık 2017





Ayrım
Otuz Üç
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Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’sinin
Adaletten de, Halkçılıktan da anladığı budur işte...
Bakın. Bu gördüğümüz işçiler, Çankaya Belediyesi Taşeronu, 

Norm-Altaş Şirketinin işçileridir.[92]

En doğal yasal hakları olan, sendikalaşarak toplu işsözleşmesi ta-
lebinde bulundukları için başlarına gelmiştir bu felaketler. Yani yasal 
haklarını kullanmak istedikleri için...

İşten atılmışlar, bu zalimane kanunsuzluğu topluca protesto etmek 
isteyince de, polisin ilaçlı, renkli, tazyikli sularıyla ıslatılmışlar, biber 
gazlarıyla zehirlenmişler; ve bununla da yetinilmeyerek polis coplarıy-

[92] https://kurtuluspartisi.org/2017/12/16/1-70/.



la yaralanmışlar, plastik mermilerle taranmışlar, tüm bunların üzerine 
de gözaltına alınmışlardır, Sendika Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 
ve öncü işçiler.

Yani Çankaya Belediye Başkanı, işçilerin yasal haklarını tanımamış, 
onlarla toplusözleşme masasına oturmayı ve ücret pazarlığı yapmayı 
kendilerine yedirememiştir. Tüm zalim işverenler gibi, Parababaları 
gibi, işçi düşmanlığını en acımasız bir biçimde ortaya koymaktan çe-
kinmemiştir. 

Oysa, işin bu noktaya gelmemesi için, Türkiye’nin Gerçek İşçi Sını-
fı Sendikası Nakliyat-İş, elinden gelen bütün çabayı göstermiştir. Bütün 
yolları aramış, bütün barışçıl anlaşma yollarını göstermiştir işverene. 

Bu konuda, DİSK Eski Başkanları Rıdvan Budak ve Süleyman Çe-
lebi de aracılık etmişler, CHP Yönetimi ve Çankaya Belediye Başkanı 
Alper Taşdelen’le görüşmeler yapmışlardır, işin barışçıl bir şekilde ve 
yasal çerçevede sonuçlanması için.

Fakat, hak hukuk bilmez, işçi düşmanı Belediye Başkanı Alper Taş-
delen, bütün bu anlaşma, uzlaşma tekliflerini, düşünmeksizin reddet-
miştir. 

Hatta, işi kabalığa dökerek Süleyman Çelebi’ye cevap verme gere-
ğinde bile bulunmamıştır. 

Bu konuda aracılık etmesi için CHP’nin sendikalar ve kitle örgüt-
lerinden sorumlu milletvekili Veli Ağababa ve yerel yönetimlerden 
sorumlu milletvekili Seyit Torun’la da görüşülmüştür. Görüşmeler so-
nucunda bu milletvekilleri de yapabilecekleri bir şey olmadığını belirt-
miştir.

Şimdi, soralım burada arkadaşlarımıza:
Bu Belediye Başkanının ve onu oraya getiren siyasi partinin ne farkı 

kalmıştır, Meclisteki diğer burjuva partilerinden ve onların yönetimin-
de bulunduğu Belediyelerinden?

İşçiler, bu son derece haklı olan taleplerini sonuna kadar savunmak-
ta kararlıdırlar. Yarın da, CHP Genel Merkezine topluca bir yürüyüşler 
gidecekler ve burada dile getireceklerdir taleplerini.

Hatırlanacağı gibi, CHP’li Belediyelerin yaptığı bu işçi düşmanlığı, 
bu kanunsuzluk, sadece Alper Taşdelen başkanlığındaki Çankaya Bele-
diyesine has bir tutum değildir. 

Daha öncesinde de İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Bele-
diyesi, İstanbul Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve hatta Şişli Belediyeleri 
bile işçi düşmanlığı ve kanunsuzluk konusunda, yani işçilerin kanuni 
hak ve taleplerini tanımama konusunda benzer tutumlar sergilemişler, 
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hak arayan işçi kardeşlerimizi işten atmışlar ve zabıtalara, özel güven-
liklerine dövdürtmüşlerdir.

Burada bir gerçek daha gözünüze çarpmıştır, sanıyoruz:
CHP’li Belediyeler de, söylemlerinin tam tersine, AKP’giller gibi ve 

Meclisteki diğer burjuva partileri gibi ve onların etkinliğindeki devlet 
kurumları gibi, taşeronluk sistemine filan karşı değildir zinhar. Tam ter-
sine; hepsi taşeronlar aracılığıyla hizmet vermekte, dolayısıyla da İşçi 
Sınıfımızı sendikasızlığa ve asgari ücrete mahkum etmektedir.

Yani yıllardan beri söyleyegeldiğimiz gibi, Meclisteki Amerikancı 
Dört Burjuva Partisi de işçi düşmanıdır, halk düşmanıdır, kanunsuzluğu 
kendine meşrep edinmiştir. Bunlardan Halkımıza da, vatana ve millete 
de zerrece fayda gelmez. Sadece zarar gelir...

Çünkü bunların tamamı burjuva partisidir ve ABD işbirlikçisidir. 
Gün gelecek, bunlar da efendileri, Emperyalist Haydut ABD gibi 

yok olup, defolup gideceklerdir. Halklarımız atacaktır bunları ülkemiz-
den ve Ortadoğu’dan. 

Bunların hayatları, daha önce de söylediğimiz gibi hep ikili oyna-
makla geçmiştir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Aralık 2017
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