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Ayrım
Bir

İki Muhtar, iki suret, iki farklı tür...
Biri, insan suretindeki bir yaratık... Bir canavar...
Öbürüyse, vicdan sahibi, insanlığının hakkını ve sorumluluğunu
bilen, on”a uygun davranan, saygıdeğer bir kardeş...
Görelim bunları. İşte suretâ insan, ama gerçeklikte yaratık olanı:
“Mahalle bu muhtara emanet!
“Mersin Akdeniz ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Deli
5 Eylül tarihinde 3 canı hayattan kopardı.
“Mersin Hayvan Severler Derneği’ne akşam saatlerinde gelen
bir ihbar yaşanan dehşeti ortaya çıkardı.
“Mersin Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Deli 13 köpeğe
pompalı tüfekle ateş etti ve 3 köpek orada can verdi.
“Birkaç köpek ise can havli ile ağaçlık alanlara kaçtı. Kaçan
köpekleri dernek çalışanları arasa da bulamadı ancak yaralı olma
ihtimalleri yüksek.
“Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının bilgileri
doğrultusunda köpekleri öldüren Deli’yi ve silahını ele geçirip karakola götürdü.
“İddialarla ilgili görüştüğümüz muhtar Orhan Deli, şunları
söyledi:
“Akşam saatlerinde evimde oturuyordum. Köpek sesleri duyunca küçük çocuğumla beraber dışarı çıktık. (Küçük çocuğuyla
birlikte pompalı tüfeğini alarak dışarıya çıkıyor!) Köpekler boğuşuyordu aralamak istedim üzerimize saldırdılar kaçmaya başladık.
Kaçarken düştüm ve silah ateş aldı o esnada 3 tanesini vurmuşum.”
“Konuşma devam ederken Deli’nin, ağzından tek bir üzüntü
kelimesi bile çıkmadı. Tek sıkıntısı ondan şikayetçi olunmasıydı.
“ZATEN MAHALLELİ DE RAHATSIZ’
“Kendini aklama çabasındaki muhtar ‘Zaten mahalleli de rahatsız kaç kere şikayet ettik kimse ilgilenmedi, bahçelerimize giriyorlar’ diye bir de ekleme yaptı.
“SERBEST BIRAKILDI
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“Olaya şahit olan bir vatandaş ve dernek çalışanları şikayetçi
oldu. Ancak muhtar, tüfeğine el konulup ifadesi alındıktan sonra
sabaha karşı serbest bırakıldı.”[1]

Evet, arkadaşlar;
İnsanlıktan çıkıp bir canavara dönüşen Muhtar bu işte...
Sevgi de, namus da, insani ve vicdani değerler de, doğuştan gelmez.
Öğrenmeyle elde edilir. Yani, gelişim sürecinin 3 ila 12 yaşları arasındaki “kritik eşik” adı verilen süreçte yüklenir bunlar, insanlara. Eğer
bu değerlere sahip ve bunların öneminin bilincinde olan bir ebeveyn ve
öğretmenler yetiştirirse çocuğu; çocukta vicdan teşekkül eder, ahlâki
değerler oluşur, sistemli biçimde. Ve o genç, sağlam bir statik karaktere
sahip olur. Topluma da, diğer canlılara da, doğaya da sevgiyle bakar,
sevgiyle yaklaşır.
Hep iyilik üretir bu insan, fayda üretir. Mutluluğu oralarda arar bulur...
Hani Hz. Muhammed de dahice bir kavrayışla der ya; “İslamiyet
güzel ahlâktan ibarettir.”, diye, “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı
olandır.”, diye, “Hayvana gereksiz yere eziyet çektirmeyin.”, diye, “Yarın öleceğini bilsen bile, ağaç dik.” diye...
Fakat, bu kritik eşik heba edilirse, artık o kişi gerçek anlamda kolay
kolay insan olamaz, insanlığa dönemez.
Demek ki, insan doğmuş olmak, insan olmak için yeterli değildir.
İnsan olmak için sevgi dolu bir yüreğe, vicdani ve ahlâki erdemlere de
sahip olmanız gerekir. Onları korumanız ve savunmanız gerekir. İnsan
olmanın görev ve sorumluluğunu ancak o zaman yerine getirmiş olursunuz. Ancak o zaman insanlık bilincine sahip olmuş olursunuz.
Fakat, bu kritik eşikte bu değerler yüklenmezse, insan suretindeki
bir yaratık çıkar ortaya. Kendi menfaatinden, rahatından başka hiçbir
şey umurunda olmaz...
Sadece kendi postuna özen gösterir. Canlıların çektiği tüm acılara
sırtını döner, umurunda olmaz onlar...
İşte böyleleri, insana, hayvana şiddet de uygular, her türden kötülüğü de yapar, katliam da yapar, doğa düşmanı da olur. Onlar, sadece
şahsi menfaatlerine odaklanırlar, rahatlarına odaklanırlar, koltuklarına,
ünlerine, pozlarına, makamlarına odaklanırlar. Gerisini asla akıllarına
bile getirmezler...
[1]

http://yeniadalet.com/hayvan-dusmani-deli-muhtar/9675/
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“Empati” diye bir duygu asla yer almaz bunların yüreğinde, bilincinde. Yaptıkları kötülüklerden, kıydıkları canlardan, çektirdikleri acılardan dolayı zerrece pişmanlık duymazlar. Böylelerine, tabiî ki insan
denemez.
Kur’an da sadece zalimlere düşmandır. Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in kurduğu dinin ruhunu kavrarsak, bütün mücadelesinin zalimlere karşı olduğunu anlarız bu dinin.

Gerçek bir insan yüreği taşıyan muhtarın hikâyesi
İşte altta hikâyesini nakledeceğimiz saygıdeğer kardeşimiz de Gerçek bir İnsan...
Bu da hikâyesi:
“Sokak kedilerinin de ‘muhtarı’ oldu
“Mardin’in Ömerli ilçesinde muhtar Mehmet Ali Turğut, bir
yandan mahalle sakinlerinin işleri için koştururken diğer yandan
100’den fazla sokak kedisini besleyip, bakımlarını yapıyor.
“MARDİN-HALİL İBRAHİM SİNCAR/ SABAHATTİN KAYA
“Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Şafak Mahallesi Muhtarı
Mehmet Ali Turğut, yaklaşık 3 yıl önce kızı Zehra Nur’un sokakta ayağı kırık halde bulup eve getirdiği kediyi iyileştirip bakımını
üstlendi.
“Böylece bu hayvanlara karşı sevgi duyan Turğut, 30 kediyi
daha evinde beslemeye başladı.
“Mahalle sakinlerinin işleri için koşturan muhtar Turğut, sokak
kedilerini de ihmal etmiyor.
“Her ay aldığı mamaları sokak sokak gezdiği mahallede 100’ü
aşkın kediye dağıtan Turğut, bu hayvanların bakımını da yapıyor.
“Küçük kızının ayağı kırık halde getirdiği kediyi, bir süre sonra
aile bireyi gibi görmeye başladığını anlatan Turğut, şöyle konuştu:
“10 yavrusu var o kedinin. Kendi imkânlarımla onlara mama
almaya başladım. Aylık 15 kilogram mama alıyordum, yetiyordu.
Daha sonra mahalle kedilerinin de bakıma muhtaç olduğunu gördük. Bu kediler için aylık 60 kilogram mama almaya başladım ama
yetmiyor. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Bütün
hayvanların yaşamaya hakları var. Sokakta sahipsiz, yavrulamış
kediler var. Elimden geldiğince onlara su ve kedi maması dağıtıyorum. Elimde olsa bütün ilçenin kedilerine yiyecek dağıtacağım ama
imkanım bu kadarına el vermiyor.”
“Kızının sosyal medyada adına açtığı hesap üzerinden hayırseverlerden mama talebinde bulunduklarını belirten Turğut, “Para
yardımı yapmak istediler ama kesinlikle kabul etmiyorum. Mama
göndermelerini istiyorum. Gücüm yettiği kadar mamaları sokak
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hayvanlarına dağıtacağım.” dedi.
“Babamızın ilgisi bizleri gururlandırıyor”
“Kediyi ceketine sararak eve getirdiğini, ilk başta ailesinden
durumu sakladığını anlatan Turğut, “İlk olarak ablama, daha sonra anneme ve babama gösterdim. İlk başta annem biraz kızdı ama
daha sonra alıştı. Babam da görünce ‘Niye getirdin, nasıl bakacağız’ dedi. Daha sonra babam ona bir yer yaptı. İyileştikten sonra
yavruları oldu. Şimdi de babam bütün kedilere bakıyor. Babamızın
ilgisi bizleri gururlandırıyor.” diye konuştu.”[2]

Dikkat edelim, arkadaşlar; içinde yaşadığımız Sınıflı Toplum, bizi
daha çok zalimler olmaya yönlendirir. “Altta kalanın canı çıksın”dır,
bu sömürü, vurgun ve zulüm düzeninin sloganı. Yani, bizi insanlıktan
çıkmaya zorlar sürekli.
Biz, evlatlarımızı Gerçek İnsanlar olarak yetiştirmeye gayret edelim, kendimiz de insanlığımızı korumak ve savunmak için her daim
mücadeleye ve fedakârlığa hazırlıklı olalım.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu Parababalarının zulüm, sömürü
ve vurgun düzeninde İnsan kalmak kolay değil.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Aralık 2017

[2]

http://aa.com.tr/tr/yasam/sokak-kedilerinin-de-muhtari-oldu-/875302
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Ayrım
İki

Devrimcilik de, demokratlık da, ilericilik de, insanlık da, dindarlık
da aslında vicdan demektir...
Ona sahip değilseniz, bunlardan hiçbiri olamazsınız.
Olur görünseniz bile, bu sadece görünüşte kalır ve geçici bir süre
içinde kalır. Gerçekliği olmaz yani... Yüzeysel olur, bir Kabuktan ibaret
olur, içeriği, ruhiyatı, Özü olmaz...
Çünkü onlar ancak vicdan üzerine inşa edilebilir. Vicdan üzerine yüklenebilir, yazılabilir.
Örnekleyelim, isterseniz:
Şu aşağıda görülen, hayvan düşmanı suretlere “kadın” mı diyeceğiz
şimdi biz?
Bizce diyemeyiz...
İşte kanıtımız:
***
Hayvan düşmanı kadının sözlerinden bölümler:
Kedileri kast ederek “Yıllardan beri buradaysa, ben buradayken olmayacak, arkadaşım!”
“Senin b... temizlemek zorunda değilim.”
“Seni it seni. Ga... kaç yaşına gelmişsin sen.”
“Köpek seni. Buralara sokuyor kedileri.”
“Sıfatına s... köpeği, suratına bak.”
(Hayvanları kast ederek) “B... yesinler.[3]

***

İnsanı insanlıktan çıkaran sınıflı toplum
Böyle haberleri okuyunca ya da görüntüleri izleyince, içim sıkılıyor,
ruhum kararıyor. Hani derler ya; insanlığımdan utandım, diye, gerçek[3]

https://www.youtube.com/watch?v=HB0hv02ZYbs.
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ten de, bu görüntülerdekilerle aynı türden olduğundan utanıyor insan.
İşte böyle anlarda hep Hz. Muhammed’in şu dâhice sezişi çağrışır
zihnimde:
“Muhakkak insan, gerçekten çok zalim ve çok nankördür
(inkârcıdır).”[4]

Burada şu gerçeği hiç unutmamamız gerekir:
İnsan, varoluşundan itibaren, çok zalim ve nankör değildir. İnsanı
böylesi aşağılık durumlara düşüren, utanç verici hallere sokan, insanlığın 6 bin yıldan bu yana içine girdiği Sınıflı Toplum Basamağıdır ya
da Konağıdır.
İnsanın insanı ezmesi, sömürmesi, kandırması ve her türlü zulmü
kendi çıkarı için yapması üzerine kurulu olan Sınıflı Toplum, doğası
gereği insanları da insanlıktan çıkarır, çamurlara bular. Paçavralaştırır...
İğrenç kılıklara büründürür.
İşte insanda var olan bütün bu rezil özelliklerin tamamı, ona hep
içinde yaşadığı sosyal sınıflı toplumun yüklediği kötülükler sonucu oluşur.
Oysa, İlkel Komünal Toplum İnsanı son derece vicdanlıdır, hoşgörülüdür, sevecendir, fedakârdır. Gereksiz yere tek bir hayvanın bile canına kıymaz, ona eziyet etmez.
Bir tek ağacın bile dalını kırmaz. Üzerinde yaşadığı dağları, ovaları,
nehirleri gözü gibi korur. Hatta, kutsallık atfeder onlara. Onların hepsinin, ruhu olduğunu varsayar. Ve o ruhları incitmemeye, üzmemeye
olabildiğince özen gösterir, dikkat eder.
Buna en önemli örneği, Amerikan Yerlileriyle işgalci Beyazlar arasındaki karşıtlık oluşturur.
Ne der, Bilge Yerli Kabile Şefleri:
“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık
öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.
“Biz ağaçlara zarar vermek istemeyiz. Ne zaman onları kesmemiz gerekse, önce onlara tütün ikram ederiz. Odunu asla ziyan
etmeyiz, lazım olduğu kadar keser, kestiğimizin hepsini kullanırız.
Eğer onların hislerini düşünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek, ormanın diğer bütün ağaçları gözyaşı dökecektir, bu da
bizim kalbimizi yaralar.
“Her şey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar... Hay[4]

İbrahim Suresi, 34’üncü Ayet, İskender Evrenosoğlu Meali.

24

vanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların
ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür.
“Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar
kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. Her şey birbirine bağlıdır. Yerkürenin başına gelen, yerkürenin çocuklarının da
başına gelecektir.”

İşte böylesine, doğaya, hayvana saygı ve sevgiyle yaklaşır, İlkel Komünal Toplum Düzeninde yaşayan Amerikan Yerlileri.
Beyaz Adam, hâlâ öğrenemedi, değil mi, doğanın, hayvanın kıymetini...
O, habire her ikisini de katletmekle meşguldür. Çünkü içinde bulunduğu Sınıflı Toplum, insanları öyle yönlendirmektedir, hatta öyle
şartlandırmaktadır. Hani dedik ya daha önce de; onun tek sadık kaldığı
prensip; “Kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeyeceksin”dir.
İşte sömürü sistemi üzerine kurulu sosyal sınıf kültürü, ahlâkı böylesine çürütür insanı. Yani insanlıktan çıkarır.
İnsanlıktan çıkınca da hiçbir şeyiniz kalmaz artık. Hiçbir şey olamazsınız ondan sonra. Ne devrimci olabilirsiniz, ne ilerici, ne demokrat, ne ahlâklı, ne de dindar...
Bunlardan birini benimsedim deseniz bile, o sadece lafta kalır, görünüşte kalır, bir kandırmacadan ibaret kalır.
Fakat, sömürgen sosyal sınıf, insanları bile yük hayvanları olarak
gören egemen sosyal sınıf, bütün kuşatmalarına ve zorlamalarına rağmen, insanların tümünü zehirleyip, çürüterek insanlıktan çıkaramaz.
Ezilen ve sömürülen kitlelerin ruhiyatını taşıyanlar, onlardan yana
olanlar, onların kurtuluşları için mücadele edenler, savunmasızları,
çaresizleri, acı çekenleri savunmak için uğraşanlar, onların dertlerine
deva olmak için mücadele edenler insanlıklarını koruyabilirler.
Daha önce de çok kez söylemişimdir ya; biz, bütün canlılara acılar
çektirilmesine ve doğanın acımasızca katledilmesine isyan ettiğimiz
için devrimci olduk.

İnsanlığının hakkını verenler de var
Şimdi de, insanlığının hakkını veren, melek kalpli bir kadın kardeşimizi görelim, isterseniz:
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***
Videodan bazı bölümlerin tapesi:
Tek Başına Tam 450 Engelli Köpeğe Bakan Barınak Meleği...
Reyhan Avcı Karagözler..
Sunucu: Burada gördüğümüz köpeklerin birçoğu hasta ya da sakat,
bakıma muhtaç.
Reyhan Avcı Karagözler: Tabiî, tabiî… Zaten ben sağlam köpekleri almamaya çalışıyorum. Çünkü onları herkes alıyor zaten. Yani bir
şekilde yuva buluyorlar. Ama engellilere kimse bakmıyor, çoğu yaşlı.
Sunucu: Reyhan Avcı Karagözler de o yaşlı ve engelli dostlarımızın kaderlerine terk edilmesine razı olmadı. İşini gücünü bıraktı, hayatını onlara hayat katmaya adadı.
(…)
Reyhan Avcı Karagözler: Felçlilerimizin temel sorunu, arka ayakları tutmadığı için kaşınamıyorlar. Ben de günlük 1 saatlik seanslarla
hepsini kaşımaya geliyorum.
İlaçları dışında ve beslenmeleri dışında, aslında onlarla bu şekilde
ilgilenmek belki de onlara da iyi geliyor.
(…)
Elimden geleni yapıyorum tabiî. Sevgi dışında düzenli olarak besinlerini, mutlaka vitaminlerini kullanıyorum. Onları güçlendirecek yiyecekler veriyorum.
Sunucu: Arkadaşlar bu barınaktaki köpeklerin hikayeleri o kadar
dramatik ki gerçekten de duygulanmamak elde değil. Bunun size bırakıyorum takdirini. Bunu yapan insan… Prenses… Prenses buraya geldiğinde sırtında koskocaman bir kurşun vardı. Kurşun yarasıyla geldi.
Kurşun şu anda hâlâ içeride çıkartılmadı ve çok yoğun bir tedavi sürecinden sonra doktorların bile çok fazla ihtimal vermemesine rağmen,
şimdi Prenses sağlığına kavuştu ve sırtında o insan müsveddesinin attığı kurşunla hayatına devam ediyor.
(…)
Reyhan Avcı Karagözler: Burası, daha önce de söyledim, Türkiye
genelinde tek yer. Yüzde yüz gönüllüyüm ben. İşlerimi de bıraktım ben
bu çocuklara adadım kendimi.

***

İnsanlık elbet bu hayvanlık konağından kurtulacak
Böyle melek kalpli insanlarımız çokça var tabiî. Biz Gerçek Devrimciler de bu kategorideyiz, muhakkak ki. Hatırlatalım ki, Lenin de,
Che de, Kıvılcımlı da hayvanseverdir.
İnsanın insanı ezmesi, sömürmesi ve katletmesi üzerine kurulu bu
zulüm düzeni, bu emperyalist sistem muhakkak ki sonunda yenilip, yok
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olup gidecek. İnsanlığın asla kaderi değildir, böylesine canavarlaştırılmış bir toplum düzeninde yaşamak.
Nitekim, bu aşağılık, acımasız sömürü ve talan düzeninin tüm tarihi
6 bin yıldır.
İnsanlık yeniden Aşağı Mezopotamya düzlüklerinde kaybettiği (Sümer Medeniyeti’yle birlikte) insanlığını yeniden bulacaktır, ona kavuşacaktır.
Üstelik de bu kuracağı Sosyalizm, onun bilinçli iradesiyle de gerçekleştirilmiş olacağı için, bir daha kaybedilmeyecektir.
6 bin yıl önce içinde yaşadığı Sosyalizmin ne olduğundan bihaberdi
insanlık. Hani; “Ol mahiler ki derya içindedir deryayı bilmezler”, deyişinin kapsamı içindeydi. O yüzden biz buna “İlkel Sosyalizm” diyoruz.
Ya da “İlkel Komünal Toplum Düzeni” diyoruz.
Oysa emperyalist sömürü sisteminin yıkılıp Sınıfsız Topluma geçilişle birlikte kurulmuş olan Sosyalist Toplumun ne olduğunu bu insanlık tümüyle bilecek. Yani nereden gelip nereye ulaştığını, hangi basamaklardan geçtiğini, hangi badireleri atlattığını netçe bilecek. O yüzden
de bir daha bu iğrenç, acımasız ve aşağılık sömürgen sosyal sınıflar
düzenine dönmeyecek.
Özetçe, arkadaşlar; Tarihin akışı çok net bir şekilde görüldüğü gibi
hep ileriye doğrudur. Bu sebeple de eninde sonunda insanlık, bugün
içinde yaşadığı, insana yakışmayan Hayvanlık Konağından kurtulacak,
bir sıçrayışla gerçek insancıl konağa ulaşacak.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Aralık 2017
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Ayrım
Üç

Yargının getirilmiş olduğu içler acısı durumu görebiliyor musunuz?
Cumhuriyet Başsavcısı, TRT Eski Genel Müdürünün Tayyipgiller
lehine yaptığı görevi kötüye kullanmayı, onun Tayyipçiliğine, Tayyipçiliğini de yargılanmasına gerek olmadığına delil diye sunuyor...
Yani kanunsuzluk, Tayyipgiller yandaşlığı, TRT Eski Genel Müdürünün yargılanamamasını sağlamış oluyor.
Dolayısıyla da ne demiş oluyor bu Başsavcı?
Kaçak Saraylı Reis ve avanesine ve onun yandaşlarına ne yapmış
olurlarsa olsunlar, ne denli ağır suç işlemiş olurlarsa olsunlar, ceza
verilemez...
Çünkü onlar kanunlarüstüdür, ne söylerler ve ne yaparlarsa da
ona herkes uymaya mecburdur.
Görelim, bu yandaş Başsavcının hukuktan ve hukukçuluktan ne anladığını şimdi de. Konuya ilişkin haber, 20 Aralık tarihli Cumhuriyet’te
yayımlandı. Okuyalım:
***
Böyle aklama görülmedi: FETÖ’cü olamaz çünkü...
Eski TRT Genel Müdürü Şahin için takipsizlik veren Savcı Yavuz,
gerekçesinde Şahin’in FETÖ’cü olamayacağını TRT’de muhalefetin
sesini kısmasıyla açıkladı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz’un, merkeze çekilen
Samsun Valisi olan eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin hakkında
yürüttüğü FETÖ üyeliği soruşturmasında, TRT’deki FETÖ kadrolaşmasını “aklama” gerekçeleri ortaya çıktı. TRT’de FETÖ’den ihraç edilen 435 personelden yüzde 84’ünün yani 368’inin Şahin döneminde
alınmasını; kadrolaşma için “yeterli, somut ve inandırıcı” bulmayan
başsavcılık, bütün personel sayısına göre az sayıda FETÖ’cünün istihdam edildiğini öne sürdü. Soruşturma sürecinde Vali olan Şahin ile be-
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raber etkinliklere katılan, adliyede açılış yapan Başsavcı Yavuz, Şahin’i
“çok yönlü, başarılı bir bürokrat” diye överken, “Seçim dönemlerinde
TRT’de yapılan seçim yayınları ile propaganda konuşmalarında iktidardaki AK Parti’ye ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a
daha fazla süre verip muhalefete süre vermediği suçlamalarına muhatap olduğunu” belirterek, Şahin’in FETÖ’cü olamayacağını iddia etti.
Karardaki tanık ifadelerinde eşi “FETÖ ablası” olarak anlatılan Şahin
adına kayıtlı telefonun bir bayan tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtilirken, bununla İbrahim Şahin’in suçlanamayacağı vurgulandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz’un dönemin Samsun
Valisi İbrahim Şahin hakkında “Silahlı Terör Örgütü üyeliği” iddiasıyla
yürüttüğü soruşturmada 17 Ekim 2017’de verdiği 14 sayfalık takipsizlik kararı, ilk kez ortaya çıktı. Buna göre, Şahin hakkındaki soruşturma
eski TRT çalışanı Abdurrahman Keskin’in 26 Ağustos 2016’da yaptığı
şikâyet üzerine başladı. Dosyaya, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil
Tayyar’ın “TRT’deki FETÖ yapılanmasının mimarının İbrahim Şahin
olduğu, eşinin de cemaat ablası olduğu” yönündeki açıklamaları da girdi. Köşesinde İbrahim Şahin’in ByLock’u olduğunu yazan Habertürk
yazarı Fatih Altaylı’nın da ifadesine yer verildi.
‘Bakan Yılmaz uyardı’
Karara göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şahin hakkında
FETÖ’den yürüttüğü soruşturma dosyasının da yetkisizlikle Samsun’a
gönderildiği anlaşıldı. Bu dosya kapsamında Ankara’da şüpheli olarak
ifade veren, TRT yayın denetmeni Mehmet Kavas, Şahin’in “TRT’de
çalışan FETÖ’cüleri bilmiyordum” ifadesini şöyle yalanladı: “TRT’de
çalıştığım dönemde Samanyolu TV gibi farklı kurumlardan da TRT’ye
transferler yapıldı. Buna dönemin Genel Müdürü Şahin onay verdi. Bu
örgütün TRT’deki faaliyetlerinden rahatsızlığımı İbrahim Şahin’e iletmek istedim. Ancak bire bir görüşme imkânım olmadı.
Bu durumu hemşerim olan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’la
bir görüşmemde ona söyledim. O da Şahin’e ileteceğini ifade etti. Hatta
17-25 Aralık 2013 sürecinden sonra İsmet Yılmaz’ın makamına giderek bu konuları tekrar anlattım. O da telefonla İbrahim Şahin’i arayıp
rahatsızlığını iletti. Kuruma dönüşte de Şahin ile yüz yüze görüştüm,
FETÖ’cülerle aynı birimde çalışmak istemediğimi söyledim. Şahin,
tüm ısrarlara rağmen çalıştığım birimde bulunmam gerektiğini, bana
burada ihtiyaç olduğunu söyledi.
Daha sonra baskılara dayanamayarak çalıştığım birimden ayrıldım.” Başsavcı Ahmet Yavuz, İbrahim Şahin hakkında “terör örgütüne
üye olma suçundan kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikte, kesin, somut, şüpheden uzak, inandırıcı ve yeterli delil elde edilemediği”
gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, Şahin’e yönelik TRT’de FETÖ üyelerinin kadrolaşmasını sağladığı suçlamasını,
tartışma yaratacak gerekçelerle akladı. Kararda, FETÖ gerekçesiyle
TRT’den ihraç edilen 435 personelin (67’si dışında) yüzde 84’ü olan
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368’inin Şahin döneminde göreve getirilmesi, kadrolaşma için “yeterli” bir sayı olarak görülmedi. Şahin döneminde alınan ve FETÖ gerekçesiyle ihraç edilen 368 kişinin tüm personel sayısına oranının yüzde
5.12, Şahin döneminde alınan 2 bin 612 kişiye oranının ise yüzde 14
olduğuna işaret edilen kararda, şöyle denildi: “Şahin’in genel müdürlükten ayrıldığı 16 Eylül 2014 ile darbe girişiminin gerçekleştirildiği
15 Temmuz 2016 tarihleri arasında FETÖ/PDY kapsamında işten çıkarılan veya bu nedenle hakkında soruşturma açılan hiçbir TRT personeli
bulunmamaktadır. Bundan da anlaşılacağı üzere 15 Temmuz hain darbe
girişimi olmasaydı, bu ihraç edilenlerin FETÖ’cü olarak tespit edilebilme imkânı çok zordu.”
“Az sayıda FETÖ’cü...”
KPSS şartı olmadan sözlü sınavla 18 kişinin Samanyolu, Zaman,
Cihan ve Feza gibi kurumlardan alınması suçlamasına yanıt veren başsavcılık, kararda bu kurumların FETÖ’cü olduklarının sonradan anlaşıldığını ileri sürdü ve büyük oranda FETÖ’cülerin TRT’de istihdam
edildiğinin inandırıcı olmadığını iddia etti. Şahin döneminde yönetici
kadrosuna alınan 43 kişinin, yönetici personel sayısına oranının yüzde 6.2 olduğu ifade edilen kararda, şöyle devam edildi: “TRT’den FETÖ’cü oldukları iddiasıyla ilişiği kesilenlerin bu tasarruflara itiraz ettikleri de dikkate alındığında, gerçek rakamın bu süreç sonucunda netleşeceği, bütün personel sayısına oranla az sayıda FETÖ’cünün TRT’de
istihdam edilmesi tek başına şüphelinin örgüt üyesi olduğunu kabule
yeterli değildir. FETÖ, yıllara sari olacak şekilde devletin tüm kurumlarına sızma yöntemlerini kullanmada aşırı mahir olması nedeniyle başlangıçta bunları tespit etmek çok zordu.
Nitekim hemen hemen tüm devlet kurumlarında TRT’den daha
büyük oranda kadrolaşma yoluna gittikleri 15 Temmuz darbe girişimi
sonrasında yapılan tasfiyelerle ancak anlaşılabildi.” Kararda, şüphelinin neden FETÖ üyesi olamayacağı, seçim dönemlerinde yapılan AKP
lehine yayınlarla ifade edildi: “Şüpheli, seçim dönemlerinde TRT’de
yapılan seçim yayınları ve propaganda konuşmalarında iktidardaki AK
Parti’ye ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a daha
fazla süre verip muhalefete süre vermediği suçlamalarına muhatap
oldu. O dönem başta HDP Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün muhalefetin çok yoğun,
ağır eleştiri ve saldırılarına maruz kaldı. Muhalefetin bu konudaki beyanları FETÖ medyasında yoğun şekilde desteklenerek haberleştirildi.
Şüpheli Samsun Valiliği döneminde ise Halkın Kurtuluş Partisi isimli
aşırı sol parti tarafından, TÜRGEV, KADEM ve TÜGVA isimli vakıflara Samsun’da bedelsiz yer tahsis ettirdiği, bu vakıflara haksız menfaat
sağladığı iddiasıyla şikâyet edildi...” Kararda, Vali İbrahim Şahin’in 15
Temmuz darbe teşebbüsünün savuşturulmasında hesabi tavırlar içinde
olmayıp, büyük bir azim ve gayretle görevini yaptığı savunuldu.
ByLock’u ‘bir bayan’ kullanıyormuş
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Kararda, İbrahim Şahin adına kayıtlı telefona, 1 Mart 2014 tarihinde yüklenen ByLock programına da yer verildi. Şüphelinin 15 Eylül
2014 tarihinde kararname ile Samsun’a vali olarak atandığı, o tarihten
sonra Samsun’da oturduğu ifade edilen kararda, buna karşın ayrıntılı
HTS görüşme detayları, baz istasyonu bilgileri incelendiğinde, ilk tesis
tarihi olan 1 Mart 2014’ten ByLock programının yüklendiği ilk tespit
tarihi olan 5 Ocak 2016’da ve sonrasında hattın Ankara il sınırlarında
kullanıldığı kaydedildi. Yapılan araştırmada bu hattın fiilen bir bayan
tarafından kullanıldığının kesin olarak belirlendiği aktarılan kararda,
bununla ilgili ayrı bir soruşturma yürütüldüğü, suçta ve cezada şahsilik
prensibine göre bu durumda şüpheli Şahin’i eylemden sorumlu tutmanın mümkün olmadığı, bu şekilde ByLock isimli gizli haberleşme programını cep telefonuna yükleyip kullanma eyleminin şüpheli tarafından
işlenmediğinin kesin olarak anlaşıldığı ifade edildi.
“İhale başarısı”
100’den fazla firmadan FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle kayyıma
devredilen iki şirkete verilen 16 ihaleye değinilen takipsizlik kararında,
“Şüphelinin görev yaptığı dönemde TRT’den yalnızca iki FETÖ firmasının iş alabilmesi, yöneticilik yeteneği açısından şüpheli için değil
suçlanmak, aksine önemli bir başarı sayılması gerekir” denildi. Başsavcı, bununla yetinmeyip Şahin hakkında “açık kaynak araştırması” da
yaptırdı. Buna ilişkin bölümün yer aldığı takipsizlik kararında, Şahin’in
Amasya İmam-Hatip Lisesi mezunu olduğu vurgulandı. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde Şahin’in aynı zamanda Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Golf Federasyonu
Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli
Kurulu üyeliği gibi birçok görevde bulunduğu ifade edilen kararda,
şüphelinin “çok yönlü, çalışkan bir bürokrat özelliğine sahip olduğu”
öne sürüldü.[5]

***

Yargı diye bir şey bırakmadılar
Gördünüz mü arkadaşlar, Samsun Cumhuriyet Başsavcısının hukuktan, adaletten ne anladığını?
Ya da daha açık bir ifadeyle, hukukla da, kanunla da, adaletle de
zerre miktarda olsun ilgisinin olmadığını...
Adamın yazdığı karar ve gerekçe, resmen insan aklıyla, ahlâkla, vicdanla alay etmektir.
Kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken bile konu ettiği olayhttp://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yazi_dizileri/890184/Boyle_aklama_gorulmedi__FETO_cu_olamaz_cunku....html.
[5]
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lar, aslında bu TRT Genel Müdürünün FETÖ’cü olduğunun açık ve kesin kanıtlarıdır. Hem de fazlasıyla...
Ama hak hukuk arayan nerede?..
Adam diyor ki; tamam ya eskiden FETÖ’cü olabilir. Ama Ganimet
Paylaşım Savaşında Tayyipgiller’den yana tavır koymuş. E, hepimiz de
zaten böyle yaptık. Eskiden FETÖ’cü olmak suç değil ki... Suç olan,
Kaçak Saraylı Reis’le FETÖ’nün kapışması sonrasında hâlâ FETÖ’cü
kalmaktır. E, bu da kalmamış. Bakın, görevini kötüye kullanma ve kanunsuzluk yapma da dahil olmak üzere bir sürü suç işleyerek, Tayyip’i
ve Tayyipgiller’i savunmuş, kayırmış. Onlara TRT’nin bütün kanallarını açmış. Muhalefetinse sesini kısmış. E, adam daha ne yapsın, Reis’imiz için?..
Samsun Valiliği döneminde ise, yine Tayyipgiller’in ve Bilal Oğlan’ın vakıflarına bir sürü kamu mülkünü peşkeş çekmiş. E, işte bu da
Tayyipçiliğine kanıt oluşturmaz mı adamın?
Eskiden neyse ne...
Ama şimdi sıkı Tayyipçi adam. Biz buna bakalım. Zaten de buna
bakıyoruz.
Üstelik de, bu adamın yaptığı kanunsuzlukları; “Halkın Kurtuluş
Partisi isimli aşırı sol parti”, görmüş ve konuyla ilgili suç duyurusunda
bulunmuş. Bu da İbrahim Şahin’in, artık Tayyipgiller yandaşı olduğuna
açık bir delildir. Görüyorsunuz, adam bir sürü suç işleyerek, risk alarak,
Reis’imize, oğluna ve avanesine Samsun’daki kamu mallarını yeyim
ettirmiş. Yani Reis’imiz için hizmette sınır tanımamış. Böyle adam yargılanır mı hiç?..
Bizim için tek ölçü vardır: Reis’imizden yana olmak...
Reis’imizin yandaşları asla suçlanamazlar ve yargılanamazlar. Yeter
ki o konuda güvenilir olsunlar... Suçlanacak olanlar, yargılanacak, cezalandırılacak olanlar, Reis’imize karşı olanlardır, ona düşmanlık besleyenlerdir. Bizde kanun budur, bizde adalet budur...
Bu Savcı cübbesindeki şahsa bizim de bir çift sözümüz olacak:
Solun aşırısı, ılımlısı olmaz, Hafız...
Gerçeği ve sahtesi olur...
Biz Gerçek Sol Partiyiz. Biz, baştan ayağa namus demekiz, ahlak
demekiz, onur demekiz. Halk sevgisi, vatan sevgisi yüreğimizi ve bilincimizi doldurur bizim. Sizler, asla anlayamazsınız bizi. Çünkü ayrı
dünyaların insanlarıyız biz.
Hepiniz suçlusunuz, kanunsuzsunuz, tepeden tırnağa suça batmışsı35

nız. Reis’iniz dahil olmak üzere, hepiniz bu suçlarınızın hesabını hukuka ve insan vicdanına sahip, bağımsız mahkemeler önünde vereceksiniz
bir gün!
FETÖ neyse, siz de osunuz...
İşte, Türkiye’nin bugün içine düşürülmüş bulunduğu durum budur,
arkadaşlar. Yargı diye, hukuk diye bir şey bırakmadılar. Vicdanı öldürdüler, hakkaniyeti öldürdüler. Talan ediyorlar, ülkemizin varını.
Sözlerimizi Yiğit Ozanımız Âşık İhsani’nin şu dizeleriyle noktalayalım:
Dedim, “gidiş...”
Dedi, “onlara göre”
Dedim, “kötü mü ki”
Dedi, “bin kere”
Dedim, “hak adalet”
“Tu”, dedi yere
Arkasından baltasını biledi
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Aralık 2017
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Daha önce de söylemiştik; Kaçak Saraylı Reis’i ya getiren götürecek (ABD), ya da bir iç savaş çıkarmadan bu zat iktidarı bırakmayacak, diye...
İşte son çıkarmış olduğu, adına “Kanun Hükmünde Kararname”
dediği 695 ve 696 sayılı emirnameleriyle açıktan bir iç savaş hazırlığı
içinde bulunduğunu ortaya koymuş oldu.
Öyle görülüyor ki, Kaçak Saraylı Hafız artık dış desteğini (ABD,
AB, İsrail) yitirdiği kanaatine varmıştır. Bunun sonucunda da, başka
türlüsünü asla kabul edemediği, ölünceye dek iktidarda kalma imkânını ve umudunu sadece “Allah’la aldat”arak meczuplaştırdığı “hülooğğ”cularına bağlamıştır.
İşte bu sebeple de, söz konusu emirnameleriyle bu meczuplara dokunulmazlık zırhı giydirmiştir.
Yani demiştir ki bunlara; benim iktidarımı korumak için, vurun, kırın, öldürün, kesin, ne yaparsanız yapın, size hiç kimse dokunamayacak, hesap soramayacak. Adli, idari, cezai hiçbir soruşturmaya uğramayacaksınız.
Mahkemeler karşısında benden bir farkınız kalmayacak. Yeter ki
yaptığınız her şeyi; “Reis’imizin iktidarı için yapıyoruz”, deyin. Gerisini düşünmeyin...
Ne diyor, Kaçak Saraylı’nın çıkarmış olduğu bu son emirnameler?
“Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi
yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde
gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların
devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket
eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”[6]
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 121’inci Madde, 2’nci Fıkra, http://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-22.htm.
[6]
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Neymiş, uygulanacak olan o hükümler?
Şunlar:
“(1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve
terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden,
her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile
olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin
bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.” [7]

Tayyip’in emirnameleri net ve açık, değil mi arkadaşlar?
Hem resmi koruyucularına, hem sivil koruyucularına, eksiksiz bir
şekilde her türden suç işleme serbestisi tanıyor.
Ha, tek isteği var; yeter ki her yaptığınızı benim için yapın, benim
Sarayımı korumak için yapın... Gerisini düşünmeyin, diyor.
Böyle bir, bırakalım hukuk devletini, kanun devleti bile olabilir mi?
Kesinlikle olamaz...

Ne Anayasa, ne kanun, ne yargı bıraktılar
Biz boşuna demedik yıllardan bu yana; bunlar hukuku, yargıyı, Orduyu, eğitimi, dini, ahlâkı yıktılar, yerle bir ettiler, diye...
Biz boşuna çıkarmadık, hepsi de ders kitabı ebadında “Kanunsuzlar” adlı üç cilt kitabı ve devamı niteliğinde olan “Kaçak Saraylı Caligula Din Devletine Giderken”, “Çürütücüler” ve “İkili Oynayanlar” isimli kitaplarımızı...
Bunlar ne Anayasa bıraktılar, ne kanun, ne yargı, ne bağımsız mahkeme... Hepsini dümdüz edip geçtiler.
Bunların “hukuk” dediği düpedüz “Çete Hukuku”dur. Mafyatik bir
suç örgütünün hukukudur. Başka hiçbir şey değil...
Ne Türkiye’de meşru bir devlet başkanı var, ne hükümet...
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, bunlar Laik Cumhuriyet yıkıcılarıdır.
Anayasa ve hukuk düşmanlarıdır, Ordu düşmanlarıdır, yargı düşmanlarıdır, laiklik düşmanlarıdır. Özetçe; vatan millet ve halk düşmanlarıdır.
Hatırlanacağı gibi, aslında Kaçak Saraylı’nın AKP’giller’i, 7 Hazi6755 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 37’inci Madde, 1’inci Fıkra, http://www.
mevzuat.gov.tr/mevzuatMetin/1.5.6755.pdf.
[7]
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ran 2015 Seçimlerini kaybetti. Her ne kadar birinci parti geldiyse de,
tek başına hükümet kurma yeterliliğini sağlayamadı. Fakat bıraktı mı
iktidarı?
Hayır...
ABD, AB, İsrail, Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli ile ittifak ederek,
kanunsuz biçimde iktidarını sürdürdü.
Yine, 16 Nisan 2017 Referandumu’nu kesin bir biçimde kaybetmiştir. Bütün kanunsuzluklarına, yolsuzluklarına rağmen, yüzde 53’e karşı
yüzde 47 oranıyla kaybetmiştir.
Fakat ne yaptı?
Kaybettiği ortaya çıkmaya başlar başlamaz hemen, bir hukuk bürosuna çevirdiği YSK’yi devreye soktu, ona, hukukçuların deyişiyle
“Tam Kanunsuzluk” yaptırtarak 2 buçuk milyon sahte oyu geçerli
saydırtıp kendisini kıl payı da olsa kazanmış gösterdi.
Sorosçu Kemal ve avanesinin boş yere beklediği 2019’da ne yapacaktır?
Bugüne kadar yaptıklarının aynısını...

İç savaş heveskârlığı içindedir bunlar
Adam ve avanesi, yani AKP’giller’i, normal bir siyasi partiden oluşan normal bir iktidar değil ki... Bunlar, 15 yıl önce de belirttiğimiz
gibi, “çıkar amaçlı bir suç örgütü”, kriminal bir yapı. Bu bakımdan da
normal yollardan iktidarı bırakmayacaklardır. Zaten tepeden tırnağa
binbir suça batmış durumdadırlar.
Bu sebeple de, iktidara mahkûmdur bunlar...
Ha, bunları, getiren götürebilir kolaylıkla. ABD bir sinyaliyle Kaçak
Saraylı’nın altını boşaltıverir. Hatta öylesine boşaltır ki, Damat Berat
bile Kaçak Saraylı’nın karşısında yer almış olur.
Eğer bu olmaz ise, şunu iyice bilelim ki, Kaçak Saraylı ancak bir
iç savaş sonucunda yenilgiye uğrarsa iktidardan vazgeçer. Yoksa asla
vazgeçmez.
Bildiğimiz gibi, 15 Temmuz 2016’daki, Pensilvanyalı İmam’la yapmış oldukları Ganimet Paylaşım Savaşı ve o savaştan kazanan olarak
çıkmış olması, çok sevindirdi Kaçak Saraylı’yı. 400 civarında vatan
evladının hayatını kaybettiği o gece, Atatürk Havaalanı’nda boşuna demedi; “Bu bize Allah’ın bir lütfudur.”, diye... Hem de Damat Berat,
ağzı kulaklarında gülerken, kendisi de bir mutluluk tebessümü yaşarken
söyledi bu sözleri...
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Bir anlamda, ağzına tat bulaştı Kaçak Saraylı’nın. Bu bakımdan, bir
iç savaş çıkarsam da, tüm muhaliflerimi ezip geçsem, heveskârlığı içindedir bizce şu an.
İşte son çıkarmış olduğu emirname de apaçık bir biçimde bu iç savaş
hazırlığının bir göstergesidir, bir kanıtıdır...
Adam boşuna dokunulmazlık zırhına büründürmüş olmadı adamlarını. Muhaliflerimi yok edin, size hiç kimse söz söyleyemeyecek, el
uzatamayacak...
Emirnamesinin özü bu...
Fakat şunu hatırlatalım:
Böylesine hukuk dışı, vicdan dışı, insanlık dışı yollara tevessül
edenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Tarih bunun örnekleriyle doludur.
Eğer zulümle, tehditle, korkutmayla, öldürmeyle, katletmeyle iktidarda
sürgit kalınabilseydi, hiçbir despot devrilmezdi koltuğundan.
Oysa Tarih bize neyi göstermektedir?
Despotların hep acıklı sonlarıyla karşılaşmış olduklarını...

Emirnameyle Kontrgerilla örgütü hayata geçiriliyor
Kaçak Saraylı’nın çıkarmış olduğu bu sözde kararname, apaçık bir
biçimde Nazi Kuralıdır. Hatırlayacağımız gibi, Hitler’in Naziler’inin
de paramiliter bir cinayet ve katliam örgütü olan SS’leri ve SA’ları vardı. Fakat bunlar Hitler’i ve Nazi Liderlerini trajik sonlarıyla karşılaşmaktan kurtaramadılar.
Kaçak Saraylı’nın bu emirnamesi, net bir anlatımla bir Kontrgerilla
örgütünün hayata geçirilmiş olduğunu göstermektedir.
Hatırlanacağı gibi, MHP de Süper NATO’nun, Kontrgerilla’nın,
Gladyo’nun siyasi plandaki örgütüdür. Tabiî Süper NATO’nun yönetimi CIA’nın elindedir. MHP’nin “Ülkü Ocakları” vardır, 12 Mart ve 12
Eylül öncesinde, çok yoğun ve etkili katliam eylemleri ortaya koyan.
Bu örgüt, Kahramanmaraş, Çorum, Sivas Katliamlarını yapmıştır, hatırlayacağımız gibi. Çoluk çocuk, yaşlı, genç demeden bu katliamlarıyla
yüzlerce masum insanımızı, satırlarla, palalarla, silahlarla katletmiştir.
Ayrıca, binlerce antiemperyalist, yurtsever, Mustafa Kemal’ci, laik,
devrimci ve sosyalistimizi de kalleş pusularla öldürmüştür, bu katliam
örgütü.
Hatta, namuslu Savcımız Doğan Öz’ü bile katletmiştir bu örgüt,
CIA’dan aldığı bir emir üzerine. Cavit Orhan Tütengil gibi, Ümit
Kaftancığlu gibi, Bedrettin Cömert gibi onlarca bilim insanımızı da
42

acımasızca katletmiştir. DİSK Başkanı Kemal Türkler’i, hatta Adana
Emniyet Müdürü Hakan Yurdakuler’i bile namuslu olduğu için katletmekten çekinmemiştir.
Kaçak Saraylı Tayyip de, işte böyle bir örgüt kurmuş bulunmaktadır
artık, kendi Sarayını ve iktidarını korumakla görevli. Onları dokunulmazlık zırhıyla donatmakta, istedikleri yer ve zamanda katliam yapma
özgürlüğü tanımaktadır bunlara.
Bu, apaçık bir biçimde, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bırakalım hukuk devletini, kanun devletinin bile eser miktarda da olsa kalmamış
olduğunu göstermektedir, Türkiye’de.
Biz de şunu kesince belirtmiş olalım ki, bu hukuksuzluklar, bu kanunsuzluklar, bu zulümler, bu tehditler, bu korkutmacalar; Tayyipgiller’in iktidarını korumaya yetmeyecektir. Eninde sonunda bunlar da
hazin sonlarıyla karşılaşmaktan kurtulamayacaktır.
Bakın, bu gerçeği, daha önce de kendisinden söz ettiğimiz, “StateofIsrael” adlı çok zeki bir MOSSAD ajanı nasıl netçe görüyor:
“Bu işin sonunda TR Libya gibi olur, bizim RTE’nin sonu da
Kaddafi gibi olur ama bizim için sorun değil, yerine yine bize çalışan biri gelir...”[8]

Bilmiyoruz, Kaçak Saraylı ve avanesi bu gerçekleri ne kadar kavrar...
Fakat, kavrasa da kavramasa da, onlar için geriye dönüş yok gibidir.
Çünkü, yüzlerce suça batmış durumdadırlar. İktidarlarına ölümüne sarılmak dışında bir seçenek bırakmamışlardır kendilerine...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Aralık 2017

https://odatv.com/burhan-kuzu-adalet-bakaninin-aciklamalarini-yalanladi-2612171200.
html.
[8]
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Kaçak Saraylı Reis, işte böyle sinsice, adım adım, Faşist Tayyipgiller Din Devletini kuruyor...
1868 yılında, içtenlikli ve namuslu hekimler tarafından kurulan Kızılay Kurumu (o zamanki adı “Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ydi. Cumhuriyet’le birlikte Mustafa Kemal tarafından “Kızılay” olarak değiştirildi), Türkiye’nin en eski sivil kuruluşlarından biridir.
Fakat sivil olmakla birlikte hep devletle iç içe olmuştur bu kurum.
Devletin yönetim anlayışı doğrudan Kızılay’a da yansımıştır.
Biz de 1970 yılından bu yana, kan bağışında bulunuruz, Kızılay’a.
Biri Genel Merkezden, biri de İstanbul Şubesinden olmak üzere iki tane
takdirnamemiz var. Bir de rozetimiz...
1970 Baharındaki Gediz Depremi günlerinde, Dev-Genç İstanbul
Bölge Yürütmesi, Beyazıt Merkez Kampusunda, “Kan Bağış Kampanyası” başlattı. Kızılay görevlileri gelip orada öğrenci gençlerden
kan bağışı kabul ettiler. Biz de o gün ilk bağışımızı yaptık. Sonrasında
da 65 yaşımıza kadar sürdürdük bağışlarımızı.
Kızılay zaman zaman öylesine gerici ve faşist iktidarların yörüngesine savruldu ki, o dönemlerde kızıp, Kızılay yerine Devlet Hastanelerine bağış yaptık. Öfkemiz yatışınca, yeniden döndük Kızılay’a.
Her yıl da, resmi doğum günümüzü, bir mesaj atarak telefonumuza
kutlar Kızılay. Hiç aksatmadan...
Doğum günümüzü tek kutlayandır... Başkaca da hiç kimse kutlamaz. Hatta, eşim ve çocuklarım bile bilmezler doğum günümü. Oysa
ben, hepsininkini bilirim. Neyse, bu, işin özel yönü. Geçelim...
İşte böylesi hemhal olduğumuz bir kuruluşun İstanbul Şubesinin
içine düşürülmüş olduğu şu içler acısı hali görünce üzüldüm. Sıkıldım,
bunaldım. Kaldı ki, sanırım Genel Merkez de, diğer şubeler de bundan
pek farklı değildir.
Şu rezalete bakar mısınız, arkadaşlar:
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***
Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından birisi olan Türk Kızılayı’nın
İstanbul Şubesi “bir aile şirketi” izlenimi veriyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı’nın Yönetim Kurulu’nda
“ya Yıldırım ailesinin üyeleri ya da AKP’yle bağlantısı olan isimler”
yer alıyor. Kızılay, 2017 yılında 3 milyar 300 milyon TL’lik bütçesiyle
Türkiye’nin dev kuruluşlarından birisi olarak görülüyor.
ATATÜRK ADINI DEĞİŞTİRDİ
Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre; Kızılay, 11
Haziran 1868 tarihinde bir grup idealist hekimin bir araya gelerek kurdukları bir dernek. Önce Hilal-i Ahmer Cemiyeti daha sonra ise Atatürk’ün emriyle “Kızılay” adını alan bu köklü sivil toplum kuruluşu, o
günden bugüne ülkemizdeki ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.
Genel Merkezi Ankara’da bulunan Türk Kızılayı, kan merkezleri,
afet müdahale merkezleri, 81 ilde bulunan 700’ü aşkın şubesi olan bir
sivil toplum kuruluşu. Türk Kızılayı kamu yararına çalışan bir kurum
olarak izin almaksızın yardım toplama hakkına sahip. Firmalar, şirketler Türk Kızılayı’na yaptıkları “gıda, temizlik, giyecek, yakacak” bağışlarını gider kaydedip vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.
Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı da Türk Kızılayı Genel
Merkezi’nin bir şubesi olarak 2012 yılında halen Türk Kızılayı İstanbul
Şube Başkanlığı görevini yürüten İlhami Yıldırım başkanlığında kuruldu. Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu neredeyse
bir aile kuruluşu izlenimi veriyor.
İŞTE O İSİMLER
İlhami Yıldırım (Yönetim Kurulu Başkanı)
Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi. Çekmeköy’de üç ortaklı bir gayrimenkul danışmanlık şirketinin büyük ortağı. Ayrıca Türk Kızılayı Genel
Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.
Ali Kurumahmut (Başkanvekili)
Erdoğan Bayraktar’ın TOKİ Genel Müdürlüğü döneminde odacısı olan hemşehrisi ilkokul mezunu Ali Kurumahmut, önce KİPTAŞ’ta
Tapu Şefi, oradan TOKİ’ye bağlı Emlak Yönetim AŞ’de Genel Müdür
Yardımcılığı ve daha sonra da Genel Müdürlük koltuğuna oturdu. Mart
2016’da Emlak Yönetim AŞ Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Görevden alınmasında bir projede konut sahipleriyle mahkemelik olması
ve ihaleleri İstanbul ile Samsun’daki yakını olduğu firmalara vermesinin rol oynadığı iddia edilmişti.
Büşra Bahar Köylübay (Başkanvekili)
Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı
Vahdet Erdoğan (Başkanvekili)
Başbakan Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım’ın ortaokul yıllarından bu yana yakın arkadaşı, AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nda çeşitli
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görevlerde bulundu. 2014 yılında bir dönem ilçe başkanlığına vekâlet etti. Sahip olduğu şirketler, Çekmeköy Belediyesinden ve birçok
AKP’li belediyeden milyonlarca liralık ihaleler aldı.
Mehmet Uğurelli (Yönetim Kurulu Üyesi)
Çekmeköy Güç Kardeşler Anadolu Lisesi kurucu müdürü olarak
görev yapan Mehmet Uğurelli, daha sonra yeni açılan Özden Cengiz
Anadolu Lisesine kurucu müdür olarak atandı. 2012 yılı Öğretmenler
Günü’nde Binali Yıldırım, ailenin bağışçı olarak yaptırdığı arsada Çekmeköy Belediyesi tarafından tahsis edilen okulun açılışını yaptı. İlhami
Yıldırım ile birçok ortak etkinliğe katılan Mehmet Uğurelli, 2016 yılı
Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine getirildi.
Bekir Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi)
2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk milletvekili seçildiği
Siirt seçimlerinde basın danışmanlığını yaptı. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Basın Danışmanlığı görevini dört buçuk yıl yürüttü. 2005-2009 yılları arasında Deniz Feneri Derneği Medya İlişkileri
Sorumlusu, 2014-2016 yılları arasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Medya AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.
Ali Ertuğrul Yıldırım (Yedek Yönetim Kurulu Üyesi)
Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi olan Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldırım’ın oğlu.
Mehmet Ali Ergin (Yönetim Kurulu Üyesi)
Binali Yıldırım’ın AKP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan
adaylığı sırasında “Hayat İzmir” projesini hazırlayanlardan biri olan
Mehmet Ali Ergin’in şehir planlaması ve mimarlık üzerine bir şirketi
bulunuyor.
Nazif Barış Çiftçioğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)
AKP Güngören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Binali Yıldırım’ın
hemşehrisi.
Abdülvahit Şimşek (Yönetim Kurulu Üyesi)
Q Shipping BV şirketinin sahibi. Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkan ve Bülent Yıldırım’ın şirketleri ile iş ilişkisi bulunuyor. AVS
Küresel Gemi Tedariği ve Yönetimi AŞ’de iki yönetim kurulu üyesinden biri Abdülvahit Şimşek iken diğeri de Başbakan Binali Yıldırım’ın
dayısının torunu Rıfat Emrah Erence.
Yılmaz Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi)
AKP’den Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi olan Yılmaz Sezgin
ayrıca Çekmeköy Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi. Sezgin’in kendisine ait bir aile şirketi de var. Bu şirket 2012 yılında Çekmeköy Belediyesi’nden park ve yeşil alanların aydınlatılması
ihalesini aldı.
Seda Yıldırım (Yedek Yönetim Kurulu Üyesi)
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Başbakan Binali Yıldırım’ın gelini, oğlu Bülent Yıldırım’ın eşi.[9]

***
Bu Muaviye-Yezid Dincileri için, bu din alıp satıcılar için, Gerçek
İslam’ın, “iş ehline verilmeli” şeklindeki temel prensibi, hiçbir şey ifade etmemektedir, görüldüğü gibi.
Biz boşuna demedik; bunlar vicdanı, ahlâkı, dini, hukuku, yargıyı
çürüttüler, diye...
Gerçek İslam’da, bildiğimiz gibi, “Şura” vardır. Yani Cumhuriyet
vardır, halk yönetimi vardır. Halkın tamamının seçimiyle belirlenir Halife.
Ama, ne yapmıştır Emevi ya da Muaviye-Yezid Dincileri?
Bunu ortadan kaldırıp, babadan oğula geçen bir Saltanat Düzenine
çevirmişlerdir, Müslüman Toplumunun Yönetimini. Ne yazık ki sonrasında da, bütün İslam Ülkeleri aynı Firavun Geleneğini benimsemişler
ve onu sürdürmüşlerdir.
İşte, Milyar Ali ve şürekâsının, yukarıda aktardığımız hazin işleri de
bunun bir örneğidir.
Şimdi de gelelim, Yeniçağ Gazetesi’nde Batuhan Çolak’ın köşesinde yayımlanan, “Bir Polisin İsyanı” başlıklı şu yazıda ortaya konan
hazin duruma:
***
Bir polisin isyanı: FETÖ’cüler gitti, Menzilciler geldi!
Devlet nezdinde hukuk ve adalet ortadan kalkmış; haksızlıklar,
şuursuz gruplar nezdinde torpile dönüşmüştü. FETÖ gibi sapkınlıklar
“cemaat” denilerek devletin en kilit noktalarına taşınmıştı.
15 Temmuz darbe girişimi Türkiye için bir kırılma noktasıydı.
AKP Hükümeti bu durumu gayet iyi bir şekilde okudu…
Okudu ki “Biz de kandırıldık, milletimiz affetsin” diyerek, adalete
dönüş sinyalleri verdi.
Beklentiler büyüktü…
Liyakat geri gelecek, başta Emniyet ve TSK’deki haksızlıkların
üzerine gidilecek, vatansever kadrolara hak ettikleri değer verilecekti.
Ancak bir süre sonra bu beklentilerin karşılanamadığına şahit olduk. Hükümet bu sefer ipleri tamamen eline alarak, liyakati kendisine
göre yorumlamaya başladı. Torpil ve haksızlık iddiaları birçok kurumda, meslek grubunda yeniden baş gösterdi.
Yaşanılan haksızlık ve baskılardan dolayı “tükenmişlik sendromu”
belirtileri gösteren ve işyerinde mobbinge uğradığını belirtenlerin ba-

[9]

https://odatv.com/kizilayda-binali-yildirimin-akrabalari-tartismasi-1310171200.html.
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şında da polisler geliyor.
O polislerden birine bırakacağım şimdi sözü… 10 yıla yaklaşan polislik mesleğine, yüksek lisansını tamamlamış, atanamayan bir öğretmen olarak başladı. Son yıllarda yaşadıklarıyla mesleği bırakma noktasına geldi. Anlattıklarını dinleyince “bunları yazmalısın” dedim. Sağ
olsun kırmadı ve yaşadıklarını satırlara döktü.
İsmi ve görev yeri bende saklı olan, devletini seven; FETÖ’ye, ona,
buna bulaşmamış dürüst bir memurun anlattıklarına gelin hep birlikte
kulak verelim:
“AKP’li tanıdığım olmadığı için komiser yapmadılar”
“Emniyet teşkilatında eskiden soru çalarak, kul hakkı yenilerek polis yapılıyordu. Şimdi ise bunlar alenen yapılıyor. Örneğin ben iki defa
komiserlik sınavını kazandım Menzil tarikatıyla AKP’den üst düzey
tanıdığım olmadığı için ikisinde de kazanamadım.
Şu an yeni komiser olanlar özellikle AKP Gençlik teşkilatından
referans olarak geliyorlar. Bunun yanında TÜRGEV, Birlik Vakfı gibi
kurumların yanı sıra adını bilmediğim tarikat ve cemaatlerin referansıyla komiser olanlar var. Torpille bir anda yükseltilen 23 yaşındaki
tecrübesiz kişiler, yıllarını mesleğe vermiş polislere amirlik yapar hale
geliyor. Mesela 96 saat ders görüp komiser olan FYO’cüler var. Yine
AKP teşkilatının referans olduğu POEM’ciler var. 8 ayda komiser yardımcılığına atanıyorlar. Bunların çoğu AKP Gençlik teşkilatında yetişen kişiler.
Mesela devlet büyüklerinin (Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı vs.)
koruma kadrosuna geçmek istersen Menzil tarikatı üyesi olmazsan asla
seni almazlar. Başta İstanbul olmak üzere, Narkotik Şube’ye ancak
Menzil tarikatının referansıyla geçilebilir.
Şu an meslekte eğitim gören komiser yardımcıları içinde olan bir
arkadaşımın söylediğini aktarayım. Menzil tarikatı orada kendisine ayrı
bir grup kurmuş, ayrı takılmakta, ayrı gezmekte.
Polislere, üst karar organları tarafından kesinlikle adaletsiz davranmaktadır. Polis müdürleri üzerinde aşırı bir siyasi korku var. Zaten
siyasi korku ülkenin her tarafına yayılmış… Polis müdürleri AKP ilçe
teşkilatı başkanından emir alacak kadar korkuyorlar.”
“Polisin 10 metre ilerisinde fuhuş pazarlığı yapılıyor”
“Polisin en önemli vazifesi sokakta suç ve suçluyla mücadele etmek iken, memurların sokaklara çıkartılmadığını görüyoruz. Polis,
toplu taşıma noktalarında bekletilip GBT ile sınırlandırılıyor. Mahalle
arasında torbacılar (uyuşturucu satıcıları) çok rahat uyuşturucu satmakta, devletin polisi gereksiz olarak metro, tramvay, metrobüslerde temiz
insanlara GBT sormaktadır. Oysa aranan şahıslar; suç işleyenler, kesilmiş cezası olanlar kişisel araç ya da ticari taksi kullanmaktadır.
Toplu taşımada çalışan polislerin asker kaçaklarına tebellüğ etmekten
başka fazla bir şey yapmadıklarını görüyoruz.
Mesela İstanbul Fatih Yenikapı’da saatlerce GBT yapan polis-
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lerin 10 metre yukarısında fuhuş pazarlığı yapılırken, 100 metre
ilerisinde ise torbacılar çalışıyor. Onlarca polisi saatlerce burada tutmanın bir anlamı var mıdır? Yani bataklık dururken boşuna nefes tüketiliyor.
Kent güvenliği için polis sivrisinekle değil, bataklıkla uğraşmalı.
Suç ve suçluyla mücadele ancak bu şekilde mümkün olur.
Polis yelekleri giydirilmiş ve nereden bakılırsa bakılsın polis olduğu anlaşılan personelle, uyuşturucu ve terörle mücadele edilmez.
Şu an yapılan sistemle; temiz, normal halk ile polis yüz yüze getiriliyor. Buna suçla mücadele denmez; birilerinin gözünü boyamak denir.”[10]

***

FETÖ’nün polisleri gitti başka tarikatlar geldi
Hatırlanacaktır; eskiden Feto’nun polislerinin işgali altındaydı, Emniyet Teşkilatı.
Şimdi ne olmuş?
Onlardan boşalan yer, Menzil Tarikatı’nın meczuplarıyla doldurulmuş...
Bunlar başka türlü davranamazlar. Doğaları elvermez buna. Liyakat
miyakat, bunlar için hiçbir önem ve değer taşımaz. Çünkü bunların derdi, kurallarına göre işleyen bir hukuk devleti değildir. Bunların derdi,
Faşist bir Çete Devleti oluşturmaktır. Amaç bu olunca da, sonuç elbette
böyle olur.
Gördüğümüz gibi, devletin getirilmiş olduğu bu içler acısı duruma,
namuslu bir polis bile isyan etmekten kendini alamıyor. İstifa etme noktasına geliyor...
Demek ki, arkadaşlar; artık diğer devlet kurumları gibi, Polis Teşkilatı da tarikatların, cemaatlerin, Tayyipgiller’in yandaşlarıyla doldurulmuş bulunmaktadır.
Şimdi, bu polislerden kanuna uygun davranış mı beklersiniz siz?
Kuşkusuz hayır...
Bunlar tarikat ehli, yandaş kişilerdir. Bunlar için amaç, kanunlara,
yönetmeliklere, kurallara uygun görev yapmak değildir. Tayyipgiller’e
ve tarikatına hizmet etmektir, onları savunmaktır. Onların düzenini, iktidarını savunmaktır.
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/bir-polisin-isyani-fetoculer-gitti-menzilciler-geldi-45530yy.htm.
[10]
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Hatırlanacağı gibi, Tayyipgiller, FETÖ’yle el ele vererek 2010’daki
Anayasa Referandumu’yla yargıyı hukuktan tümüyle koparmışlar ve
kendilerinin hukuk bürosuna dönüştürmüşlerdi.
15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı sonrasında, FETÖ’cüler bir
ölçüde ayıklandı. Bunların yerini, her kurumda olduğu gibi, Tayyipgiller yandaşları ve yandaş tarikat mensupları dolduracaktır, kuşkusuz.
Zaten doldurmaktadırlar da, yukarıdaki haberlerde anlatıldığı gibi.

Yargıyı da yandaşlarıyla doldurdular
Tayyipgiller, yargının mevcut yandaş halini bile yeterince güvenilir
bulmamış olacaklar ki, Yüksek Yargıya yeni atamalar yapmak için, 696
Sayılı KHK ile daha da doğrusu emirnameyle ya da bir Tayyip fermanıyla 116 üye daha atamayı şeklen resmileştirmişler.
İşte haberi:
“OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu
KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas
edildi.”[11]

Hatırlanacağı gibi, Tayyipgiller, Yüksek Yargıdaki ve HSK’deki üye
sayılarını sürekli değiştirirler. Bir bakarsınız çoğaltırlar, aşırı bir biçimde. Sonra ardından azaltırlar... Sonra yeniden çoğaltırlar...
Bu oyunlar, sinsice yapılan bir kandırmacadan ibarettir. Önce kendi
yandaşlarını atayarak üye sayısını arttırırlar. Sonra da, yandaşlığından
emin olmadıklarını ya da tarafsız bulduklarını atarak sayıyı düşürmüş
olurlar. Sonra, yeniden atamalar yaparak hâkimiyeti kesince kendi yandaşlarının ele aldığından emin olmak isterler.
Oyun ya da olay budur...
Yoksa Tayyipgiller’in hukuk, kanun vs., hak, adalet zerrece umurlarında değildir.
Onların bütün derdi, kendi Muaviye-Yezid Dincisi Faşist Tayyipgiller Din Devletini inşa etmektir.
Bugün haber sitelerine düşen, Tayyipgiller’ce yapılan bir oyundan
daha söz edelim:
[11]

http://www.karar.com/guncel-haberler/danistay-ve-yargitaya-yeni-uye-kadrosu-700616.
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Devlet hazinesini de hâkimiyetlerine alma yolunda
Bu oyunla da Tayyipgiller, devlet hazinesini ve ekonomi yönetimini, aslında çoğunluğu oluşturdukları Türkiye Büyük Millet Meclisinden
bile kaçırarak bütünüyle kendi ellerine almanın ya da Kaçak Saray’ın
hâkimiyetine sokmanın şekli kılıfını oluşturmuşlar. Yine, adına “kararname” dedikleri bir Tayyip fermanıyla... Haber şudur:
***
“Okuduğumda şaka zannettim”
Hürriyet yazarı Uğur Gürses bugünkü köşesinde, yeni çıkan
KHK’lere değinerek, tartışılmayan üç düzenlemenin üzerinde durdu.
Gürses, üç düzenlemenin de ekonomik olduğunu belirtirken, bu
düzenlemelerin Meclisin egemenlik alanında bulunan harcama yapma, vergi toplama ve borçlanma yetkisini devre dışı bıraktığını ifade
etti. Gürses düzenlemeleri, “Siyasetçilerin gücü elde ederken telaffuz
etmeyi çok sevdikleri ‘Milli İrade’ kavramını devre dışı bırakan
adımlar” olarak tariflerken, yapılan düzenlemeleri, “Okuduğumda
şaka zannettim” diyerek özetledi.
Düzenlemeyle birlikte, Hazine’ce borçlanma kurallarının devre dışı
bırakıldığını ifade eden Gürses, Türkiye Varlık Fonuna Hazineden para
aktarmanın da önünün açıldığını vurguladı. Ayrıca Gürses, düzenlemelerle birlikte, Savunma Sanayi Fonunun da içinde olduğu özel bütçeli
kuruluşlara, Hazine onayı olmadan dış borçlanma yapmanın olanaklı
hale getirildiğini aktardı.
Düzenlemelerin KHK ya da OHAL’le ilgili olmadığını da ifade
eden Gürses, “Bunun OHAL’le ilgisi yok da, peki hangi olağanüstü
acil bir durum var ki Vakıflar Bankası’nın Hazineye devri için yapılacak ödemenin ihraç edilecek borç senediyle yapılması ve bunun
‘borçtan sayılmaması’ KHK ile düzenleniyor? Bildiğimiz; hayır,
acil bir durum yok” dedi.
Uğur Gürses’in yazısı şu şekilde:
“Geçen pazar yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) ile yine olağanüstü hal ilanına neden olan konularla ilgisi olmayan sayısız düzenleme yapıldı. Bunlardan birkaçı da ekonomiyle ilgili.
En çarpıcı olanı ise üç düzenlemede saklı; biri Hazine’ce bütçe ve
borçlanma yasası limitlerinin devre dışı bırakılarak borçlanma senedi ihraçları yapılması, biri Türkiye Varlık Fonuna (TVF) ya da kuracağı şirket
ya da alt fonlara dış borç devri, dış borç ikrazı ya da Hazine garantisi sağlanması, diğeri de Savunma Sanayi Fonunun da içinde olduğu özel bütçeli
kuruluşlara, Hazine onayı olmadan dış borçlanma olanağı sağlanması.
Üçü de Meclisin egemenlik alanında bulunan harcama yapma, vergi
toplama ve nihai olarak borçlanma yetkisini devre dışı bırakan; özetle, hani siyasetçilerin gücü elde ederken telaffuz etmeyi çok sevdikleri ’Milli İrade’ kavramını devre dışı bırakan adımlar.
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Ekonomi alanında da şaşkınlık verici bu düzenlemelerin başında,
Vakıflar Bankası’nın Hazineye devrine karşılık yapılacak ödemeler
için, Hazine borçlanma senedi özel tertip tahvil ihraç edilmesi ve bunun
da ’borca sayılmaması’ yer alıyor.
SAYILMAYAN BORÇLANMA
Vakıflar Bankası’ndaki çeşitli vakıflara ait hisselerin Hazinece satın
alınması için yapılacak ödeme yerine Hazine kira sertifikası verecek,
ama bu ’net borç kullanımı hesabına borçlanma olarak dahil edilmeyecek’. Yani borç senedi çıkarılacak ama bu ’borçlanma sayılamayacak’. Aynı şekilde, Vakıfbank çalışanlarının vakfına ait hisselerin
devrinde de Hazine özel tertip tahvil çıkarıp verecek ama bunun için
yasada öngörülen ‘bütçede ödenek konulmuş olması’ koşulu bu KHK
ile aranmayacak, ’borç sayılmayacak’.
Peki bunlar ne için yapılıyor?
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasasında belirlenen borçlanma sınırının dışında kalmak için, bütçede ödenek olması koşulunu
aşmak için. Yani Meclisin ’bütçe hakkını’ devre dışı bırakarak ‘aşırtmak’ için.
Bunun OHAL’le ilgisi yok da, peki hangi olağanüstü acil bir durum
var ki Vakıflar Bankası’nın Hazineye devri için yapılacak ödemenin ihraç edilecek borç senediyle yapılması ve bunun ‘borçtan sayılmaması’ KHK ile düzenleniyor? Bildiğimiz; hayır, acil bir durum yok.
Hazine bir ödeme yapacak; bunu nakit dışı olarak, yani piyasadan
borçlanmadan kendi ’yazacağı’ borç senetleri ile yapacak ve kamu defterine ’borç olarak yazılmayacak’. Varlığına banka hissesi koyarken,
ödeme karşılığı yaptığı borcu ‘çekmecede’ saklayacak. Kimden? Meclis iradesinden ve yasadaki kuraldan. Okuduğumda şaka zannettim. Bu
olsa olsa ‘devekuşu dünyasında’ geçerli olur; devletin bütçe ve borç
defteri delik deşik olurken, KHK ile ’bunu olmadı sayın’ diye konulan
hüküm koysanız ne olur? Piyasalar bunu negatif fiyatlar.
FONA HAZİNE MUSLUĞU
Ankara’da deneyimli bir Hazine üst bürokrasisi olsaydı; bunun böyle olamayacağını, getireceği hasarı söylerdi siyasetçilere. Eski bir Hazine bürokratı, bunu ve ilgili maddenin yazım dilinin bile kötü olmasını,
mevcut üst düzey bürokratların ’ölçme ve değerlendirme kapasitelerinin olmaması’ biçiminde değerlendiriyor. Öyle ya; Hazinedeki üst
bürokratın, ‘dünür, damat, bacanak’ derken hangi pozisyona hangi
yakınını yerleştirme kaygısı içinde olduğunu öğrendik geçen gün.
KHK ile Türkiye Varlık Fonuna Hazineden para aktarmanın önü
açıldı. Büyük iddialarla kurulan Varlık Fonu kurulduğunda ilk soru ’Hazine’nin yapamadığı neyi yapacağı?’ idi. Bunu göremediğimiz gibi,
artık Hazinenin yapabildiklerine ortakçı olacağı anlaşılıyor. Dış borç
devri, dış borç ikrazı ve Hazine garantisi kapısı açıldı. Hele ki dış borç
ikrazı gibi, Hazinenin belli koşullarda yaptığı dış borçlanmanın daha
uzun vadede ve daha düşük faizle (belki de sıfır faizle) Varlık Fonuna
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aktarılması mekanizmasının kapısı açılmış durumdadır artık.
Üçüncüsü de savunma ve güvenlik alanındaki Savunma Sanayi
Fonu gibi özel bütçeli kuruluşların, yasadaki kısıtlara rağmen KHK ile
Hazineden izin almadan borçlanma yapabilmeleri olanaklı hale geldi.
Eski bir Hazine bürokratı, bunun S-400’lerin finansman ve kredi anlaşması ile ilgili olabileceğine işaret ediyor. Bütçeyi ve borçlanma kurallarını devre dışı bırakmanın getireceği bedellerin çok ağır olduğunu
1990’lardan biliyoruz. Umarım bu da ‘gördüğümüz film’ çıkmaz.”[12]

***

Faşist Din Devletine adım adım giderken
Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar; Tayyipgiller artık iyice zıvanadan çıktılar. Pervasızlaştılar...
Faşist Din Devletlerini günbegün, adım adım oluşturmaktadırlar,
gözümüzün önünde. Hem de, yukarıda da belirttiğimiz gibi, adı KHK
olan Kaçak Saray Fermanlarıyla. Ve ona uygun icraatlarıyla...
Devletin tüm kurumlarını, ordusundan yargısına, polisinden MİT’ine, eğitiminden ekonomisine kadar bütünüyle Kaçak Saray’ın hâkimiyetine soktular.
Aslında şu anda Türkiye’yi sadece Kaçak Saray yönetiyor. Oradaki
Sultan Tayyip ve danışmanları yönetiyor. Diğerleri göstermelik...
İşte aynı fermanda bütün yandaşlarını da “kanunlarüstü” ilan edip
geçtiler. Artık Tayyipgiller’in vurgun ve ihanet düzenini savunan hiçbir resmi ya da sivil kişi ya da gruba, ne suç işlerlerse işlesinler hesap
sorulamayacak, soruşturma açılamayacak. Yani bunların bir teki bile,
herhangi bir mahkeme önüne çıkarılamayacak. Tayyip, bunların tamamını dokunulmazlık zırhı içine sokmuş oldu, 696 Sayılı Fermanıyla...
Bundan sonra yapacakları da, bu Faşist Tayyipgiller Din Devletini
iyice pekiştirmek-sağlamlaştırmaktan ibaret olacaktır.
Bunlardan herhangi bir halka yarar, vatana millete yarar iş beklemek, gafletten, saflıktan, uyurgezerlikten, daha da açığı, sosyal ve siyasi körlükten başka hiçbir şey değildir.
Hep söylüyoruz ya; bütün diktatörler gibi, bütün zalimler, vurguncular ve hainler gibi, bunların da iktidarlarının sonu gelecek!
Hem de trajik bir son olacak bunlarınki!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Aralık 2017
[12]
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Ayrım
Altı

Eee, Hafız?..
Yunanistan’a gidersin ama 18 Ada’yı hiç ağzına almazsın, değil mi?
Bu da gösteriyor ki Kaçak Saraylı Hafız; bu adalarımızı sen koltuk
için, ABD’li ve AB’li efendilerine yaranmak için ellerinle Yunanistan’a teslim ettin.
Yani resmen vatan satıcılığı yaptın.
Yunanistan’a yaptığın resmi gezide, “Lozan’ın güncellenmesi
gerek”, “Batı Trakya Türklerinin müftü seçimi” gibi hiçbir sonuç
doğurmayacak, dolayısıyla da ciddiyetsiz konulardan söz ettin. Her ikisinin de cevabını tokat gibi çarpıverdi yüzüne, Syriza Lideri Çipras.
Türk azınlığın müftü seçimi, Yunanistan’ın iç işidir, içişlerimize
başka devletlerin karışmasına izin vermeyiz, deyiverdi...
Sense hiçbir lafa kadir olamadın, bu madaralizasyon karşısında...
Yani düpedüz madara ettin kendini.
Lozan Meselesindeki sözlerine ise, yine aynı şiddette cevap verdi,
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras:
“Bu anlaşmanın güncellenmesi söz konusu olamaz.”[13]

Ne yaptın, bu karşılıklar karşısında, Hafız?
Başın önünde yürüdün gittin...
Senin dayılanman, sadece Kaçak Saray’a toplandığın gariban muhtarlar önünde söker. Bir de, adı “Mülayim” olacakken yanlışlıkla “Kemal” konmuş, Yeni CHP’nin Lideri Sorosçu Kemal önünde söker. Başkaları yemez, senin “kuru gürültü”nü.
Bak, senin hain, Amerikan uşağı kralları önünde, ayağına gidip diz
kırdığın, ölünce Türkiye’de yas ilan ettiğin, Ortadoğu’da İsrail’le birhttp://www.mepanews.com/haberler/11618-cipras-lozan-in-guencellenmesi-soez-konusu-olamaz.html.
[13]
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likte Türkiye’nin en önde gelen düşmanları arasında yer alan, Suudi
Arabistan medyasının gazetecileri bile, senin söylemlerini sadece “kuru
gürültü” olarak değerlendiriverdiler.
İsrail de benzer bir değerlendirmede bulundu, hatırlarsın...
Burada sormak en doğal hakkımızdır:
18 Ada Vatan Toprağımız değil mi?
Bu adaları, 2004’ten başlamak üzere, kademeli bir biçimde Yunanistan işgal ve ilhak etmedi mi?
Yerleşime açıp, oralarda kilise yapıp dini ayinler düzenlemedi mi?
Ve de o adaları silahlandırarak, top namlularını Türkiye’ye karşı yöneltmedi mi?
Vatan Toprağımız ve kendi karasularımız içinde avlanan bir balıkçımızı alçakça katletmedi mi?
Daha başka balıkçılarımızı tutuklayıp zindanına atmadı mı?
Bu adalar, Lozan Antlaşması’na göre, çok net ve kesin bir biçimde
bizim Vatan Topraklarımız olarak belirlenmedi mi?
Ayrıca da, Fransız, İngiliz ve Amerikan Haritalarında bile bu adalar
Türk Toprağı olarak gösterilmedi mi?
Ve bütün bu saldırganlıklara karşı, işgallere karşı sen bugüne dek
ağzını açıp bir tek kelam edebildin mi?
Cevap ver Tayyip!
Cevap verin Tayyipgiller avanesi!
Bu soru sorulacak size...
Hukuka bağlı, bağımsız, vatansever Türk Mahkemeleri önüne çıkarıldığınızda, soracak hâkimler bu soruyu size:
Neyin karşılığında sattınız Vatan Toprağını, diyecek.
Vatan Toprağını yabancı devletlere peşkeş çekenlere hain denmez
de başka ne denir, diyecek.
Vatana ihanetten kesinkes hesaba çekileceksiniz Hafız!
Kaçışınız, kurtuluşunuz asla olmayacak.
Bu ihanetin belgesini, yurtsever, namuslu asker Ümit Yalım şöyle
ortaya koymuştu yıllar önce:
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***
Türkiye’ye ait adaların Yunan askerleri tarafından işgal edildiğini,
Yunan Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarının,
papazların sıkça askerleri ziyaret ettiğini, milislerin eğitildiğini, paraşüt
atlayışlarının yapıldığını, adaların silahlandırıldığını belgeleriyle sıkça gündeme getiriyoruz. Adaların işgalini ilk anlatan, belgelerle ortaya
koyan ise emekli Kurmay Albay Ümit Yalım oldu. Bosna’da Müşterek Harekât Merkezi’nde, 2. Ordu Harekât Merkezi’nde görev aldı.
Adalarımızın durumunu Genelkurmay karargâhında Silahlı Kuvvetler
Komuta ve Harekât Merkezi’nin amirliğini yaptığı dönemde yakından
görmeye başladı. Görevli olduğu yer hava sahası, karasuları ihlalleri,
üs uçuş izinleri, hava limanları uçuş izinleriyle de ilgiliydi. Yunanistan
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı sitelerine girip işgaller ve gelişmeleri adım adım izledi.
‘YAZILI EMİR’ İSTİYORLAR
Kendisi de emekli kurmay albay olan Ümit Yalım, kaldığı orduevlerinde, dost ortamlarında eski meslektaşlarıyla konuşuyor. Yalım,
“İnanın bütün subaylar bu işgalden alabildiğine rahatsız. Onlar, adalarla ilgili her gelişmeyi hemen Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’ne
anında rapor ettiklerini ama hiçbir şey yapılmadığını” belirtiyor, bu
yüzden ilgili gelişmeleri Sözcü’ye şöyle aktarıyor:
“Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli subaylara, ‘işgal altındaki
adalara yaklaşmayın talimatı’ var. Subaylar da ‘Burası bizim devriye
alanımız. Eğer gitmemizi istemiyorsanız yazılı emir verin’ diyor. Sahil
Güvenlik Komutanı ve kurmay başkanı da yazılı emir veremiyor. Subaylar da işgal edilen adalar dahil o bölgede dolaşıyor.
Her gemide, ‘gemi jurnali’ var. Bu jurnale, yapılan bütün seyirler
kaydediliyor. Dolayısıyla o subaylar hem milli görev yapıyor, vatan
toprağına sahip çıkıyor hem de ilerde doğabilecek yargılamalar karşısında kendilerini garanti altına alıyorlar.
YUNAN ASKERİ KORUMA ALTINDA
Her ordunun savunmakla sorumlu olduğu vatan toprağı var. Ege’deki adalar da Ege Ordu Komutanlığı’nın sorumluluğu altında… Bunlar
da, adalardaki gelişmeleri rapor ediyor ama üst taraftan bir sonuç alamıyor. Adaların içinde ise asayiş ve güvenlikten jandarma sorumlu…
Adaların etrafındaki karasularının emniyetini sağlamak ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevidir. Hepsinin sorumlusu ise il valisidir.
Genelkurmay Başkanlığı da kendilerine ulaşan adalarla ilgili olup
bitenleri rapor ediyor. Ancak İç Hizmet Kanununun 35. Maddesi değiştirildiği için onların da eli-kolu bağlandı. Yasaya göre asker, yurt
dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmakla
yükümlü. Temmuz 2013’e kadar yurt içinde de tehditten sorumluydu.
Bu tarihten sonra yurt içindeki tehdit ve tehlikelere karşı askerin sorumluluğu kalmadı. Yapılan bu kanun değişikliğiyle yurt içinde bulunan
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Yunan askerleri, kanunla TSK’ye karşı koruma altına alındı.
ÖNLEME DE YAPILAMIYOR
Daha önceleri bir Yunan helikopteri adalarımıza gelmek isterse Çiğli’den kalkan uçaklar önleme yapar, helikopteri sokmazdı. Şimdi bu önleme yapılmıyor. Hem kanundan, hem de hükümetten kaynaklanıyor.
Türk Hava Kuvvetlerimiz işgal edilen adalarımızın üzerinden uçup
‘egemenlik’ gösteriyor. Çünkü hava sahası bize ait. Yunan Genelkurmay Başkanlığı, adalar üzerindeki uçuşları sanki kendi hava sahasını
ihlal etmişiz gibi şikâyet ediyor.
Ben, adalarımızın işgalini ilk kez 31 Aralık 2008’de öğrenmiştim.
Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Genelkurmay Başkanı Aydın’a
bağlı Bulamaç Adası’na gitti. Hava Kuvvetleri, ‘hava sahası ihlali’ verdi. ‘Bunların hava sahamızda ne işi var?’ diye araştırınca olay ortaya
çıktı. Bu olaydan sonra 6 Ocak 2009’da Yunan Cumhurbaşkanı Papulyas Aydın’ın Eşek Adası’na gitti.
O ADAYA BAYRAK DİKİLECEK
Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatları Genelkurmay’a davet ettik, müşterek bir toplantı yaptık. Bu toplantıda Genelkurmay yetkilileri adaların boşaltılmasını talep etti. Hükümet kanadı ise
bu konuda ayak sürüdü. Verilen arada önemli bir isim ‘bu adaların AKP
hükümetinin bilgisi dahilinde işgal edildiğini’ itiraf etti. Bugün işgal
edilen ada sayısı 18’e ulaştı.”
İşgal edilen adalardan biri Nergiscik. Ümit Yalım’ın annesinin adı
da Nergis. Anne, “Oğlum Nergiscik Adası’na ne zaman gideceğiz” deyince Ümit Yalım, “Merak etme, Yunanlıları çıkaracağız, bayrağımızı
mutlaka bir gün çekeceğiz. Seni de adını taşıyan adaya götüreceğim”
diye söz veriyor. Bakalım, Nergis Hanım o günleri görebilecek mi?[14]

***

İşte ihanetinizin belgesi de bu, Kaçak Saraylı Hafız!
Aslında Türkiye’de hukuka uygun çalışan, bağımsız adalet mekanizmasının zerresi olsa, bu ihanet ve kanıtı karşısında sizi anında vatana
ihanetten tutuklar ve yargılar.
Bugün yok, ama yarın olacak böyle bir yargı.
Senin Başbakanın Milyar Ali de, Yunanistan’dan vize alarak bu adalarımıza turist olarak gitmişti, değil mi Hafız?
Ne utanç verici bir durum yahu!
Kendi vatan toprağına başka bir devletten vize alarak, onun izniyle
girebileceksin ha?..
Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi, http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/saygi-ozturk/
askere-yaklasmayin-talimati-var-1840840/.
[14]
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Ondan sonra da sırıtarak pozlar vereceksin.
Nasıldı o ünlü özdeyiş?
“Böyle başa böyle tarak...”
Milyar Ali de, diğer avanen de senin kategorindedir, Hafız... Hepiniz aynı toptan kesmesiniz. Zaten bu sebeptendir, birbirinizi bulmanız...
Daha önce de söz verdik Halkımıza; Çeşme ya da Bodrum Meydanı’nda mahkeme kurup yargılayacağız sizi. Canlı yayınla da Halkımızın tamamına izleteceğiz. İhanetinizin hesabını verişinizi...
Bak bakalım, o zaman “hülooğğ”cuların sizler için ne diyecekler...
Gelecek o günler de, gelecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Aralık 2017
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Ayrım
Yedi

Kaçak Saraylı Hafız’ın hâlâ “Zalim Esed, devlet terörü uyguladı.
Onunla birlikte yol yürüyemeyiz.” söylemi, apaçık bir şekilde, devşiricisi, yapımcısı ve efendisi ABD Haydut Çakalına; “Ya, siz bakmayın
benim Zarrab’la ilgili gak guk ettiğime. Ben aslında sadakatle size
bağlıyım, emrinizdeyim ve hizmette sınır tanımam.” mesajı vermektir.
Yoksa, bu saatten sonra hâlâ zafer kazanmış, yurtsever ve antiemperyalist Beşşar Esad’la ve onun liderliğindeki BAAS Yönetimiyle
uğraşması, aklını zerre miktarda da olsa özgürce kullanabilen bir insanın yapacağı bir iş değildir.
Hadi, diyelim ki Kaçak Saraylı Hafız, sözlerinin ve eylemlerinin ne
gibi sonuçlar doğuracağını hesaplayamaz ve göremez. Ama benzer söylemler, Kaçak Saray Sözcüsü, cin gibi zeki İbrahim Kalın tarafından
da sarf ediliyor.
Demek ki, bunlar, ABD’nin sadık kulları olmuşlar artık. Onsuz iktidarda kalınabileceğine bir türlü akıllarını yatıramıyorlar, bu konuda
kendilerini ikna edemiyorlar. Ne yapıp edip ABD’ye güven vermek,
onun gözüne girmek, ona hizmette kusur etmemek, ona sadakat gösterilerinde bulunmak; bu sayede de ihanet, vurgun ve zulüm düzenlerini
sürdürmek derdindeler. Anlayışları bu...
Kaçak Saraylı Hafız’ın ve amigolarının algılayamadıkları ise şudur:
Her nesnenin olduğu gibi, her işbirlikçi hizmetkârın da bir kullanım
süresi vardır. O süre doldu muydu, ABD Haydudu hemen tekerlendirir
işbirlikçisini iktidardan. Yerine büyük bir heveskârlıkla sıra bekleyen,
devşirdiği uşaklarından derleşik bir kadroyu getirir.
İşte bu nedenle de, Kaçak Saraylı’nın ve onun AKP’giller’inin kullanım süresinin sonuna gelindiğini görmüş oluyor, ABD Emperyalist
Haydudu.
Bu sebeple de, onun koltuğunu sallayıp çatırdatıyor, art arda ona,
açılış babından da olsa, darbeler indiriyor.
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Tayyip’in Beşşar Esad konusunda
pervane gibi dönüşü
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Beşar
Esad için “Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed’le yürümek imkânsızdır” dedi.
“Tunus’a yaptığı resmi ziyarette, Tunuslu mevkidaşı El-Baci
Kaid es-Sibsi ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan “Suriye’de Esed’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye’nin başkanıyla
nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye’nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net
söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir” dedi.”[15]

Yukarıdaki birkaç cümlesi içine kaç yalanı birden sığdırıyor, Kaçak
Saraylı Tayyip, değil mi arkadaşlar?
Halkımızın deyişiyle; “Yalan bunların ağızlarında yuva yapmış.”
Soralım Hafıza:
Hani Esad kardeşindi senin?
Hatta kardeşten de yakındın, Beşşar Esad’la?
Ne oldu da birden “zalim” oldu Esad?
Esad hiçbir değişiklik göstermedi, Hafız...
Pervane gibi dönen sen oldun. Efendin Obama’dan aldığın bir buyruk üzerine, anında sattın Esad’ı ve kardeş Suriye Halkını. Tüm Müslüman Halklara olduğu gibi, kardeş Suriye Müslüman Halkına karşı da
savaş suçu işledin. Durduk yerde, efendinin BOP’unu hayata geçirmek
için savaş açtınız, Türkiye dostu kardeş Suriye’ye ve onun namuslu,
yurtsever liderine ve yönetimine. ABD ve Emperyalist Haydutlarıyla
birlikte, Siyonist İsrail’le birlikte ve insan soyunun yüzkarası tiplerden
oluşan, hain insan sefaletinden derleşik Suudi Arabistan Krallığı yöneticileriyle birlikte. Katar gibi alçak emperyalist uşaklarıyla birlikte.
Tüm derdiniz efendinize yaranmak, vurgun ve soygun düzeninizi
devam ettirmekti, değil mi?..
Ne diyor, Kaçak Saraylı?
“1 Milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan”, diyor Esad için.
Yalan!
1 milyon masum insanı emperyalist çakal sürülerinden derleşik
efendilerinle birlikte, İsrail’le, Suudi Krallığı, Katar Emirliği’yle birlik[15]
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http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42493610.

te sizler öldürdünüz. Tıpkı Irak’ta, Libya’da olduğu gibi.
Elleri kanlı olan sizlersiniz. Müslüman katliamcısı olan sizlersiniz.
Emperyalist Haçlı’nın işbirlikçisi, onun taşeron katilleri olan sizlersiniz. Yatacak yeriniz yok sizin be!
Sizi ancak Cehennemin en derin bölgesi olan, adına “Hâviye” denen
ve inanmadıkları halde inanmış görünen sizin gibi müşriklerin bulunduğu yer kabul eder.
Yüreğinde zerre miktarda olsun Allah korkusu taşıyan ve Din
Günü’ne inanan bir insan, nasıl yüz milyarlarca dolarlık kamu malını
aşırır?
Ve nasıl Emperyalist Haçlı’nın emrine girip on milyon civarında
masum Müslümanın kanının akıtılmasında onlarla suç ortaklığı eder?
Sizin dinciliğinizin Muaviye ve Yezid Dinciliğinden en ufak bir farkı yoktur. Hep söyleyegeldiğimiz gibi; bir tek Tanrıya tapınırsınız siz;
o da Para Tanrısı’dır.

Kendi kanunsuzluğunu Beşşar Esad’a yansıtış
Bir de, hangi yalanı ve demagojiyi öne sürüyor yukarıda, Kaçak Saraylı?
“Suriye’nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi?”
Sen milleti ahmak sanıyorsun herhalde tümden, Hafız...
İşte birkaç yıl önce Suriye’de seçimler yapıldı. Ve Beşşar Esad, halkının yüzde 84’ünün oyuyla yeniden devlet başkanlığına seçildi.
Üstelik de, emperyalist efendilerin iftira atamasınlar, namussuzluk
yapamasınlar diye, onların gözlemcilerini de davet etti ülkesine, Beşşar
Esad. Onlar bile seçimlerin kanunlara uygun bir biçimde yapıldığını ve
hiçbir usulsüzlüğün olmadığını rapor ettiler.
Asıl kanunsuzluk yapan sensin. 16 Nisan Referandumunu yüzde
53’e yüzde 47 oranıyla kaybettiğini adın gibi biliyorsun. Kendi yan örgütüne çevirdiğin Yüksek Seçim Kurulunun yaptığı bir “Tam Kanunsuzluk”la ve bunun sonucunda da 2 buçuk milyon civarındaki sahte
oyu sisteme sokup geçerli kılmasıyla kıl payı kazanmış gösterebildin
kendini. Aslında kaybettiğini kendin de, avanen de, dünya âlem de biliyor. Efendin Batılıların gözlemcileri de senin yaptığın kanunsuzlukları
raporunda belirttiler. Bu da gösteriyor ki, “hülooğğ”cuların bile yavaş
yavaş seni görüp gerçek kimliğinle tanımaya başladılar. Ne yaparsan
yap, bayır aşağı yuvarlanmaya başladın, Hafız. Kurtuluşun yok artık.
Kaçak Saraylı Hafız, Beşşar Esad’a attığı bu iftirayla, tam anlamıy69

la psikolojik projeksiyon yapıyor. Yani, kendi işlemiş bulunduğu suçu,
Beşşar Esad’a yansıtmış oluyor.
Kaçak Saray Sözcüsü İbrahim Kalın da 4 gün önce şu demagojiyi
gevelemiştir.
“Esed meşruiyetini ve liderlik vasfını yitirmiştir, Suriye’nin
geleceğini inşa etme gibi bir şansı kalmamıştır.” (http://www.demokrathaber.org/siyaset/kalin-rojava-devrimi-sol-perspektif-acisindan-cok-ciddi-bir-paradoks-h94763.html)
Bununki de tamamen efendisine yaranma telaşından başka bir şey
değildir. Onun dediğini değişik ifadelendirmeyle öne sürecek ki, Kaçak
Saray’daki makamını ve küpünü koruyabilsin.
Oysa bütün dünya ne demektedir?
“Esad’sız bir Suriye üzerine hesap yapmak ve ona göre strateji
belirlemek gerçekçi değildir. Esad’ın kalıcılığı artık netçe ortaya
çıkmıştır.”
ABD ve AB Çakalları bile artık bu noktaya gelmişlerdir. Bizimkilerse, bütün işbirlikçi hizmetkârların yaptığı gibi, kraldan çok kralcı görünerek, efendilerine yaranma ve ihanet ve talan iktidarlarını sürdürme
telaşındadırlar.
Tabiî Kaçak Saraylı Tayyip ve avanesinin yaptığı, bu efendiye sadakat gösterileri, bölge ülkeleri nezdinde onun zaten oldukça sarsılmış
olan güvenilirliğini yerle bir etmektedir.
Düşünün, bunların Türkiye’yi düşürdüğü durumu. Dünyada hiç
kimse bunlara saygı duymamaktadır, bunlara iyi gözle bakmamaktadır.
Bunlardan bize ne, diyebiliriz. Bunlar zaten vatanımızın ve halklarımızın düşmanıdır, diyebiliriz. Fakat iş bu kadar basit değildir. Bunlarla
birlikte itibar kaybeden, ülkemiz de olmaktadır, Türkiye de olmaktadır.

AKP’giller
ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünüdür
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, aslında bunlar asla gelemezlerdi Türkiye’nin Yönetimine. Fakat 1950’den bu yana ABD Emperyalist Haydudunun tüm İslam Ülkeleriyle birlikte boynumuza dolamış olduğu lanet
halkası “Yeşil Kuşak Projesi”, hem bunları yetiştirdi, hem de halkımızın önemli bir bölümünde sağduyu diye, özgür düşünce diye, mantık
diye, kavrayış diye bir şey bırakmadı.
İşte bu ABD Projesinin yaratmış bulunduğu tahribat üzerine inşa
edebildi bunlar iktidarlarını...
70

ABD ve AB Haydutları, Kahraman Gerilla Che’nin de dâhiyane
biçimde özetlediği gibi, İnsan Soyunun başdüşmanıdırlar. Üstelik sadece bununla da kalmamaktadırlar; hayvanların da, doğanın da başdüşmanıdır bu sömürgen, alçak emperyalist çakallar.
Gün gelecek, insanlık bunlardan ve onların işbirlikçisi hainlerden
hesap soracak!
İnsan içine çıkamayacak bunlar. İnsanlık hep tiksintiyle, lanetle anacak adlarını...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Aralık 2017
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Eee, Hafız...
Ülkenin en göze çarpan merkezlerindeki bilboardları doldurdun
yine afişlerinle. Üstüne de yazdırdın: “KUDÜS’Ü SAVUNMAK, İNSANLIĞI SAVUNMAKTIR”, diye.
Altına da devam ettirdin: “İNSANLIĞI SAVUNAN LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN”...
Ömründe bir kerecik olsun, ikili oynama be Hafız! Dürüst ol, mert
ol, cesaretli ol!
Var mısın buna?
Olabilir misin?
“Olabilirim” diyorsan, haydi bakalım, görelim.
Evet, Kudüs’ü savunmak, insanlığı savunmaktır.
Fakat, Kudüs’ün düşmanlarıyla, yani ABD Emperyalist Hayduduyla
ve Ortadoğu’daki Bekçi Köpeği Siyonist İsrail’le iş tutmaksa, onlarla ekonomik, siyasi, askeri ittifaklara, alışverişlere girmekse insanlığa
sırtını dönmektir, insanlığa ihanettir. İnsani ve ahlâki değerlerden vazgeçiştir.
Hadi bakalım. Bu Kudüs düşmanı alçaklarla kes ilişkilerini tümden.
“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!”, de. “Siyonist İsrail, Ortadoğu’dan silin!”, de.
Diyebilir misin bunları?
Bak, biz diyoruz. Hem de 1960’lı yıllardan bu yana diyoruz hep.
Çünkü biz Gerçek Devrimciyiz, ülkemizin, vatanımızın, halklarımızın,
Ortadoğu Müslüman Halklarının ve tüm Dünya Mazlum Halklarının
gerçek dostu ve savunucusuyuz biz.
Ama sen diyemezsin, değil mi?
Sizlerinki sadece kuru gürültü, içi boş lagaluga ve kandırmacadan
ibaret...
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Nasıl olsa böyle kuru gürültü çıkardık mı, bırakalım sistematik düşünceyi, sıradan düşünmekten bile alıkonmuş, neredeyse Kırklar Dergâhı’nın müritlerine dönüştürülmüş “hülooğğ”cularım yer bunları, diyorsun değil mi? Bu da bizim için yeterlidir. Amaç hasıl olmuş olur bu
şekilde. Zaten bizim tek derdimiz var: Bu bilgiden ve bilimden uzaklaştırılmış, meczuplaştırılmış “hülooğğ”cularımızı Allah’la aldatarak
onların oylarını kapma, iktidarımızı sürdürmek...
E, tabiî bu arada da “Durmak yok, yola devam” deriz, küplerimizi
doldurmaya hız kesmeksizin devam ederiz...
Milyar dolarlarla dolu küpleriniz çoğaldıkça, vurgun iştihalarınız
daha da artıyor, değil mi Hafız?..
Ha vuralım de vuralım diye gayrete geliyorsunuz, ekin tarlalarını istila eden çöl çekirgeleri gibi koca ülkemizin şehirlerini, dağlarını, ovalarını, nehirlerini, limanlarını yağmaladıkça yağmalıyorsunuz.
Ne kadar veciz buyruklar veriyorsun amigolarına, Hafız...
Diyorsun ki; “Kupon arsalar benden habersiz satılmasın.” Yani, yağlı kuyruk sadece benim hakkım. Sizse gerisiyle idare edin artık.
Bu han-ı yağmanın hiç sonu gelmeyecek sanıyorsunuz, değil mi Hafız?..
Hiç hesap sorulmayacak, bize gık diyen olmayacak hiç...
Ama yanılıyorsunuz, Hafız. Fena halde yanılıyorsunuz. Yok öyle bir
dünya...
Bütün hırsızlıklarınız, tek tek, kuruş kuruş biliniyor, be Hafız!
Hesap günü gelince, önünüze konacak bunlar, somut belgeleriyle...

Kudüs Meselesi’nde de fırıldak
Neyse, dönelim Kudüs’e...
Kudüs’ün en önde gelen iki düşmanından birincisi olan ABD Emperyalist Çakalının Başkanı Trump’ın önünde, bir yandan eğilip bir
yandan ceket ilikleyen kimdi, be Hafız? He?..
ABD’deki Yahudi Lobisinin örgütünden “Cesaret Madalyası” alan
kimdi be Hafız?
Hafızanı bir yokla bakalım. Ondan sonra da aynaya bir bak. Ruhun,
aynadaki suretine sorsun; “Bu üç günlük dünya için, bu gelip geçici
saltanatlar için böyle kılıktan kılığa girmeye, bu hallere düşmeye değer
miydi be Tayyip?”, diye. “Ne oldun sen böyle, sana bu kötülükleri kim
yaptı da seni bu hallere düşürdü?”, diye…
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Aslında acınacak adamsın be Hafız...
Ve biz gerçekten acıyoruz sana. Ve tabiî avanene de...
Fırıldak gibi dön her konuda, kalıptan kalıba gir, bugün dediğinin
yarın tersini savun, yalan üstüne yalan, demagoji üstüne demagoji üret
ve durup dinlenmeden insanları Allah’la aldat...
Ne yapabiliriz ki... Kendiniz seçtiniz bu yolu. Özgür iradenizle seçtiniz.
Özetçe; ruhunuzu sattınız Şeytan’a. Sadece dünya menfaati için...
Bizse hep ne dedik Hafız?
“Onur yaşamdan önemlidir”, dedik. Ve hep bu altın değerindeki özdeyişimizin kapsamı içinde yaşadık. Bedeli ne olursa olsun, başka türlü
bir yaşam asla düşünmedik. Hep böyle yaşadık, son soluğumuzu verene
dek de böyle olacağız.
Diyoruz ya hep; ayrı dünyaların insanlarıyız biz, diye...
Suret olarak benzerliklerimiz olabilir. Ama özümüz, ruhumuz birbirinin yüz seksen derece karşıtıdır...
Evet, son sözümüz de şu olsun:
Katil Amerika, Katil İsrail, Ortadoğu’dan defol!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Aralık 2017
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Ortaçağcı bir Din Derebeyliği olan, Ayetullah’ların ekonomik,
sosyal ve siyasi zulmü altında bunalan ve isyan patlamaları ortaya
koyan İran Halkının meşru hak arama eylemleri ve bu isyan potansiyelini rayından çıkarıp, yörüngesine çekmeye çalışan emperyalist leş
kargalarının sahtekârlıkları.
Ülkemizde ve dünyada olup bitenlere ilgi duyan aydınların da yakından takip ettiği gibi, İran’da 28 Aralık’ta, özgücünü İşçi Sınıfının
oluşturduğu İran Halkı; hayat pahalılığını, işsizliği ve Mollaların hayâsızca sömürü ve vurgunlarını protesto etmek amacıyla meydanlara aktı.
Ve Mollaların ekonomik ve siyasi sömürü ve talanlarına en açık şekilde
tepkisini ortaya koydu.
Mevcut ekonomik ve siyasi sistemde, kendilerine yoksulluğun, açlığın, işsizliğin düştüğünü; Mollalarınsa ülkenin doğal zenginliklerini ve
halkın yaratmış olduğu değerleri utanmazca aşırdıklarını, zimmetlerine
geçirdiklerini, İslami deyişle “gulûl” suçu işlediklerini dile getirdi ve
bu sisteme son verilmesini istedi.
Eylemler 4 gün boyunca kesintisiz biçimde sürdü. Mollalar, başlangıçta çok sert tedbirlere başvurmadılar. Fakat baktılar ki eylemler
kendi Ortaçağcı talan düzenlerini tehdit etmeye başladı; bunun üzerine
sertleştiler ve ateşli silahlar da dahil olmak üzere, her türden silahla
eylemcilere saldırıya geçtiler.
Eylemler boyunca onlarca direnişçi şehit düştü. 5 günün can kayıpları sayısı, birkaçı polis olmak üzere, 27’yi buldu.
Dün akşam 18.43’te medyaya düşen bir habere göre de, Devrim
Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, eylemlerin sonlandığını
bildiriyor.
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İran Komünist Partisi’nin
eylemlere öncülük edecek etkinliği yok
Bizce de, eylemlerin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdı. Çünkü, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi İran’da da halk, örgütsüz. Örgütsüz,
dolayısıyla da kendiliğinden oluşan bir halk hareketi, eninde sonunda
yenilgiye mahkûmdur.
Lenin Usta’nın deyişiyle; “İşçi Sınıfı Partiliyse heptir, Partisizse
hiçtir.”
Burada şu denebilir:
İyi de, İran’da TUDEH var-İran Komünist Partisi var...
Bu partinin ismi var sadece. Herhangi bir gücü, etkinliği yok. Doğru, devrimci bir ideolojisi de yok. Hatırlanacağı gibi; TUDEH, ABD
Emperyalist Haydudunun Irak işgaline onay ve destek vererek tüm devrimci saygınlığını ve güvenilirliğini sıfırlamış bir örgüttür. Yani antiemperyalizmi lugatından çıkarmıştır. Dolayısıyla da, “sahte sol” bir örgüt
haline dönüşmüştür.
Gerçek bu olduğu için, bu son İşçi Sınıfı İsyanında da bu örgütün
varlığı, az sayıdaki taraftarının eylemlere katılmış olmasının dışında,
hiçtir...
Ekonomik zulüm dizboyudur İran’da da, Türkiye’de olduğu gibi.
Üstüne üstlük, Mollaların, Ayetullah’ların Ortaçağcı Şeriat Yasalarını
dayatan siyasi ve sosyal zulmü de aynı düzeydedir. Buna rağmen, kitleler, dayanamadıkları durumlarda isyan patlangıçları yapmış olsalar da,
yenilgiyle karşılaşıp geri çekilmekten başka bir tepki ortaya koyamıyorlar.
Hep söyleyegeldiğimiz gibi; Sovyetler Birliği’nin ve Sosyalist
Kamp’ın yıkılışı, dünyanın dengesini bozmuştur, yörüngesinden çıkarmıştır dünyayı. İnsanlık bayıraşağı gitmeye başlamıştır, 1991’den bu
yana.
İşin tuhafı; o tarihten itibaren, Antika ve Modern Parababalarının
sömürü ve talanları alabildiğine artmasına rağmen, ezilen ve sömürülen
halk kitlelerinde devrim dalgaları ortaya çıkamaz olmuştur.
Morallerini, özgüvenlerini, umutlarını yitirmiştir, bir anlamda, kitleler. Hani Kıvılcımlı Usta da der ya; “İnsan denilen makine, moral
denilen yakıtla çalışır”, diye... İşte o yakıttan yoksun kaldığı için, ne
kadar ağır zulüm altında olursa olsun, her şeyi göze alıp davranamıyor
yığınlar.
İsyan patlangıçlarında sonuna kadar gidemiyorlar...
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Tabiî bu bayıraşağı gidiş, devrimci örgütleri de devrimci örgütler
olmaktan çıkarmıştır. O örgütler, ideolojilerini ve inançlarını yitirmişlerdir öncelikle...

Bizim dışımızda devrimci hareket kalmadı
Yine Ustaların deyişiyle; “Devrimci Teori olmadan Devrimci
Pratik olmaz...”
İşte bizde de durum aynı değil midir?
Bizim dışımızda antiemperyalist, devrimci hareket mi kalmıştır?..
Namuslu olmak kaydıyla, her aydının da görüp tanık olduğu gibi, bizim dışımızda antiemperyalist bir ideolojiye sahip hareket kalmamıştır.
“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!”, diyebilen bir sol örgüt var
mıdır, bizim dışımızda?
Duyan, bilen var mı böyle bir örgütün varlığını?
Yok...
Öyleyse; bizim dışımızda Gerçek Devrimci bir Parti de, herhangi bir
örgüt de yoktur.

ABD, emperyalist çıkarları gereği
İran’daki isyanı savunur görünür
İran’daki halk isyanı, emperyalistlerin iğrenç içyüzlerinin ve sahtekârlıklarının da bir kez daha ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Yine tanık olduğumuz gibi, başta ABD Emperyalist Haydudunun
psikopat ve bunak Başkanı Trump gelmek üzere; İngiltere Başbakanı,
Avrupa Birliği Sözcüleri, Siyonist İsrail Başbakanı ve İslam Dünyasının en önde gelen yüzkaralarından olan Suudi Krallığı hemen açıklamalar yaparak, bu isyanı sahiplenmeye kalkıştı.
Bu kaşar ve alçak halk düşmanları, İran’daki bu meşru halk isyanını
hiç içtenlikle sahiplenebilirler mi?
Buna imkân var mı?
Tabiî ki yok...
Fakat onların derdi başka:
Onlar şu an ABD’nin BOP’unun önünde bir engel teşkil etme görüntüsü sergileyen İran Devletinin, Irak ve Libya’da olduğu gibi parçalanıp çökmesini, dolayısıyla da ortadan kalkmasını arzulamaktadırlar.
Böylece de hem BOP’un önündeki bir engel yok edilmiş olsun, hem
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de Batılı Emperyalistlerin Ortadoğu’daki ileri karakolu rolünü oynayan
İsrail, bir düşmanından daha kurtulmuş olsun...
Onlar bunun hesabı içindeler...
İran’daki halk isyanını, sözde sahiplenmeleri de tamamen bu amaca
yöneliktir. Bu isyan hareketi yaygınlaşır, biz de bir şekilde müdahale
eder, İran’ı da Irak ve Suriye haline getiririz, hesabı içindeler. Dertleri
budur...
Yoksa halkın çektiği acılar, sıkıntılar zerrece umurlarında olmaz
bunların...
Acıdır ki arkadaşlar; bizim bu yaklaşımımızı da Türkiye’de herhangi bir parti ya da örgüt paylaşmamaktadır. Onların açıklamalarını izleyenler, okuyanlar görmüşlerdir bu gerçeği zaten.
İşin enteresan yönü şu olmuştur arkadaşlar, bizce:
Bizim bu değerlendirmemizi, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)
adlı, dünyanın devrimci sendikalarından oluşan Federasyonu, neredeyse tamı tamına paylaşmıştır.
Birbirimizin konuya ilişkin düşüncelerimizi somutça öğrenmemiş
olmamıza rağmen, her ikimiz de aynı değerlendirmede bulunmuşuz. Bu
bizi sevindirdi. Demek ki, ülkemizde olmasa da, dünyada böyle örgütler de varmış. İlgili arkadaşların bileceği gibi; Nakliyat-İş Sendikası da
bu Federasyon’un Türkiye’deki temsilcisidir. Nakliyat-İş Başkanı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu da bu Federasyona dahil, Dünya Taşımacılık İşçileri Enternasyonali’nin Genel Başkanıdır şu an. Ve de aynı zamanda
Başkanlar Kurulu Üyesidir, Federasyon’un.
Şimdi de isterseniz, arkadaşlar, bu Devrimci Federasyon’un açıklamasını görelim:
***
İran’daki protestolar ve emperyalist “havlama”
Enternasyonalist, sınıf temelli, birleştirici bir sendikal örgüt olarak
Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), dünyanın dört bir tarafındaki her bir işçinin özgür biçimde gösteri yapma, greve gitme, haklarını
savunma, hükümetlerinin ve işverenlerinin uyguladıkları işçi düşmanı
politikaları protesto etme haklarını savunmaktadır. Bu, DSF’nin zorunlu bir prensibidir. Aynı şekilde biz, İranlı İşçilerin, kendi hayatları için
daha iyi çalışma koşulları talebiyle, özgür bir şekilde protesto ve gösteriler düzenleme haklarını da destekliyoruz. Pahalılığın sınırlandırılmasını, maaşların iyileştirilmesini ve sosyal yardımları talep eden İran
İşçilerini anlıyoruz.
Aynı zamanda, gerçek anlamda antiemperyalist bir sendikal örgüt
olarak Dünya Sendikalar Federasyonu, tüm dünyadaki işçilere gür ve
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net bir şekilde seslenmektedir:
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı T. May, kendi ülkelerinde sendikal faaliyetleri yasaklayan Ortaçağcı Krallar ve Emirler ve AB vs. tarafından bu eylemlere verilen destekler; emperyalistlerin ikiyüzlü bir şekilde, stratejik planlarını hayata
geçirebilmek için, İran’da şu anda var olan pahalılık ve maaşlarla ilgili
problemleri istismar etmeye çalıştıklarını ortaya çıkarmaktadır.
Son süreçlerde, bir bölümü kitlesel olmak üzere, Hindistan’da,
Fransa’da, Yunanistan’da ve Brezilya’da grevler örgütlenmiş; fakat
Krallar, Emirler, Trump ve tüm diğerleri, hiçbir zaman bu gösterileri
desteklediklerini belirten bir açıklama yapmamışlardır. Bu yüzden, onlar ikiyüzlülüklerine bir son verseler iyi olur.
Bugün sözde “Arap Baharı” senaryosundan sonra, ABD’nin ve müttefiklerinin Suriye’deki eli kulağında yenilgilerinden sonra, Mazlum
Yemen Halkının Suudi Arabistan tarafından üç yıl boyunca bombalanmasından sonra, Trump Hükümetinin Kudüs’ü İsrail’e bir “armağan”
olarak veren faşist kararından sonra, tüm işçiler gerçekliği görmektedir. Hiç kimse, bölgede yeni bir yangın başlatmayı amaçlayan emperyalistlerin gözyaşlarına kanmamaktadır. Halkların ve işçilerin büyük
çoğunluğu, emperyalistlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için
havlamakta olduklarını anlamışlardır.

***
Bu devrimci yaklaşımın bir tek cümlesi hariç tümüne biz de aynen
katılırız, imzamızı atarız. Katılmadığımız cümle ise şudur:
“Bu yüzden, onlar (emperyalistler ve destekçileri) ikiyüzlülüklerine
bir son verseler iyi olur.”
Emperyalistler, ikiyüzlülüklerine asla son veremezler. Onların doğası buna el vermez. Onlar, doymaz bir hırsla saldırmaya, işgallere,
ilhaklara, savaşlara, sömürülere, talanlara mahkûmdurlar. Bu, onların
iyi ya da kötü niyetli oluşlarından kaynaklanmaz. Bütünüyle, ulaşmış
bulundukları ekonomik yoğunlaşma derecesinden kaynaklanır. Onların
devasa tekelleri, hem dünya pazarlarını, hem de dünyanın hammadde
kaynaklarını ele geçirmek için durup dinlenmeden mücadele etmeye
mecbur ve mahkûmdur.
Yoksa dünya çapındaki egemenlik yarışında geriye kalır ve tökezler.
Gözü dönmüş bir hırsla o yarışı sürdürmek zorundadır bu tekeller.
Bu tekellerin birer yürütme komitesi durumunda bulunan emperyalist devletlerse, bunların bu insanlık dışı, hayâsızca amaçlarına ulaşabilmeleri için durmadan entrikalar çevirmek, ikiyüzlü oynamak, yalanlar
ve düzenlerle insanları aldatmak, savaşlar çıkarmak, işgaller yapmak
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zorunda kalırlar.
İşte onların ikiyüzlülükleri, sahtekârlıkları, namussuzlukları, alçaklıkları, bu doğalarından kaynaklanan bu amaçtan dolayıdır.
Tabiî amaçlarını da açık açık söyleyemeyecekleri için, çünkü azıcık
bile olsa açık davransalar insanlık bunların yüzlerine tükürür, mecburen
ikili oynarlar, ikiyüzlülük ederler, düzenbazlık, namussuzluk ederler,
durup dinlenmeden de yalanlara, hilelere, entrikalara başvururlar. Alçakça ve İblisçe niyet ve amaçlarını ambalajlamaya, gizlemeye ve hatta
masumlaştırmaya ve meşrulaştırmaya çabalarlar. Yani öyle göstermeye
çabalarlar.
Emperyalizm yeryüzünden silinmediği sürece de bunlar, doğaları
gereği böyle davranmaya mecburdurlar. Onlar asla açık oynayamazlar,
dürüst, mert, namuslu olamazlar...
Kahraman Gerilla Che’nin dediği gibi; “İnsan soyunun başdüşmanı”dır, ABD ve onun müttefiki olan AB ve Siyonist İsrail.
Bu alçaklar güruhu, insanlığın yüzkarasıdırlar, kanserleşmiş unsurlarıdırlar. Zarardan, kötülükten, zulümden başka hiçbir şey beklenmez
bunlardan.
Tabiî ki sonunda insanlık bu beladan kurtulacak. Bunları Tarihe gömecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
4 Ocak 2018
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Eee Hafız?..
Yunanistan Başbakanı, Savunma Bakanı, senin iktidarında işgal
ettiği 18 Adamızdan biri olan, Bodrum’un tam karşısına düşen Kilimli’ye çıkıp gösteriş için dini ayin yapacak, oradan da Kardak Kayalıklarına geçip işgallerinin ve ilhaklarının şovunu yapacak; sense
Ana Muhalefet Partisinin Belediye Başkanlarını görevden almakla
meşgulsün, gariban muhtarları Kaçak Saray’ına toplayıp kurusıkı
esip gürlemelerle meşgulsün...
Bir de diyorsun ki; “Ben Reisim...”
Ne Reisi be, ne Reisi...
Sen, on numara bir ABD işbirlikçisisin, ABD devşirmesisin, ABD
yapımısın ve de cahil, bilinçsiz, yoksul insanlarımızı akıl almaz yalan
ve demagojilerle kandırma üstadısın, “Allah’la Aldatma” üstadısın...
Öyle akla hayale gelmez hile ve düzenlerle din alıp satarsınız ki,
saf, masum dindar insanlarımızı öylesine kandırıp aldatırsınız ki, İblis bile sizin yanınızda ağzı süt kokan bebe kalır...
Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte Sözcü Gazetesi’nin bugün manşetten verdiği haber. Bakar mısınız?..
***
“Yunan Hükümeti Ege’de tahrik peşinde
“FETÖ’YE ARKA ÇIKAN YUNAN BAKANI KARDAK’A ÇIKIYOR
“Yunanistan Başbakanı ve Savunma Bakanı işgal ettikleri 18 adamızdan biri olan Kilimli’ye çıkacak. Bakan buradan Kardak’a gelip şov
yapacak!..
“Türkiye’den kaçan FETÖ’cü hainleri iade etmeyen Yunanistan
Ege’de suları iyice ısıtıyor. Başbakan Çipras ve Savunma Bakanı Kammenos bugün, Bodrum’un hemen karşısında yer alan, Türkiye’ye ait
Kilimli (Kalalimnos) Adası’na gidip dini törene katılacak.
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“TÜRKİYE NE YAPACAK?
“YUNANİSTAN’daki bazı yayın organları, Bakan Kammenos’un
daha sonra Kardak kayalıkları bölgesine gideceğini duyurdu. Milli Savunma Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, “İktidar Kammenos’un Türk
hava sahasına girmesine izin verecek mi?” diye sordu.
“Ege Denizi’nde uluslararası anlaşmalara göre Türkiye’ye ait olan
18 ada ve bir kayalığı işgal eden Yunanistan, tahriklerine devam ediyor.
Yunan yetkililer, işgal ettikleri adaları ağır silahlarla donattı, kiliseler
açıp, ayinler yaptı. Yunanistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanlar,
komutanlar sıkça adalara gidip oradaki Yunan askerlerine moral veriyor
ve Türkiye’ye karşı gövde gösterisinde bulunuyorlar. (...)
“ÇİPRAS DA KATILACAK
“Ziyarete Yunan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da katılacağı öne sürüldü. Ziyaret öncesi, dün bölgede askeri hareketlilik arttı. Bir Türk
savaş gemisi, Kardak kayalıklarına yakın olan Yunan savaş gemisini
uzaklaştırdı.
“Adaların Yunanistan tarafından işgalini gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, SÖZCÜ’ye şunları
söyledi: “Çipras ve Kammenos’un, anılan Türk adalarına gidip egemenlik ve bayrak gösterisi yapıp yapmayacaklarını göreceğiz. Kardak
Kayalıkları 6 millik Türk karasuları içinde. Kayalıkların üzeri de Türk
hava sahası. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Bakanı Nurettin
Canikli, Çipras ve Kammenos’un Türk hava sahasına, Türk karasularına ve Türk adalarına girmelerine engel olacaklar mı? Yoksa daha önce
olduğu gibi olanı biteni turist gibi izleyecekler mi? Göreceğiz.”[16]

***

İşgal edilen adalarımız hakkında
AKP’giller’den tık yok
Adamlar, Vatan Toprağımızı işgal ve ilhak etmişler, hem de Lozan’da bize ait olduğu, katılımcı tüm taraflarca kabul edilip tescil
edilmiş olan 18 Adamızı ve 153 Kayalığımızı işgal etmişler, yerleşime açmışlar, kiliseler yapmışlar, silahlandırmışlar, topları, namluları
Türkiye’yi hedef alacak şekilde konuşlandırmışlar, bununla da yetinmemişler; birkaç aylık periyotlarla Başbakanları, Savunma Bakanları,
Genelkurmay Başkanları gelip buralarda gâh savaş gemileriyle turlayıp
gövde gösterisi yapıyor, gâh dini ayin yapıyorlar, yeni yapmış oldukları kiliselerinde, gâh mangal yapıp uzo partileri düzenliyorlar, gâh da
uçak ve helikopterleriyle bu adalarımızın üzerini oluşturan hava saha[16]
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mızı ihlal ediyorlar. “Türk Hava sahasındasınız” diye uyarıda bulunan
Sahil Güvenlik Görevlisi askerlerimize de, hem de Türkçe “Bre siktir”,
diyerek küfrediyorlar.
İşte böylesi hakaretamiz gövde gösterilerinden birinin daha yapılacağını açıklamış bulunmaktadır Yunan Basını.
Bir sesin çıksın bu konuda be, Kaçak Saraylı Hafız!
Sen ki her konuda konuşursun. Sen ki her şeyi bilirsin, kendince.
Sen ki ekranlarda, mikrofon başlarında sadece Türkiye’ye değil, sadece
İslam Dünyasına değil, tüm dünyaya nizamat verirsin.
E hadi bu konuda da iki kelam et...
Edemezsin, değil mi?..
Bakma abi, diyorsun; bizimki kurusıkı sallama...
İş gerçeğine geldi mi, biz orada yokuz...
Bizimki sadece saf, cahil “hülooğğ”cularımızı, esip gürleyerek, “Allah, Kitap” diyerek kafakola almak... Başkasıyla işimiz olmaz bizim...
Başbakanın da böyle be Hafız...
Üstelik de o, halkımızın deyişiyle tam ibretlik. Yani mostralık...
İşgal altındaki kendi adalarımıza turist olarak, Yunanistan’dan vize
alarak gidebiliyor, Başbakanın Milyar Ali. Üstelik de, düştüğü ve Türkiye’yi düşürdüğü durumdan gayet de memnun. Ağzı kulaklarında geziyor, Yunan işgali altındaki adalarımızda.
Bakanların da aynı be Hafız...
Yok birbirinizden bir farkınız...
Yani boşuna bulmamışsınız birbirinizi. Hepiniz aynı toptan kesmeymişsiniz de, ondan gelmişsiniz yan yana. Giyim mağazalarındaki aynı
marka giysiler gibi...
Türkiye, Tarihin hiçbir döneminde, sizin düşürdüğünüz durum benzeri utanç verici bir duruma düşmemişti.

İşiniz gücünüz Allah’la aldatmak,
küpünüzü doldurmak
Kendi onurunuzu koruyamadığınız gibi, kendinizle birlikte milletimizin, vatanımızın ve halkımızın onurunu da koruyamıyorsunuz. İşiniz
gücünüz din tacirliği yapmak, saf insanlarımızı Allah’la aldatmak, oylarını kapmak, iktidarda kalmak ve Karun’un hazinelerinin milyarlarca
katı büyüklükte hazineler edinmek.
Bak, Şeytan’ın bile bilmediği, İngiltere’yle İrlanda arasındaki kü91

çücük Man Adası’nı biliyorsunuz. Aile boyu şirketler kuruyorsunuz
oralarda. Ve 15 milyon dolar gönderiyorsunuz, orada 1 Sterlinlik sermayeyle kurmuş olduğunuz şirketinize.
Yukarıda da dedik ya, Şeytan bile, inanın, akıl erdiremez sizin düzenlerinize, hilelerinize...
Zavallı asgari ücretlilerimizden, emeklilerimizden aylık 250 liradan
az olmamak üzere vergiler alırsınız, değil mi?
Ama siz, vergi vermemek için Man Adaları’nı bulursunuz, bir mafya
adası olan Malta’yı bulursunuz, oralarda şirketler kurup dümenler çevirirsiniz; milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar kazanırsınız, değil mi?
Açlık sınırının, Birleşik Kamu-İş’in yaptığı hesaplamaya göre 1.857
lira olduğu Türkiye’de, 1.603 TL olarak belirlediğiniz Asgari Ücrete,
“bu ücretle bir aile nasıl geçinebilir” diyerek itiraz eden işçi kardeşlerimize, hiç vicdanınız sızlamadan kalkıp bir de hakaret ve beddualar
yağdırırsınız, değil mi; “Elinize yüzünüze dursun.”, diyerek...
Aslında deyimi de bilmiyorsun, be Hafız sen...
Metin yazarları kadron yazıp eline tutuşturmadığı için, hemen her
sıradan insanımızın bildiği bir deyimi de bilmiyorsun be Hafız... Türkçen de kıt, görüldüğü üzere...
Dursun be Hafız, dursun bakalım...
Ama senin ve ailenin vurduğu, yüz milyarı aşkın kamu malı ne olacak Hafız?..
Bak, bu rakamı AKP kurucularından, Ekonomi Profesörü ve senin
2007’ye kadar Ekonomiden Sorumlu Bakanın olan Abdüllatif Şener
söylüyor...
Bu da sizin dursun mu “elinize yüzünüze”?
Durmasın be Hafız. Biz beddua etmeyiz kimseye, düşmanımız bile
olsa...
Ama hesap sorarız!
Hukukun en temel ilkesidir, hırsızlardan, yolsuzlardan, hainlerden,
zalimlerden hesap sormak.
Daha önce de belirttik; hesaba çekileceksiniz!
Adalarla ilgili olarak vatana ihanetten yargılanacağınız; davanın
mahkemesi de Bodrum ya da Çeşme Meydanı’nda kurulacak. Canlı
olarak da yayınlanacak TRT’de, TRT Haber’de...
O günler er ya da geç gelecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Ocak 2017
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Konuşsanıza, bre vatan satıcı hainler!
Dilinizi mi yuttunuz? Yoksa korkudan altınıza mı ettiniz?
Bu ne rezalet be!
Utanın, yazık, diyeceğiz de; sizde o duygular da, o değerler de kalmamış ki...
Bakın, işgalci Yunan Çakallar: Başbakan Çipras, Savunma Bakanı Kammenos, Denizcilik Bakanı Kurupilis ve Genelkurmay Başkanı
Apostolakis, özbeöz Türk Adası olan, Muğla ilimize bağlı, İstanbul
Büyükada’nın iki misli büyüklüğündeki Keçi Adası’na çıkıp gövde
gösterisi yapıyor ve meydan okuyor Türkiye’ye.
Sizde ise tık yok...
Yazıklar olsun sizin insanlığınıza be!
Biz, sıradan yurtsever, halksever vatandaşlar olarak, bu alçakça
meydan okumalar ve ucuz kahramanlık gösterileri karşısında kahroluyoruz da, sizler sinek vızıltısından olduğu kadar rahatsızlık hissetmiyorsunuz be!
Öyle anlaşılıyor ki; ABD sizi boşuna devşirip, örgütleyip, iktidara
getirip ve on beş yıldan bu yana orada tutup Türkiye’nin başına bela
etmemiş...
Bu vatanın, bu milletin ve bu halkın canına okuyasınız, onlardan
görünerek onlara en büyük ihaneti ve kötülüğü edesiniz, diye sizi besleyip büyütmüş ve iktidarlara sivriltip oturtmuş...
Bu ihanet günleri bir son bulacak elbet...
Bütün zulümlerin, bütün kötülüklerin bir sonu olacak elbet...
İşte o zaman sizi tüm takım taklavatınızla birlikte, Bodrum ya da
Çeşme Meydanı’nda halka açık bir mahkeme kurup vatan satıcılığından yargılamazsak; şimdiden peşin peşin söyleyelim ki, biz de vatanımıza ve milletimize karşı Tarihin bize yüklediği görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiş oluruz!
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Şu Yunan Çakalların meydan okuyuşlarına bakın bir. İnsan öfkeden
tir tir titremez de ne yapar, bu şerefsizlerin bu ucuz kahramanlık gösterileri karşısında?..
Haberi yine Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk yapmış. İşte haber
ve resimleri:
“İşte tahrikin belgesi
“Yunanistan Başbakanı Çipras, beraberindeki heyetle işgal altındaki Keçi Adası’na gitti Adadaki haç çıkarma törenine katılan
Çipras, Yunan askerleri ve papazlarla poz verdi.

“Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos
Apostolakis ve Denizcilik Bakanı Panayotis Kurupilis, Muğla ilimize bağlı Keçi Adası’na çıkıp “suya haç atma” törenine katıldı. Adamıza çıkışlarına engel olunmayan Başbakan ve beraberindekilere
Yunan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları eşlik etti.

“DOSTLUK VE BARIŞ İSTİYORUZ”
“Törende Çipras, “Komşularımıza (Türkiye) dostluk, barış ve
işbirliği mesajı ama aynı zamanda bir kararlılık mesajı da gön-

96

deriyorum. Dostluk, barış ve işbirliği istiyoruz. Bununla birlikte
uluslararası antlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan
haklarımızı da korumaya kararlıyız” dedi. Kelemez’deki törenin
ardından Çipras, Kammenos ve Apostolakis, askeri helikopterle
Muğla’daki Keçi Adası’na geçti. Keçi Adası Belediye Başkanı Ioannis Galouzis de refakat etti. Ziyarete ilişkin fotoğraf ve video
görüntüleri önceki gece Yunan Savunma Bakanlığı resmi internet
sitesinde yayımlandı.

“14 YILDIR İŞGAL ALTINDA
“Bodrum sahillerine 4 mil mesafede olan Keçi Adası, 6 millik
Türk karasuları içinde bulunuyor. Keçi Adası, İstanbul’daki Büyükada’nın iki misli büyüklükte. 2004 yılından beri işgal altında
olan Keçi Adası’nda, Yunan bayrağı dalgalanıyor. Adada konuşlu
Yunan Askeri Üssü’nde 750 kişilik Tabur Görev Kuvveti bulunuyor. Çipras ve beraberindeki heyet Muğla Keçi Adası’nın girişinde Yunan askerleri tarafından karşılandı. Keçi Adası’na Yunan
askerleriyle birlikte Yunan SAT komandolarının da yerleştirildiği
görüldü. Çipras ve beraberindeki heyet, adada yaşayan Yunan vatandaşları ve papazlarla birlikte poz verdi. Ziyaretin tamamlanmasının ardından Çipras ve beraberindeki heyet helikopterle Kelemez Adası’na döndü. Kelemez Adası’ndan Atina’ya uçakla dönüş
yapıldı.
“HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNİ İZLEDİ
“Yunan Başbakanı Çipras, Savunma Bakanı Kammenos, Genelkurmay Başkanı Oramiral Apostolakis, Hz. İsa’nın doğumunun
ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Keçi Adası’nda düzenlenen haç çıkarma törenine katıldı. Çipras’ı taşıyan Yunan askeri
helikopteri de iskele üzerinde bekletildi.”[17]
[17]

http://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/iste-tahrikin-belgesi-2163982/.
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Saygıdeğer arkadaşlar;
Gördünüz işte, bu ciğeri beş para etmez hamam oğlanlarının Türkiye’ye nasıl meydan okuduklarını. Öyle görülüyor ki; bu işgalci çakallar
Birinci Kuvayimilliye’den ve 1974 Kıbrıs Harekâtı’ndan almaları gereken dersi tam alamamışlar.
Veya şöyle; bunlar, Kaçak Saraylı ve avanesinin teslimiyetçi ve ihanet potansiyeli dolu ruhunun yansımasından cesaret bulmuşlar. Öyle
ya; bunların hepsinin sahibi ve efendisi, ABD Emperyalist Haydududur. Bu işgalci paçavralara, o cesaret vermiş olabilir.
“Korkmayın, çekinmeyin ya, bu Tayyipgiller’den herhangi bir tepki
gelmez. Bunlar o işlerin adamı değil. Onlar sadece kuru gürültü yapar.
O da, içeride bizim “Yeşil Kuşak Projesi” sürecinden geçirerek, afyonlayıp meczuplaştırdığımız cahil “hülooğğ”cularını aldatmaya yönelik
olur.”, demiş olmalı.
Yoksa bu işgalci haydutçuklar, birkaç ayda bir bu provokatif alçaklıklarda bulunamazlardı, gibi geliyor bize.
Utanmazlar bir de uluslararası anlaşmalardan, haktan, hukuktan
bahsediyorlar. Ulan şerefsizler; uluslararası anlaşmalar da, haritalar da,
bütünüyle o adaların karasularının ve havasahasının Türkiye’ye ait olduğunu gösteriyor.
Siz hangi yürekle uluslararası anlaşmalardan, hukuktan filan söz
ediyorsunuz?
Size de sözümüz var:
Bekleyin bakalım. Görüşeceğimiz günler gelecek...
Türk Milletinin ve Türkiye Halkının kararlılığı nasıl olurmuş, vatanseverliği nasıl olurmuş bir kez daha göstereceğiz size.
Siz dostça yaşama niyetinde değilsiniz. İşiniz gücünüz çakallık etmek. Ve çakallığın da bir bedeli olur elbet. Onu da, adınız gibi bilin ki
ödeyeceksiniz. Ve o adaların bir milimetrekarelik toprağı bile kalmayacak sizin elinizde.
Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi, “Geldiğiniz gibi gidecek”siniz. Ancak, aynen o günlerdeki gibi, Ege’nin serin sularında bulacaksınız kendinizi.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Ocak 2018
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, bir oğlu şehit, bir
oğlu da FETÖ’cü terörist olan Osman Aksoy’la bir görüşme yapmış
geçenlerde, makamında. Bu görüşmeyle ilgili olarak da, Hürriyet’e
konuşmuş. “Böyle bir baba karşısında içim acıdı, yüreğim burkuldu”, demiş.
Konuya ilişkin, Hürriyet’te çıkan haber şöyle:
***
Bir oğlu şehit biri müebbetlik
Osman Aksoy’un oğlu Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy, 2012 Haziran’da Akdeniz’de keşif uçuşu yaparken Suriye’nin düşürdüğü savaş
uçağında şehit oldu. Ağabeyi yüzbaşı Fatih Aksoy ise 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.
Yozgatlı Osman Aksoy ve ailesi 1980’li yılların başında İstanbul’a
taşındı. Çocukları Fatih, Sultan ve Hasan Hüseyin İstanbul’da dünyaya geldi. Fatih Aksoy, Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu. ‘Kurmay
yüzbaşı’ rütbesine kadar yükseldi. Kardeşi Hasan Hüseyin Aksoy da
2009’da Hava Harp Okulu’nu bitirdi. 2010’da 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda teğmen olarak göreve başladı.
Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy, 22 Haziran 2012’de hava pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ile birlikte Akdeniz’de keşif uçuşu yapmak için Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalandı. Saatler 11.58’i
gösterdiğinde iki Türk pilotunun yönetimindeki RF-4E Phantom tipi
savaş uçağı ile irtibat kesildi. Gece, uçağın Suriye tarafından düşürüldüğü açıklandı. Şehit pilotlara ancak 12 gün sonra ulaşıldı. Malatya’da
7.Ana Jet Üs Komutanlığı’nda ve ardından da İstanbul Ataköy 5. Kısım
Camisi’nde şehitler için tören düzenlendi. Devlet zirvesinin toplandığı
cenaze töreninde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan da vardı. Kurmay Yüzbaşı olan ağabey Fatih Aksoy’un da katıldığı törende baba Aksoy oğlunu “Her zaman ayakta duracağız vatanımız için. Allah’ın izniyle ayaktayız, kötü niyetlilere fırsat koymayacağız” sözleriyle uğurladı.
TRT BASKININA KATILMIŞ
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16 Temmuz 2016 sabahı, darbe girişimine katılan FETÖ’cü subaylar derdest edildi. Darbe girişiminin İstanbul ayağını organize ettiği
belirtilenlerden biri de o dönem İstanbul’da Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda bölük komutanı olan hava pilot Kurmay Yüzbaşı Fatih Aksoy’du. Aksoy, 15 Temmuz 2016’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın
Yalova’daki kampındaydı. İddiaya göre, emrindeki 11 Hava Harp Okulu öğrencisi ile helikopterle Vodafone Park Stadı’na iniş yaptı. Digitürk
ve TRT binalarının basılmasında rol aldı. Daha sonra tutuklandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada geçen hafta savcı, Aksoy’la birlikte 93 sanık için ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi.
GAZİLER GÜNÜ BULUŞMASI
Baba Osman Aksoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile
iki kez karşı karşıya geldi. İlk tanışma 19 Eylül 2016’da Gaziler Günü
dolayısı ile İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen yemekte oldu. Şehit
ve gazi aileleri yemeğe davetliydi. Her devlet görevlisi hazırlanan masalarda şehit ve gazi yakınlarına ev sahipliği yapıyordu. Baba Osman
Aksoy da Başsavcı İrfan Fidan ile aynı masadaydı. Masada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Prof. Dr. İlhan Varank şehit düşen
Ali Haydar Varank da vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Varank’ın da babası olan Ali Haydar Varank, şehit
ailesi olarak masadaydı. Başsavcı İrfan Fidan, masasındaki tüm şehit
ve gazi yakınları ile tek tek ilgilendi, bir ihtiyaçları olduğunda yanına
gelmelerini istedi.
Baba Aksoy, 19 Eylül 2016’da şehit aileleri için verilen yemekte
tanıştığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ı geçen hafta makamında ziyaret etti. Başsavcı Fidan ile ilk karşılaşmasında şehit babası
olarak tanışan Osman Aksoy bu kez darbeci bir subayın babası durumundaydı. Osman Aksoy, yaşadığı duyguları gözyaşlarıyla İrfan Fidan
ile paylaştı. Başsavcı Fidan, görüşmede yaşadığı duyguları Hürriyet’e
şöyle anlattı:
BAŞSAVCI: BÜYÜK TRAVMA
“Anadolu insanının evlatlarını ellerinden kopartıp Türkiye düşmanlarının hizmetine sokan bu örgütle mücadelenin önemini, hayatiyetini,
yaptığımız görevin sorumluluğunu, ağırlığını bir kez daha hissettim.
Bir babanın yaşadığı üzüntüye ve acıya tanıklık ettim. Yaşadıklarına
çok üzüldüm. Büyük bir travma, büyük bir dram vardı. Bir babanın
çaresizliği, FETÖ’nün evladını elinden koparıp aldığı bir babanın çaresizliği vardı karşımda. İçim burkuldu, içim acıdı.”[18]

***

[18]

http://www.hurriyet.com.tr/bir-oglu-sehit-biri-muebbetlik-40702676
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FETÖ’nün suç ortağı olan örgüt hakkında
görevinizi yaptınız mı?
Biz de diyoruz ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’a:
Savcı Bey!
Bırakın bu duygusallık gösterileriyle sureti haktan görünmeyi de,
eğer “ben hukukçuyum”, diyorsanız; yasanın emrettiği şekilde görevinizi yapın...
Aslında sizlerin resen soruşturma başlatıp, iddianameler hazırlamanız gerekir bu konularda ama, hadi diyelim ki akıl edemediniz. Bakın,
biz suç duyurusunda bulunalım size.
FETÖ, vatan millet düşmanı, CIA emrinde çalışan bir hain örgüt,
değil mi?
Herhalde bu konuda, şu günlerde herkes hemfikirdir. Ya da en azından öyle oynar.
Peki, bu hain, aşağılık örgüte en büyük desteği veren, en büyük yardım ve yataklıkta bulunan örgüt kimdir?
Yani onunla 10 küsur yıl suç ortaklığı eden örgüt kimdir?
Aklınıza geldi, değil mi?
Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i...
Bakın, AKP kurucularından ve AKP Programı yazarlarından,
AKP’nin Ekonomiden Sorumlu Devlet eski Bakanı, Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener ne diyor bu konuda:
“AKP’de benim dışımda herkes FETÖ’cüydü.”

Kaçak Saraylı ne demişti?
“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de
vermedik?”

FETÖ’ye destek ve onunla edilen işbirlikçilik, bundan daha açık nasıl bir ifadeyle ortaya konulabilir?
Devleti, illegal bir terör örgütüyle paylaşmış, Tayyip ve avanesi.
Bu itiraf, Tayyip’in ve şürekâsının, Anayasanın ve kanunların tümünü ihlal ettiğini ve suç işlediğini çok net bir biçimde ortaya koymaz mı?
Kanuna bağlı bir devlet yöneticisi, bir göreve getireceği bürokrat
için öncelikle neye bakar?
Liyakata, değil mi?
Yani o görevi layıkıyla yerine getirip getiremeyeceğine... Ölçüt bu
olur.
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Tayyip ne diyor?
“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de vermedik?”
Zaten 15 Temmuz Araştırması için Mecliste kurulan komisyona
CHP Heyetinin sunduğu rapor, Tayyip’in bu ifadesinin bütünüyle hayata geçirilmiş bulunduğunu kesince ortaya koymaktadır.
2010 Anayasa Referandumu sonrası, FETÖ, Yüksek Yargıyı ele geçirmiş ve bu aracı kullanarak da tüm yargı mekanizmasını kendi emir
ve hizmetine sokabilmiştir.
FETÖ’yle Tayyipgiller’in birlikte yürüttükleri, aslında bir CIA operasyonu olan “Ergenekon”, “Balyoz” vb. davalar aracılığıyla, Ordudaki
namuslu, Mustafa Kemalci, Yurtsever ve laik subaylar tasfiye edilmiş,
bunlardan boşalan yerlere FETÖ’cü subaylar yerleştirilmiştir.
Ve bu kumpas operasyonlarıyla Ordunun komuta kesiminde önemli
bir ağırlık oluşturan FETÖ, 15 Temmuz’da eski kankası ve suç ortağı
Tayyipgiller’e karşı bir Ganimet Paylaşım Savaşı başlatabilmiştir.
Polis Teşkilatı, Milli Eğitim ve diğer Bakanlıklar, yine Tayyipgiller
iktidarı döneminde, dizginlerinden boşalan FETÖ’cülerin istilası altına
girmiştir.
Özetçe; FETÖ’nün bir numaralı yardım ve yatakçısı ve işbirlikçisi,
Tayyipgiller iktidarıdır.
Cumhuriyet Savcılarının FETÖ hakkında nasıl soruşturmalar yürütüyorlarsa, başta Kaçak Saraylı gelmek üzere Tayyipgiller’in tüm yönetici kadroları hakkında da aynı düzeyde soruşturma ve kovuşturma
yürütmeleri gerekmektedir.
15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı sonrasında ne dedi, Tayyipgiller?
“Biz, 17-25 Aralık 2013’ü milat kabul ediyoruz. Bu tarihten önce
FETÖ’yle iş tutanlar hakkında herhangi bir adli işlem yapılmayacaktır.
Fakat bu tarihten sonra hâlâ FETÖ’yle iş yürütenler, suçlarının cezasını
çekeceklerdir...”
Böyle bir hukuk var mı dünyada ya?
Suçların zamanaşımı, kanunlarla belirlenmez mi?
Her suçlu ve güçlü kendi kafasına göre işlenmiş suçlara dair böyle
milat koyabilir mi?
Böyle bir dünya var mı, Savcı Bey?
Var, diyeceksiniz, değil mi?
104

Var, işte bu bizim dünyamız, diyeceksiniz, değil mi?
Biz kanunun değil, güçlünün emirlerini yerine getiriyoruz, diyeceksiniz, değil mi?
Görevinizi yapmıyorsunuz, Savcı Bey...
Suç işliyorsunuz...
Yapmakla mükellef olduğunuz bir görevi yapmamak, net bir biçimde suç işlemektir. Bilirsiniz siz bu işleri. O bakımdan, biz duyuruda
bulunuyoruz:
FETÖ’yle birlikte, onun paraleli olan ve aynı oranda suça batmış
bulunan Tayyipgiller hakkında da kanuni işlem yapmaya hemen başlamalısınız.

AKP’giller kamu malı aşırıcısıdır
Gelelim, ikinci büyük suçlarına Tayyipgiller’in:
Aynı Abdüllatif Şener diyor ki;
“Erdoğan ve ailesinin aşırıp zimmetine geçirdiği kamu malı miktarı, 100 ila 120 milyar dolar arasındadır. Bu miktar hiçbir şekilde 80
milyar dolardan aşağı düşmez. Tayyip Erdoğan hakkımda şikâyetçi
olsun, ben bu vurgunların somut belgelerini bir bir ortaya koyayım.”

Buyrun, Savcı Bey...
Sıradan bir kişi değil, bu iddiaları ortaya koyan adam. AKP’nin yıllarca yöneticiliğini yapmış, Bakanlığını yapmış, kuruculuğunu yapmış,
programını yazmış bir ekonomi profesörü.
Neden bunu ihbar kabul edip soruşturma başlatmıyorsunuz? Abdüllatif Şener’i huzurunuza davet edip, elindeki belgeleri ortaya koymasını
istemiyorsunuz?
Bu, apaçık bir şekilde görevden kaçmak değil midir?
Dolayısıyla da suç işlemiş olmak?
Yetsin artık Savcı Bey, başlatın soruşturmayı.
Zaten, 17-25 Aralık ses kayıtlarını ve tapelerini dinleyip izleyen her
namuslu aydın, Tayyip ve ailesinin yaptığı kamu malı hırsızlığını kesince görür ve bundan adı gibi emin olur.
İzlemediyseniz buyrun, size linkini verelim, bir izleyin, ya da dinleyin.[19]
Bu devasa boyuttaki, Cumhuriyet Tarihinin en büyük yolsuzluğu ve
[19]

Sözü edilen link: https://www.youtube.com/watch?v=8PWoP1BmLlA
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hırsızlığı konusunda da, ne acıdır ki, bugüne dek herhangi bir kovuşturma yapılıp sonuçlandırılamamıştır. Gerçek bir savcının, eğer “ben
gerçek hukukçuyum” iddiasında ise, bu işe an geçirmeksizin başlaması
gerekir.
Var mısınız, Savcı Bey?

18 Adamızı Yunanistan’a peşkeş çektiler
Gelelim, Tayyipgiller’in işlemiş bulunduğu üçüncü devasa suça:
Ege’deki 18 Adamızı, ki bazıları İstanbul Büyükada’nın birkaç misli
büyüklüğündedir, Yunanistan’a göz göre göre peşkeş çekmiş olmalarıdır.
Bakın, dönemin Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Emekli
Kurmay Albay Ümit Yalım, bu peşkeşi nasıl anlatıyor:
“Ben, adalarımızın işgalini ilk kez 31 Aralık 2008’de öğrenmiştim. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Genelkurmay Başkanı
Aydın’a bağlı Bulamaç Adası’na gitti. Hava Kuvvetleri, ‘hava sahası ihlali’’ verdi. ‘Bunların hava sahamızda ne işi var?’ diye araştırınca olay ortaya çıktı. Bu olaydan sonra 6 Ocak 2009’da Yunan
Cumhurbaşkanı Papulyas Aydın’ın Eşek Adası’na gitti.
“Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatları Genelkurmay’a davet ettik, müşterek bir toplantı yaptık. Bu toplantıda
Genelkurmay yetkilileri adaların boşaltılmasını talep etti. Hükümet kanadı ise bu konuda ayak sürüdü. Verilen arada önemli bir
isim ‘bu adaların AKP hükümetinin bilgisi dahilinde işgal edildiğini’ itiraf etti. Bugün işgal edilen ada sayısı 18’e ulaştı.”
“İşgal edilen adalardan biri Nergiscik. Ümit Yalım’ın annesinin
adı da Nergis. Anne, “Oğlum Nergiscik Adası’na ne zaman gideceğiz” deyince Ümit Yalım, “Merak etme, Yunanlıları çıkaracağız,
bayrağımızı mutlaka bir gün çekeceğiz. Seni de adını taşıyan adaya
götüreceğim” diye söz veriyor. Bakalım, Nergis Hanım o günleri
görebilecek mi?”[20]

Hadi bakalım, Savcı Bey...
Göz göre göre Vatan Toprağını başka bir devletin hâkimiyetine devretmek, vatana ihanet suçunu oluşturmaz mı? Ve bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet değil midir?
Bu işgal 2004 yılında başlamış. Bugüne dek, Tayyipgiller bu konuda
neden ölüm sessizliğine bürünmüşlerdir?
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/isgal-edilen-turk-adalarina-yaklasmayin-talimati-163225h.htm.
[20]
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Bu, suçluluklarının dolaylı yoldan ikrarı değil midir?
Bakın, işgalci Yunan Çakallar birkaç aya bir, işgal ve ilhak etmiş oldukları adalarımıza Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Genelkurmay Başkanları düzeyinde gelerek provokatif gösterilerde ve meydan
okumalarda bulunmaktadırlar.
Üstelik hava sahamızı da ihlal etmektedirler, bu vesileyle. Bu adalarımız etrafında avlanan bir balıkçımızı, ateş ederek öldürmüşlerdir.
Bazı balıkçılarımızı da, tutuklayıp, götürüp cezaevlerine tıkmışlardır.
Bu işgaller karşısında tepki göstermek isteyen Sahil Güvenlik Personeli askerlerimize, yukarıdan “Müdahalet etmeyin!”, emirleri gelmektedir her seferinde.
Bu emirleri verenler de vatan hainliği suçu işlemiş değil midir?
Savcı Bey, Tayyipgiller tepeden tırnağa suça batmış bir harekettir,
bir örgüttür. Suçları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Biz burada üç
büyük suçlarından söz ettik.
Hadi bir soruşturma başlatın bunlar hakkında...

FETÖ meselesinde de aslî suçludurlar
Gelelim FETÖ meselesine:
O konuda tabiî ki en önde gelen suç ortağı Tayyipgiller’dir.
Fakat, sizler de suçlusunuz, Savcı Bey!
Feto hakkında 2013’e kadar harekete geçmediniz. Feto hakkında,
“Devleti ele geçirmek isteyen bir terör örgütüdür”, diyerek soruşturma başlatıp iddianame düzenleyen DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel bir
kaset operasyonuna kurban gitti. Açmış olduğu FETÖ davasından da
Tayyipgiller tarafından akamete uğratıldı. Kanunlarda değişiklik yoluna gidilerek, Feto’nun beraat ettirilmesi sağlanmış oldu.
Kaldı ki, Feto 1999’da medyaya düşen videokasetlerinde, cemaatine, “devletin içine”, kendi deyimiyle “kılcal damarlarına kadar” sızarak, sinsice, adım adım ilerleyerek, güçlenerek egemen olma emrini
verdiği hemen herkesçe görülüp öğrenildi. “Devlette hâkimiyetinizi
sağlayacaksınız ve uygun zamanı bekleyeceksiniz. Ve en elverişli anda
da huruç edip ele geçireceksiniz.”, buyruğunu verdiği görüldü.
Bu, tek başına, bu örgütün ne olduğunun bilinmesine yeterli, somut
kanıt oluşturmaz mı?
Üstelik de 2004 MGK Toplantısında FETÖ’nün devleti ele geçirmeyi amaçlayan bir terör örgütü olduğu netçe tanımlanmıştır. Ve buna karşı gerekli önlemlerin alınması da, tavsiye mahiyetinde bile olsa, ortaya
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konmuştur. Bu MGK kararının altında, Başbakan sıfatıyla Tayyip Erdoğan’ın da, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Abdullah Gül’ün de, Genelkurmay
Başkanı sıfatıyla Hilmi Özkök’ün de ve diğer Kuvvet Komutanlarının
da imzaları bulunmaktadır.
Bu karar kimler tarafından ortadan kaldırılmış ve uygulanması engellenmiştir?
Tabiî ki Tayyipgiller tarafından...
Böylece de, FETÖ’nün Orduyu da, Yargıyı da, Polisi de, Milli Eğitimi de ve diğer devlet kurumlarını da, gittikçe artan bir oranda ele geçirmesinin önü sonuna kadar açılmıştır.
İşte burada, Tayyipgiller baş suçlu olmakla birlikte, makam odalarının duvarlarında “Cumhuriyet Savcısı” yazan savcılar da suçludur, bu
terör örgütünün eylemleri karşısında kayıtsız kalmakla...
Laik Cumhuriyet’e karşı işlenen bu iki Cumhuriyet düşmanı örgütü,
ne yazık ki, Cumhuriyet’i korumakla görevli savcılar görmezlikten, bilmezlikten gelmişlerdir. Dolayısıyla da, Cumhuriyet’i korumamışlardır,
görevlerini yerine getirmemişlerdir.

Şehit ve terörist oğul konusunda gerçek suçlular
Gelelim, şehit ve terörist babası Osman Aksoy’un acıklı hallerine,
mağduriyetine:
Burada açıkça belirtelim ki, şehit oğul konusunda yine baş suçlu
Tayyipgiller iktidarıdır.
Türkiye dostu Beşşar Esad ve BAAS liderliğindeki Suriye’ye karşı,
işbirlikçiliğini ettiği efendisi ABD tarafından verilen bir buyruk üzerine savaş açan AKP’giller iktidarı, bu uçağımızın düşürülmesine sebep
olmuştur.
“FETÖ’cü terörist oğul” meselesine gelirsek; burada da suçlular
muhteliftir. Tabiî en önde gelen suçlu, 1950 sonrası tüm İslam ülkeleriyle birlikte Türkiye’yi de “Yeşil Kuşak Projesi” kapsamı içine alarak
bu Ortaçağcı, laiklik ve Cumhuriyet düşmanı karanlık güçlerin yetiştirilmesinde başı çeken ABD Emperyalist Haydut Devletidir. Solun ve
Sosyalizmin önünü kesmek için, Ortaçağcı, dinci örgütlere her yönden
destek veren ABD, bugünkü El Kaide, El Nusra, IŞİD gibi örgütlerle
birlikte Türkiye’de de FETÖ’nün vb. herbiri birer yılan yuvası olan tarikat ve cemaatlerin pıtrak gibi ülke sathını sarmasında en önemli rolü
oynamıştır. Tayyipgiller de “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünüdürler.
1950 sonrasının Menderes-Bayar İktidarından başlamak üzere, işba108

şına gelen hemen bütün hükümetleri; Demirel’ler, Özal’lar, Çiller’ler,
Erbakan’lar, Ecevit’ler ve Tayyipgiller, FETÖ’ye hep destek olmuşlardır, ona övgüler düzmüşlerdir.
FETÖ’cülerin çıkarmış bulunduğu “Barış Köprüleri-Dünyaya Açılan Türk Okulları” adlı kitapta, bu hükümetlerin ve liderlerinin FETÖ’ye ne gibi övgüler düzdükleri, orijinal metinleriyle yer almaktadır.
İşte bu sebeplerden dolayı, bunlar da suç ortakları arasındadır...
Ve hatta, Baba Osman Aksoy da suçlular arasındadır bizce. Oğlunu
gerektiği şekilde yetiştiremediği için... Oğluna Laik Cumhuriyet değerlerini, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ve onun
liderinin değerlerini ve kültürünü anlatıp öğretemediği için...
İnsan, sosyal hayvandır. Dolayısıyla da, toplum yaratığıdır. Bu sebeple de, insanların tıpkı dilleri gibi, dinleri de mezhepleri de, içinde
doğup büyüdükleri toplumdan gelir. Ünlü düşünürün dediği gibi, “İhtiyaçlarımızın ve zevklerimizin kaynağı toplumdur.”
Laik Cumhuriyet’e bağlı, yurtsever, antiemperyalist, Mustafa Kemal
ve silah arkadaşlarının hakkını teslim eden ailelerin ya da ebeveynlerin
çocukları neden FETÖ’cü olmuyor, ya da başka tarikatlara bulaşmıyor?
Çünkü bu çocuklara, gelişim dönemlerindeki kritik eşikte Laik
Cumhuriyet değerleri yükleniyor. Ama, Ortaçağcı din tüccarlarının
kurbanı olmuş aileler, çocuklarına Laik Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanlığını aşılıyorlar. Binbir yalan ve demagojiyle, çocukları
Cumhuriyet Tarihine ve Önderlerine düşman hale getiriliyor. Böylece
de, kolaylıkla FETÖ’nün ya da bilmem ne örgütünün, tarikatının ağına
düşüyor, avı oluyor. Kurbanı oluyor bir anlamda... Dolayısıyla da, sadece FETÖ’nün avı olmuş insanlara kızıp onları cezalandırmakla, diğer
suçluları temize çıkaramayız. Bugün yapılan budur. Ve bu iş, büyük bir
adaletsizlik, hukuksuzluk, kanunsuzluk, hakkaniyetsizliktir aslında.
Sözü uzatmayalım; şu dönemde, şu kara günlerde, gerçek anlamda
hukukçu olmak kolay değildir, Savcı Bey!
Yürek ister, özsaygısı ister, ister de ister...
Gerçek anlamda hukukçuyum ben ve Cumhuriyet Savcısıyım mı
diyorsunuz?
Buyrun göreve...
Hem bu görevlerden kaçıp hem de “ben hukukçuyum” demek olmuyor. Olmaz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
9 Ocak 2018
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Ayrım
On Üç

Sevmek, acılara katlanmayı baştan, gönüllü
kabullenmektir
Biz de, yaşamımız boyunca, aşağıda hukukçu yoldaşlarımızın aktardığı Amerikan Yerlisi Şefi’nin altın değerindeki şu prensibi çerçevesinde yaşadık, düşündük, davrandık, duygulandık:
“Her şey aynı nefesten alır; Hayvanlar, insanlar, ağaçlar… Tüm
hayvanlar gitse, insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; İnsanlar yalnızlıktan ölür.”

İnsanlar, hayvanlar ve doğa, bir bütünün değişik unsurlarıdır. Hepsi
beraber hayatı oluştururlar. Hepsi canlıdır, durup dinlenmeden değişirler, dönüşürler. Yani hayvanlar da bizim gibi doğayı oluşturan birer parçadırlar. Bu sebeple de değerlidirler, önemlidirler. Onların da duyguları
vardır, sevgileri vardır, bağlılıkları, sadakatleri vardır. Onlar da bizim
gibi sevinirler, üzülürler, acı çekerler, gözyaşı dökerler...
Eğer onlarla tanışır ve dostluk kurarsanız, güvenlerini kazanırsanız,
nasıl cömertçe size sevgilerini verdiklerini görürsünüz. Sadakatlerini
görürsünüz.
Hz. Muhammed’in yine şu dahice tespit ve buyruğu da bizim anlayışımızı güzelce ifade eder:
“Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir
kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap’ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar,
sonunda Rableri önünde haşredilirler.”[21]
“Hem yerde debelenen hiçbir hayvan ve iki kanadiyle uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar, biz kitâbda
hiçbir tefrit yapmamışızdır, sonra hepsi toplanır Rablarına haşrolunurlar”[22]
[21]

En’am Suresi, 38’inci Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.

[22]

En’am Suresi, 38’inci Ayet, Elmalılı Hamdi Yazır Meali.
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Açıkça görüldüğü gibi, Hz. Muhammed ve Kur’an, yeryüzünde yürüyen ve gökyüzünde uçan tüm hayvanları, biz insanlarla aynı önemde
ve değerde görüyor. Aynı kategoriye sokuyor.
İşte biz de hep böyle düşündük ve böyle davrandık bir ömür... Çocukluğumuzdan beri...
Daha önce de birkaç kez söylediğim gibi, babam, ailemizi hayvancılıkla geçindirdi. Yani iç içe geçti hayatımız hayvanlarla.
Yeni yıla da bu sevgiye ve yardıma muhtaç, sokağımızdaki kuyruklu torunlarımızla birlikte girdik. İşte o geceki sokağımızdan görüntülerimiz:

Bizim ilgimiz ve sevgimiz onları mutlu etti. Onların bize gösterdiği
sevgi ve teşekkür mırıltıları, tavırları da bizi mutlu etti. Huzur verdi,
dinlendirdi...
Hastaları, sokakta kalmaları halinde hayattan kopacaklarını bildiğimiz yaralıları, sakatlananları görünce, ne olurlarsa olsunlar, ne yapalım,
diyerek geçip gidemiyoruz. Alıp eve getiriyoruz, veterinere götürüyoruz; bazen veterinerlerin bile yetersiz kaldıkları oluyor, o zaman da alıp
İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüyoruz. Yapılabileceklerin azamisini yapıyoruz, sağlıklarına kavuşabilmeleri için.
İşte bunlardan, sokaktan alıp sağlığa kavuşturduklarımızdan ikisi...
İki kuyruklu kız torunumuz...
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Bu kızlarımızı sokakta küçücük yavruluklarından itibaren besliyoruz. Her ikisinin de aralıklı olarak arka ayaklarından biri basmaz oldu.
Üç ayaklı kaldılar. Tabiî o halleriyle de sokakta yaşayamazlardı. Zaten
sağlam olanlar bile ölüp ölüp gidiyor.
Tedavileri yapıldı, iyileştiler, şimdi sağlıklılar ve mutlular evde...
Bu soldaki kızımızın da sağ ön
ayağının uç kısmı işlevsizdi, basamıyordu o ayağı. Onu da aldık
mecburen. Veterinere götürdük, bizim de tahmin ettiğimiz gibi, o bacağının alt kısmının bir yere sıkışıp
uzun süre kalması sonucunda sinirlerinin ölmüş olduğunu öğrendik.
Yapılabilecek bir şey yokmuş... O
da üç ayağıyla evimizde mutlu bir
yaşam sürüyor...
Aşağıda görülen, iştahla balık
yiyen kara kız bebek de, otobüs
durağı arkasında yine şimdilik taşlaşmamış bir bahçede yaşayan kedi
kolonisinin bir yavrusuydu. Baktım ki bir gün, hiçbir şey yiyemiyor, kokluyor ama yiyemiyor verdiğim
yiyeceği. Yaklaşınca ağır bir koku geldiğini hissettim. Sırtını sıvazladım elimle, çok zayıftı. Omurları tek tek seçilebiliyordu sırtında. Ölüme gidiyordu, yavaş yavaş. Geceydi vakit. Orada bulduğum bir mukav115

va kutunun içine koyup getirdim eve. Ağır bir sindirim sistemi enfeksiyonu geçiriyordu. Hemen antibiyotikle birlikte bağırsak düzenleyici
ilaçlarla tedaviye başladık. İyiye dönüp yemeye başladı. Bir süre sonra
da bütünüyle sağlığına kavuştu. Semizleşti şimdi. İştahı ve mutluluğu
yerinde... Gece yastığımın üstünde yatar. Sırtını veya başını mutlaka
sırtıma yaslar. Böylesine sevgi verir, şükran sunar bize...

Bu solda görülen
yavru kara kız da
apartman çevresinde
baktığımız aileden
biriydi. O da hastalandı, yemekten kesildi. Mecburen onu
da alıp getirdik eve,
tedavi ettik uygun
ilaçlarla. İyileşti o da
şimdi. Yaramaz bir
sevimli oldu. Koşup
oynar evde.
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Fakat, her zaman böyle mutlu sonlar olmuyor...
İşte bugün evimizde doğup yedinci yaşını yaşıyor olan bir oğlumuz
ölüp gitti...

Bir ay kadar önce idrarını yapamadığını gördük. Hemen veterinerimize götürdük. İdrar yolları iltihabı teşhisi koydu. Antibiyotik iğne ve
idrar yolları antiseptiği şurup verdi. Mesanede eğer kum, taş gibi maddeler oluşmuşsa, onların çözülüp atılmasını sağlayan özel kuru mama
verdi. Düzelmişti...
Geçen Cumartesi, yine idrar yaparken sıkıntı çektiğini gördük. Pazar günü de baktık ki idrar yapamaz hale gelmiş, hemen alıp veterinerimize götürdü, Eşim Sultan.
Yeni ilaçlarla birlikte sonda taktı veterinerimiz. Tabiî onu çıkarmaması için de boyunluk taktı. Mesanesinde kumlar iltihaplı yara yapmış
olabilir, dedi.
Getirdik ama bir şey yiyemez oldu. Sudan başka hiçbir şey ağzına
koymadı. Ağrı ve acı da çekiyordu. Bunun için de ağrı kesici ilaçlar
vermişti veterinerimiz. Onlarla sakinleştirebiliyorduk. Kilosu filan da
yerindeydi. Cumartesi günü bile tam beş buçuk kiloydu.
Giderek kötüleşti. Dün gece de sabaha karşı eşimin kucağında son
nefesini verdi...
Sanırım, başka bir sorunu vardı. FİV’den ya da Corona Virüsünden
kaynaklanan bir sorun... İdrar yollarında oluşan probleme de o yol açtı,
gibi geliyor bana...
Aşağıda resmini gördüğümüz kızımız da doğumundan itibaren sokakta beslediğimiz hayvanlardandı. Hastalandı. Durgunlaştı, yiyemez
oldu, alıp eve getirdik, tedaviye başladık.
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İyileşti. Evdeki yaşıtlarıyla, hatta büyükleriyle koşup oynamaya
başladı. Fakat on gün kadar önce yeniden hastalandı. Bütün tedavi çabamız iyileştirmeye yetmedi. Şimdi özel yiyeceklerden çok az yiyor.
Hareketleri ağır, yavaş ve sendelemeli. Sanıyorum, onun da sinir sistemini tutmuş durumda şu anda, FİV denen lanet, başbelası virüs...
İstanbul kedilerinin büyük çoğunluğunda olduğu gibi bizim baktıklarımız da ne yazık ki bu virüsle enfekte olmuş durumda. Bazılarında
dirençleri sağlam olduğu için atağa geçip hastalık yapamıyor. Ama atağa geçince de durdurulması neredeyse imkânsız gibi...
Oldukça dik bir yokuştan oluşan sokağımızın orta kısmında hasbelkader boş kalmış bir arsada, otlar ve çalılar arasında yaşayan bir anneyle üç yavrusu vardı, baktığımız. Her gün salamla doyururdum, günde
bir sefer bu aileyi. Yavrular büyüdü, çok güzel kediler oldu. Anneleri de
ürkek, korkak, çok güzel bir kızdı. Vişne çürüğü renginde...
20 günden bu yana hiçbirini göremiyorum. Bu, hayra alamet değil
tabiî ki. Anneleri bir iki yıldır hep sokağımızdaydı, görürdüm. Başka
bir yere gitmezdi. Şimdi yavrularıyla birlikte yok oldu oradan. Aklıma
kötü şeyler geliyor hep. Çevredeki hayvan düşmanlarının biri acep zehirlemiş olabilir mi, diye de düşündüğüm oluyor...
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Yine bu hayvanların olduğu yerden 100 metre kadar aşağıda bulunan yerde ise, bir anne, dört yavrusu yaşamaktaydı. Apartmanın alt
katındaki, vicdan sahibi bir aile yiyecek veriyormuş bunlara. O sahip
çıkınca diğerleri de kovalayamaz olmuşlar. Onları da besliyorduk, ben
eşimle birlikte.
Eşim bir keresinde yemek verirken, katlardan birindeki bir kadın;
“Orada yiyecek vermeseniz, koku yapıyor diye şikayetçi olan komşularımız var.”, demiş. Eşim de, “Ben doğranmış salam veriyorum bunlara.
Onu da beş dakika içinde silip süpürüyorlar. Hiçbir iz kalmıyor ki verdiklerimden, koku yapsın”, diye karşılık vermiş.
Bunun üzerine, kendisi üst katlarda oturduğu için; “Ben değil de
aşağıda oturan bir komşu şikayetçi olmuştu bunlardan.”, demiş.
O yavrular da büyüyüp pırıl pırıl tüylere ve güzel renkli camlar gibi
çekici, ışıltılı gözlere sahip kediler oldular. Fakat, bu yavrulardan biri,
koyu kenevir olanı, bir haftadan beri hiç görünmüyor. Muhakkak ki
başına bir şey geldi. Ya bir araba ezdi, ya biri yakalayıp attı başka bir
yere, ya da öldürdü...
Çok zayıf olmakla birlikte iyimser bir olasılıksa, hayvansever birisi
yakalayıp evine götürdü.
Tabiî bu kayıplar, bebeliğinden itibaren besleyip büyüttüğümüz,
bizlere güvenen, bizleri görünce koşup gelen ve bakımımıza mırlamalarla teşekkür eden bizleri son derece üzmektedir. Ama neylersiniz...
Sevmeye karar verip başladıysanız, acılarla karşılaşmayı da peşinen
kabul etmişsiniz demektir...
Hayatın kanunu bu. Ya da sevmenin kanunu... Elden ne gelir?..
Davayla ilgili olarak da acı tatlı, kuyruklu torunlarımıza dair bu hikayeleri anlatmış olalım. Umarız, zamanınızın boşa gitmesine sebep
olmamışızdır, başınızı ağrıtmamışızdır...
Sağlıcakla kalın...
16 Ocak 2018
***
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Kurtuluş Partili Hukukçuların
sonuçlanan davayla ilgili açıklaması:
Hayvanseverliğe Hakaret Edenler Cezasını Buldu!
Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe ve eşi Hacer (Ankut)
Efe’nin militan düzeydeki hayvanseverliği tüm kamuoyu tarafından
bilinmektedir artık. Öyle ki emekli maaşlarının büyük bir bölümünü
sokak hayvanlarına ayırmakta; evlerinde ve sokakta baktıkları hayvanlardan birini kaybettiklerinde toprağa verirken gözyaşlarına boğulacak
kadar yürekten gelen bir sevgiyle sevmektedirler hayvanları.
Ancak onların bu sevgi dolu yüreklerini görmeyen, anlamayan ve
vicdanları teşekkül etmemiş komşuları sokaktaki hayvanları taşlamakta, Genel Başkan’ımıza ve eşine hakaret etmektedirler.
İşte bugün bu “komşularından” birinin Hacer Ankut’a hakaret etmesi nedeni ile Hacer Ankut’un müşteki olduğu dava Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve karara bağlandı. Davada Hacer
Efe’ye hakaret eden sanık “komşu”ya 3.600,00 TL. para cezası verildi
ve duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı verilerek
ifadesi alındığı için cezasında iyi hal indirimi yapılmadı. Sonuçta ise
Sanık hakkında daha önce sabıkası olmadığı için Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildi.
Ülkemizde ne yazık ki hayvan hakları konusunda kanunlar çok
yetersizdir. Hayvana tecavüz eden, işkence yapan “insan” görünümlü
yaratıklar para cezaları ile kurtulmaktadır çoğu zaman. Oysa hayvana
bunu yapan insana çok rahat yapabilir. Yapılan araştırmalar seri katillerin, cezaevlerinde yatanların büyük bir bölümünün çocukken hayvanlara eziyet edenler olduğunu kanıtlamıştır. Bizce hayvanseverlere eziyet
edenlerin de bunlardan bir farkları yoktur. Bu nedenle cüzi miktarda da
olsa hayvan düşmanlarına böyle bir cezanın verilmesi olumludur. Bu
tür cezaların artırılması doğanın önemli bir parçası olan hayvanların;
çürüyüp gittiğimiz bu şekilsiz, plansız beton yığınları arasında yok olmasına onlara bakan insanlar sayesinde engel olacaktır.
Ne güzel söylemiş İlkel Komünal Toplum İnsanı olan Amerikan
Yerlileri: “Herşey aynı nefesten alır; Hayvanlar, insanlar, ağaçlar…
Tüm hayvanlar gitse, insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur;
İnsanlar yalnızlıktan ölür.” 16.01.2018
Halkçı Hukukçular
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Ayrım
On Dört

Samimi CHP’li kardeş;
Bak, sorum çok net ve yalın. Tabiî cevabını kendine vereceksin...
Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını soykırımcılıkla suçlayan,
dolayısıyla da Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza
düşmanca bakan yönetici kadro, bir partinin tepesini tutmuş ise, o
parti Atatürk’ün, İnönü’nün ve silah arkadaşlarının partisi olabilir
mi?
Buna imkân ve ihtimal var mı?
“Var. Bizim için sorun değil”, diyor isen eğer; o zaman biz de sana
deriz ki;
Kardeş, kusura bakma. Darılma ve alınma ama senin, Kaçak Saraylı Reis’in “hülooğğ”cularından, zihin yapısı olarak, mantık ve metot olarak zerrece farkın kalmamıştır...
Bak, kardeş...
İstanbul gibi, Türkiye’nin beşte bir nüfusuna sahip bir şehrimizin
İl Başkanlığına getirilmiş olan kadın ne demiş bir twitinde:
“Tarihte Bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni
vatandaşlarımızı anıyoruz, 19:15’te Taksim’de”

İlgili arkadaşların bilebileceği gibi, bu Emperyalist Yalanı savunanlar, olayı 24 Nisan 1915’te başlatıyorlar, 1923’e kadar sürdürüyorlar. Yani Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız onlara göre “soykırım yapma savaşı”dır, Ermenilere, Rumlara, Pontus
Rumlarına, Süryanilere...
Dolayısıyla da, bu yalanı savunanlar Mustafa Kemal’le de, İnönü’yle de, Birinci Kuvayimilliye’yle de, Türkiye Cumhuriyeti’yle de
sorunludurlar, daha da açığı, düşmandırlar, bizim geçmişimize ve
Laik Cumhuriyet’e, onun önderlerine...
Şimdi böyle kişilerin yönetiminde olan bir partiye biz; “Ya bu CHP
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Atatürk’ün partisidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran partidir”, diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyemeyiz...
Sağlıklı düşünen hiç kimse böyle bir şey diyemez.
Peki, bu İl Başkanı kadın yalnız mıdır partide?
Hayır. En başta, en tepedeki Sorosçu Kemal’in de olaya bakışı bire
bir aynıdır. Bunun kanıtını daha önce göstermiştik.
Daha önce de söyledik; bir de bu yeni İl Başkanına benzeyen Yeni
CHP Milletvekili var, değil mi?
Kendi tanımıyla, Türkiye Ermenisi Selina Doğan...
O da, bu Emperyalist Yalanı daha ayrıntılı ve daha şeddeli biçimde
savunmaktadır. Daha önce aktardık görüşlerini.
Sıfır oy getirisine sahip olmasına rağmen, bu Selina Doğan’ı İstanbul’dan milletvekili seçtirten kimdir?
Besbelli ki Sorosçu Kemal...
Yine, “TR 705” vardır, değil mi?
CIA’nın bağlantılı elemanı TR 705...
O da bu Emperyalist Yalan konusunda aynı görüştedir.
Bir de Mustafa Kemal’e “Kefere Kemal” demekten kendini alamayan, böylesine azgın bir Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanı,
Ortaçağcı dünya görüşüne sahip Mehmet Bekaroğlu vardır, bu yalana
tutkun...
Bu İstanbul İl Başkanı Seçimi üzerine yapılan tartışmalarda Canan
Kaftancığlu’nu hararetle savunan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve
Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş vardır. Bunlar da aynı yalana inanıyor
olmalılar ki, Canan Hanım’ı böylesine heyecanla savunuyorlar.
Yine, savunan CHP sözcüleri var, değil mi?
Evet, arkadaşlar; özetçe, Yeni CHP’nin tepesini tutmuş Sorosçu
Kemal ve avanesi, bu Emperyalist Yalanı büyük bir heveskârlıkla benimsemekte ve savunmaktadır. Dolayısıyla da, Mustafa Kemal’lerin,
İnönü’lerin CHP’sine düşmandır. Tabiî aynı zamanda da Birinci Kuvayimilliye’ye ve Laik Cumhuriyet’e...
Zaten Sorosçu Kemal bir keresinde, “Biz 30’ların, 40’ların CHP’si
değiliz”, diyerek kendilerinin Gerçek CHP’yle hiçbir ilgi ve benzerliklerinin olmadığını açıkça itiraf etmiş oldu.
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Bunlar Kuvayimilliye düşmanı, ABD işbirlikçisi
Saygıdeğer arkadaşlar;
Bu Kuvayimilliye düşmanı, bu vatan ve millet düşmanı, bu ABD işbirlikçisi ekip içeride sadece ve sadece Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’ine ve onların iktidarlarını sürdürmelerine hizmet eder. Halka ise
zerre miktarda olsun olumlu bir hizmette bulunmaz.
Bu aynı ekip, dışarıda ise, sadece ve sadece BOP’un hayata geçirilmesine, dolayısıyla da ABD Emperyalist Hayduduna hizmet eder.
Bu, matematiksel kesinlikte bir doğrudur...
Bunlar haindirler, ABD işbirlikçisidirler, ABD piyonudurlar.
Sakın kanma bunlara!
Sakın bunların tepesini tuttuğu Yeni CHP’yi Gerçek CHP sanma!
Eğer bunlara kanarsan, sonun hüsrandır...
Bunlar CHP tepesinde durduğu müddetçe, Tayyipgiller iktidarı içeriden kolay kolay yıkılamaz. Bunların ihaneti sadece Tayyipgiller’e payanda olmakla kalmıyor. Bunlar, gerçek bir muhalefet cephesinin oluşumunun önünde de en büyük engeli ortaya çıkarmış oluyorlar.
Eğer bugün Tayyipgiller’in 15 yıldır süren vurgun ve ihanet iktidarına dur diyemiyorsak; bunun iki sebebinden birincisi Yeni CHP’nin
gerçek devrimci muhalefet oluşumuna giden yolu tıkamış olmasıdır.

Sol çürüdü, Sevr’ci Sahte Sol oldu
İkinci sebebi ise, devrimci ortamın ideolojik olarak iflas etmiş, çürümüş, bitmiş, mefta olmuş sözde sol hareketlerle ve Sevr’ci Sahte Soytarı Sollardan derleşik insanlarla dolu olmasıdır. Bunlar, devrimci ortamın zeminini öylesine dolduruyorlar ve kirletiyorlar ki, ayak basacak,
üzerinde yol yürünecek temiz bir alan kalmamış oluyor.
Üstelik de, yeni nesiller bu çürümüş zombileri devrimci sanıyor,
adam sanıyor, onlara kanıyor... Devrimciliğin de, onların yapıp ettiklerinden ibaret olduğunu sanıyor.
Oysa bunların yapıp ettiklerinin devrimcilikle zerrece ilgisi yoktur.
Ne yapıyor bunlar?
Amerikancı Yeni CHP’yle Amerikancı Kürt Hareketi’nin legal plandaki partisi olan HDP arasında salıncak siyaseti yapıyor. Bir kısmı HDP
kuyrukçuluğu yapıyor, bir kısmı da Yeni CHP kuyrukçuluğu... Bazen
de her ikisini birlikte yapıyor bazıları.
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Bunların yaptığı, devrime ve Marksist-Leninist Teoriye, Türkiye
İşçi Sınıfına ihanetten başka hiçbir şey değildir.

Devrimci Hattı sadece biz
Gerçek Devrimciler savunuruz
Oysa Gerçek Devrimciler, Proletaryanın Devrimci Siyasetini ve
onun özgün mücadele hattını titizlikle belirlerler, gözleri gibi korurlar
ve fedakârlıkla, heyecanla, kararlılıkla savunurlar.
Bunların, yukarıda andığımız Sahte Solların böyle bir hattı var mıdır?
Hayır, zinhar yoktur...
Böyle bir Devrimci Hattı sadece biz gerçek Devrimciler belirlemekte ve savunmaktayız. Ve o yolda bütün gücümüzle, durup dinlenmeksizin mücadele vermekteyiz.
Bir başımıza bu mücadeleyi vermekteyiz...
Tarih bize böylesine zor, çileli ama aynı oranda da onurlu bir görev
vermiştir. Gururluyuz bu nedenle...
Gücümüz yetmiyor şu an, ihanetleri ve hainleri ortadan kaldırmaya.
Ama gün gelecek, yetecek...
Halkımız eninde sonunda anlayacak bizi...
Kurtuluş Yolunun bu yol olduğunu, başka bütün yolların çıkmaz olduğunu eninde sonunda görüp kavrayacak.
En sonunda biz kazanacağız, bu yolda savaşanlar kazanacak. İşçi
Sınıfımız ve Halkımız kazanacak.
Emperyalistler ve işbirlikçi hainler yenilecekler.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Ocak 2018
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Evet, Kaçak Saraylı Hafız...
Suriye de içinde olmak üzere, Ortadoğu’daki cehennemin yaratılmasında büyük bir iştahla rol oynadın. Taşeronluk ettin.
Suriye’deki cehennem ateşineyse, 7 yıldan bu yana durup dinlenmeksizin kütük taşıdın.
Devşiricin, yapımcın ve efendin olan ABD Emperyalist Haydutlarına sadakatını ispatlamak için, meydandan meydana, kürsüden kürsüye, ekrandan ekrana koşup “Zalim Esed, Zalim Esed” diye höykürdün durdun.
Üstelik de, başta Suudi gelmek üzere Amerikan uşağı Arap Krallıklarının, Emirliklerinin tedariklediği silahları Türkiye üzerinden
soktun Suriye’ye, ulaştırdın oradaki Ortaçağcı meczuplara.
Dünyanın dört bir yanından devşirilmiş yarı sapık, yarı manyak,
insan öldürmekten büyük bir haz duyan Ortaçağcı Muaviye-Yezid
Dincilerini, yine Türkiye üzerinden soktun Suriye’ye.
Hastanelerimizi, otellerimizi, konukevlerimizi emirlerine tahsis
ettin bunların.
Tüm bunlara ilaveten, kendilerini ve ailelerini beslettin milletimize. Ondan sonra da diyorsun ki; “Biz Suriyeli kardeşlerimize 30 milyar dolar harcadık.”
Bu milletin parasını kime danışıp da verdin, bu Ortaçağcı, insanlıktan çıkmış cellâtlara?
1603 liralık Asgari Ücret, Açlık Sınırının altında Türkiye’de. Kendi halkından esirgediğin Kamu Hazinesini serdin bu gericilerin önüne...
Hiç aklına getirmedin; yahu bu komşu ülkedeki cehennem ateşi
bu denli harlanırsa, gün gelir, bu ateş bize de sıçrar, Türkiye’yle birlikte beni de yakar, diye...
Oysa bunu bebeler bile akıl ederdi be...
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Şimdi Amerikancı Kürt Hareketi PKK’nin Suriye kolu PYD ve
YPG’ye “terör örgütü” diyorsun.
İyi de, yıllar boyu yardım ve yataklık ettin o örgütlere sen. Salih
Müslim’le İstanbul’da, Ankara’da kaç kez görüştü senin adamların?..
Amerikancı Barzanistan’ın Peşmerge adlı askerlerini sen taşımadın mı, güney sınırlarımızdan TIR’larla? Hem de MİT’in ve Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin gözetiminde, korumasında?..
O Peşmergelerin YPG güçlerine ağır silahlar da dahil olmak üzere her türden silahlarıyla gelip yardım etmesine sen aracılık etmedin
mi?
Eee, ne oldu Hafız, şimdi birden dönüş yaptın?
Tıpkı FETÖ’nün askerleri gibi seni ve senin AKP’giller’ini de
kandırıp kullandı ABD Emperyalist Çakalı.
Öylesine inandınız ve bağlandınız ki o Emperyalist Hayduta, o insan soyunun başbelasına; “Onun bir dediğini iki etmezsek dünyada
sırtımız yere gelmez.”, dediniz.
Oysa o çakalın gözünde sizin ve sizin gibilerin beş paralık bir değeri yoktur. Sizler, kullanılacak ve sonunda buruşturularak fırlatılıp
atılacak bir peçete kadar değer taşırsınız onun gözünde.
ABD Haydut Çakalı kullanır ve atar çöpe. Önce arkanda durur
ama çıkarı gerektirdiği anda duraksamadan satar piyonlarını. Bu,
onun cibilliyeti iktizasıdır.
7 Haziran 2015 Seçimleri sonucunda gördün ki, ABD’li efendilerinin buyruklarını yerine getirerek Ortadoğu’da o Emperyalist Çakal
tarafından yakılan cehennem ateşinin harlanması seni de yakmaya başladı. Sen de bayıraşağı gitmeye başladın. Bir anda anlayıverdin olayı...
Yıllar boyu ettiğin ihanet, en bağlı “hülooğğ”cularının bile senden
şüphelenmesine yol açmıştı. Oyların hızla düşüşe geçmişti, bunun sonucunda.
Sen, bunun üzerine bir anda yüz seksen derece dönüş yapıp, daha
önce; “Ayaklar altına aldık, dediğin Milliyetçiliğe sarılıverdin.
İşin aslında, vatan millet, halk senin zerre miktarda olsun umrunda
değil. Senin tek derdin, devletin tepesinde oturmak ve durup dinlenmeden kamu malı aşırarak, sayısını kendinin bile artık bilemez olduğun
küplerini doldurmaktır.
Ama gördün ki, ihanetlerin koltuğunu sallamaya başlamış. Senin
dönüş yapmana sebep budur işte...
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ABD Haydudu, artık iyice açık oynamaya başladı. Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir ordu kuracağım, dedi.
İşte bu açık ve kesin karar, Rusya’yla İran’da da şafak attırdı. Buna
seyirci kalırsak, Suriye elden gider, dolayısıyla da Arap Dünyası elden
gider, diye düşündüler.
Putin, daha önce de birkaç kez belirttiğimiz gibi, orta düzeyde bir
cesarete sahiptir. Üstelik de atak değil, tutuktur. Ama ABD’nin böyle
bir hamlesi, onun danışmanlarının bir karşı hamleyle bunu göğüsleyelim, önerisini ortaya atmasına sebep oldu.
Zaten sen de, artık yıllarca odun taşımış olduğun bu yangının söndürülmesinden yanasın ya; işte bu noktada çıkarlarınız birleşti. Yani Rusya’nın, İran’ın, Suriye’nin ve Türkiye’nin çıkarı birleşti. Ortak bir karar
sonucunda Türk Ordusu’nun Afrin’e girmesini öngördünüz. Yani şu an
Türk Ordusu’nun Afrin’de yapıp ettikleri, başta Rusya gelmek üzere,
İran’ın da, Suriye’nin de ortak talebinin hayata geçirilmesidir.
Dikkat edersek, Rusya Afrin’den hem askerlerini çekiyor, hem de
bölgenin hava sahasını Türk uçaklarının emrine sunuyor.
Suriye ise, diplomasi gereği sadece bir kınamada bulunuyor. Zaten
bu aşamada başka türlü davranması olası değildi. “Ben bu harekâtı savunuyorum.”, diyemezdi.
Ha, ne zaman diyebilir Suriye Yönetimi bunu?
Türkiye, Mehmet Yuva’nın da dediği gibi, Beşşar Esad’la açık ve
doğrudan bir temasa ve işbirliğine girerse o zaman diyebilir.

Emperyalistler katır çiftesinden hoşlanır
Şimdiki işbirliği dolaylıdır. Yani Rusya ve İran üzerinden yürütülen
bir işbirliğidir.
Bölge ülkelerinin böylesine bir birlik içinde hareket etmesi, gördüğümüz gibi, ABD Hayduduna geri adım attırdı. Kıvılcımlı Usta’nın altın değerindeki şu sözü de bu gerçeği netçe belirtir:
“Emperyalistler katır çiftesinden hoşlanır. Onları ancak böylesi
çifteler geriletebilir.”

Dikkat edersek; manyamış bunak Trump bile, Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-Un Yoldaş’ın kararlı, yiğit ve pervasızca tutumu sayesinde geri adım atmaya mecbur kaldı.
Daha önce de belirtmiştik birkaç kez:
Artık BOP’un Suriye ayağının geleceği, sadece Rusya’yla Ameri131

ka’nın vereceği bir karara kalmıştır. Bunlar arasındaki bir anlaşmaya
göre belirlenecektir, Suriye’deki Amerikancı Kürt Hareketi’nin geleceği, varlığı ve kaplayacağı alan.

Türkiye’ye düşen rol yine taşeronluk
Peki, Türkiye bu konuda söz sahibi olamayacak mıdır?
Olamayacaktır.
Türkiye şu anda, yine taşeronluk rolü oynamaktadır. Hani yıllarca
ABD’nin, AB’nin ve İsrail’in taşeronu olmuştu Ortadoğu’da, dolayısıyla da Suriye’de. Şimdi ise, Suriye’de bütünüyle Rusya’nın, İran’ın,
Çin’in ve Suriye’nin taşeronu konumundadır.
Hayat ne garip şey, değil mi Tayyip?..
Yıllar boyu “Zalim Esed, Zalim Esed” diye ABD’nin taşeronluğunu
yap Suriye’de, sonra da kalk, yüz seksen derecelik dönüş ve saf değiştirmeyle, Rusya’nın, İran’ın, Çin’in ve Suriye’nin taşeronluğunu et...
Tabiî, bugünkü yaptığın, geçmişteki taşeronluğun gibi seni bitişe
götürmez. Tersine, senin iktidarını pekiştirmene yol açar. “Hülooğğ”cuların sanır ki Reis’imiz ne milliyetçi adam...
Oysa sen iktidar derdindesin. Ama onu görmez senin amigolar.
Gerçi sen de PKK, PYD, YPG gibi ikili oynuyorsun. Hem Amerika’yı, hem Rusya’yı, Çin’i birlikte idare etmeye çalışıyorsun. Yani
bir taraftan Suriye’de ABD isteği dışında askeri harekât başlatıyorsun,
diğer taraftansa İncirlik’i ve diğer Amerikan üslerini ABD uçaklarının
emrine vermeye devam ediyorsun. Bu uçaklar, Türkiye’deki bu ABD
üslerinden havalanarak Ortadoğu’da askeri saldırılarda bulunuyorlar.
İki tarafı da memnun etmeye çalışıyorsun yani...
Efendin ABD öyle oynamandan hoşlanmaz... O, tam sadakat ister.
Bakalım sonun nasıl olacak...
Fakat bizim kesince bildiğimiz şu ki; yaptığın bunca ihanetin, ülkemiz ve bölgemiz halklarına verdiğin bunca zararın, ABD Hayduduna
ettiğin hizmetkârlığın, aşırdığın kamu mallarının ve Ege’deki 18 Adamızı Yunanistan’a peşkeş çekişinin, Laik Cumhuriyet’i, eski kankin
FETÖ’yle birlikte yerle bir edişinin hesabını mutlaka vereceksin Tayyip! Sen ve şürekân...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Ocak 2018
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Bu Kaçak Saraylı Hafız ve AKP’giller’inin Türkiye’ye
yaptığı kötülükler ve ihanetler saymakla bitmez
İşte 18 Adamızı da Yunanistan’a peşkeş çekti ya, 2004’ten itibaren
bu ABD işbirlikçisi iktidar...
Afrin Harekâtı’nın başlamasıyla birlikte Ege’deki işgalci Yunan
Çakal, fırsatı ganimete çevirme uğraşına girdi hemen. İşgal ve ilhak
ettiği Adalarımızda inşaatlar başlattı.
“Nasıl olsa FETÖ ve Tayyipgiller Türk Ordusu’nu iyice zayıflattılar, bu Ergenekon, Balyoz vs. kumpaslarıyla ve 15 Temmuz Ganimet
Paylaşım Savaşlarıyla. Geri kalan, iyice zayıf düşmüş kesim de şu
anda zaten Afrin Harekâtı’yla meşgul, iyisi mi biz bu fırsatı iyi değerlendirelim, kaptığımız Türk Adalarını istediğimiz gibi tahkim ederek
iyice zimmetlemiş olalım.” diye düşündüler ve davrandılar bu işgalci
çakallar.
İşte konuya ilişkin haber:
“Yunanistan Ege Denizinde çevremizdeki tüm adalara askeri
tesisler kuruyor silahlandırıyor – İktidar Sessiz !!!
“Türkiye Afrin’e Operasyon Yaparken Yunan Adasında Dikkat
Çeken İnşaat
“Bu adalar AKP iktidarı tarafında bir şekilde peşkeş çekilmiş.
Bu nedenle iktidarın sesi çıkmadığı gibi, ses çıkaranları da demokratik olmayan yöntemlerle susturmaya çalışması çok anlamlı.
“Yunanlıların kayalıklara Bayrak resmederek, ayrıca direğe de
Yunan bayrağı çektiği Kalalimnoz Adası Konumu itibarıyla Kardak kayalıklarının kuzey batısında 1.5 mil mesafededir. Bu ada
Kardak bölgesini ve Doğu Akdeniz ülkelerine ve limanlarına giden deniz trafiğini kontrol eden bir konumdadır. Bodrum Gümüşlük’ten 4.5 mil uzaktadır. Karasularımız olan 6 mil sınırı içindedir.
“Görülen odur ki Yunanistan yeni işgallerle adalarımızdaki askeri gücünü destekleyici ardıl destek birliklerini de kurmaktadır.
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AKP iktidarı Ege Denizindeki adalarımızı Yunanistan’a devretmiştir ve bu vatana ihanet suçunu oluşturur. Kısa bir süre sonra savaş
gemilerimiz Ege’ye çıkamaz ve Akdeniz’e inemez duruma gelecekler. Yunan savaş gemileri bölgeden geçen ticaret gemilerini diledikleri gibi denetleme hakkına sahip olacaklardır. Bunun dışında
Balıkçılarımız da avlanacak alan bulamayacaklardır. Yunanistan’a
terk edilen adaları bırakın, kayalıkların dahi 6 millik sınırı vardır
ve bu sınırlar altındaki deniz kaynaklarının da sahibi Yunanistan
olacaktır.”[23]

Kaçak Saraylı Hafız’sa Ortadoğu’da ve Suriye’de, hepsi de felaket
boyutundaki binbir yanlışından birini düzeltme peşinde şimdi. Afrin’i
Amerikancı Kürt Hareketi PKK’nin elinden kurtarırsam, içeride iktidarımı bir hayli sağlamlaştırmış olurum. Hepsi de “Yeşil Kuşak Projesi”
ürünü, kafadan gayrimüsellah hale getirilmiş, cahil ve yoksul taraftarlarıma kendimi “Milli Kahraman” olarak yutturabilirim, hesabı içinde.
Be Hafız!
Toru topu 30 km’lik bir sınır hattını oluşturan Afrin’i kurtarsan ne
olacak?..
Fırat’ın doğusunda kalan 570 km boyunca uzanan sınırını zaten
PKK, PYD, YPG, Amerika’yla birlikte tutmuş durumda. Üstelik de,
bu iki güç, yani Büyük Haydut ve Yerel Müttefiki burada birbirleriyle
tam kaynaşık vaziyetteler. Bu bölgede senin de artık itiraf etmek mecburiyetinde kaldığın gibi tamı tamına 20 ayrı noktada askeri üs kurmuş
durumdadır, ABD Emperyalist Haydudu.
Buraların geleceği ve gelecekte alacağı statü, bütünüyle ABD ve
Rusya arasındaki bir anlaşmayla belirlenecektir. Senin buralarda esamen okunmayacaktır. Sen, o denli ihanete battın ki ve facia boyutunda
o denli büyük hatalar işledin ki, onları onarman bu saatten sonra imkânsıza yakın düzeydedir.
Bak, bunun için son bir şansın var:
Tıpkı Putin’den olduğu gibi, Suriye’nin yüzde 84 oranındaki halk
oyuyla seçilmiş, meşru ve vatansever Devlet Başkanı Beşşar Esad’dan
özür dilemen ve onunla el ele, omuz omuza vermen...
Ama sen de bunu yapamazsın. Sende hem bunu yapacak vicdan yok,
hakkaniyet yok, hem de meczuplaştırılmış “hülooğğ”cularının tepkisinden çekinirsin. Bütün cehaletlerine rağmen, o zaman uyanır o garibanlar. “Yahu işin sonu madem buraya varacaktı da, Suriye’nin meşru
[23]

http://nacikaptan.com/?p=54119.
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yönetimi ve lideri Beşşar Esad’la 7 yıldan bu yana niye uğraştık biz?”,
diye sormaya kalkarlar sana.
İşte bundan korkarsın sen. Çünkü senin bütün derdin, iktidardan
düşmemek, küplerini doldurmana devam etmek ve işlediğin bunca suçun hesabının sorulmasından yakanı kurtarabilmektir.
Öyle olunca da, böyle dürüstlük, içtenlik isteyen bir davranışta bulunamazsın...
Bize kalırsa, her şeyi göze al, bu davranışta bulun...
Bütün bu işleri ben yapmadım, Miki yaptı, pardon, FETÖ yaptı, de...
Ayrıca da, Davidson beni kandırdı, de...
O, meczup işi, hayalhanede üretilmiş, Tarihin ve bugünün gerçekleriyle zerre uyumu olmayan “Stratejik Derinlik” adlı safsatalar kitabını
bize “Büyük İlmi Eser” diye yutturdu, de...
Bak, senin rol kabiliyetin müthiş. Elinin altında da kalemi işlek metin yazarları ordun var. Onlara yazdır metinleri. Yüklet prompter’a, beden dilini konuşturarak oku oradan.
Kandırırsın meczuplaşmış “hülooğğ”cularını yine önemli oranda...
İşte böyle olumlu bir davranışta bulunabilirsen, Suriye’de yaptığın
felaket boyutundaki yanlışlarının, en azından bir bölümünü olsun onarabilirsin.
Böyle bir davranış, Rusya’nın, Çin’in, İran’ın ve Suriye’nin de, bir
ölçüde de olsa sana güven duymasına yol açar.
Sen de biliyorsun ki, trajik yanlışların, zikzakların, satışların ve ihanetlerinden dolayı dünyada, yukarıda andığımız meczuplaştırılmış “hülooğğ”cuların dışında hiç kimse sana güven duymamaktadır.
Ne dersin Hafız?
Varım, diyebilir misin buna?
Biz hiç sanmıyoruz, diyebileceğini...
Birkaç kelam da Yunan Çakala edelim:
İşgal altında tuttuğun, her türlü hukuku çiğneyerek ilhak etmeye
kalktığın Adalarımızda ne denli tahkimat oluşturmaya kalkarsan kalk,
sonunda oradan defolup gideceksin! Tıpkı Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zaferinden sonra olduğu gibi...
Bunu hiç aklından çıkarma!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Ocak 2018
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Bakın, bölgemizin acı ve yakıcı gerçeklerinden biri daha, bu kez de
bir emperyalist medya organı tarafından açıkça ortaya konmuş, itiraf
edilmiş, dile getirilmiş olmaktadır.
İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, başyazılarından birinde, Batı
yanlısı (ABD’ci ve AB’ci) Kürt Hareketlerinin, kendileri için “en güvenilir” ve “en etkili” hareketler olduğu tespitinde bulunuyor.
Yani, arkadaşlar; Barzani’nin KDP’si, Talabani’nin KYB’si ve
Öcalan’ın PKK’si, PYD’si, YPG’si, Ortadoğu’nun, Balkanlar’ın, Asya’nın ve hatta Afrika’nın en Amerikancı, en Avrupa Birlikçi hareketleriymiş.
Bu emperyalizm yandaşı Burjuva Kürt Hareketlerinin bölge halklarına ettikleri ihaneti düşünebiliyor musunuz?
Biz de on yıllardan bu yana aynı gerçeği ortaya koyduk, defalarca. Dedik ki; 1991’de Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle birlikte Öcalan ve
PKK dümeni Amerika’ya kırdı, Miami Sahillerine demir attı ve ABD
Emperyalist Haydutlarıyla eklemlendi...
Barzani zaten Amerikan işbirlikçiliğini ve hizmetkârlığını, babası
Molla Mustafa Barzani’den miras olarak devralmıştır.
PKK ise, Sosyalist Kamp’ın yıkılışıyla birlikte sol cepheyi terk
etmiş ve Amerikancı Karşıdevrim Cephesinde yerini almıştır. Bugün
geldikleri durum itibarıyla da, Obama’nın deyişiyle “Bölgedeki yerel
ortakları”dır. Daily Telegraph yazarının söylediği de zaten çok açık ve
nettir.
Yine bir medya organı, PKK “Bijî Serok Obama” sloganları attırdığı
günlerde Balkanlar’dan Çin’e kadar uzanan geniş coğrafyada Kürtlerin
dışında hiç kimse böyle bir slogan atmaz, diye yazmıştı.
Ne utanç verici bir durum, değil mi?
Che’nin deyişiyle, “İnsan soyunun başdüşmanı” emperyalist çakal ABD’nin “en güvenilir” ve “en etkili” yerel gücü olacaksınız, ondan
141

sonra da kalkıp insanlıktan bahsedeceksiniz, özgürlükten bahsedeceksiniz, demokrasiden bahsedeceksiniz ve hatta solculuktan, devrimcilikten bahsedeceksiniz. Geçin bunları, ayıp oluyor...
ABD Emperyalist Çakalı, 1960’lı yıllarda vardığı bir karar uyarınca,
dünyayı bin ülkeli, yani kent devletçiklerinden oluşmuş bir hale getirmeye çabalamaktadır. İşte BOP da o insanlık düşmanının Ortadoğu’ya
ilişkin planının projelendirilmiş, haritalandırılmış, dolayısıyla da netçe
önü sonu belirlenmiş halidir.
1990’dan bu yana bu emperyalist çakal, söz konusu planını, projesini hayata geçirmek için savaşlar çıkarmaktadır, işgaller yapmaktadır,
yerel taşeronlar kullanmaktadır bölgede.
İşte bu sebepten, 1990’dan bu yana Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da,
Asya’da kan hiç durmaksızın akıtılmaktadır.
ABD Haydudu, etnik, dini ve mezhepsel ayrılıkları ve onlar aracılığıyla oluşturduğu çatlakların yarattığı havayı ve durumu kullanmaktadır. Yani, bölge ülke halklarını etnik ve dini temelde ayrıştırıp düşmanlaştırarak birbirine kırdırmaktadır. Kendisiyse, olayların seyrine, geldiği aşamaya uygun olarak, bazen birini, bazen diğerini desteklemektedir.
Burjuva Kürt Hareketleri ise, 1991’den sonra istikrarlı bir biçimde,
Daily Telegraph’ın da belirttiği gibi Amerikan hizmetindedirler, Avrupa
Birliği hizmetindedirler, emperyalistler hizmetindedirler.
PKK Liderlerinin de netçe belirttiği gibi, onların bugüne dek Amerika ya da NATO karşıtı hiçbir söz ve eylemleri olmamıştır.
Ne diyordu Karayılan, ABD Medya organına verdiği röportajda?
“Amerika bizim uzaklardan gelen dostumuzdur. Türklerin aksine Kürtler Amerika’ya dostturlar. 7 bin savaşçımızı Amerika’nın
emrine verelim, onun hizmetinde savaşsınlar...”

Yine ne diyordu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,
ABD ziyareti sonrasında?
“ABD’den Suriye için rol istedik...”
İşte bunlar böylesine kaynaşmış durumdadır ABD Emperyalistleriyle.

ABD-PKK kaynaşması
Şu anki Suriye’de yaşananlara baktığımızdaysa bu kaynaşıklığın
fiilen hayata geçirilmiş olduğunu görürüz. Fırat’ın doğusunda kalan
570 km’lik sınır hattı boyunca, ABD ve PKK işbirliğiyle oluşturulmuş
bulunan Kürt Devletinde yani BOP’un Suriye ayağını oluşturan Ame142

rikancı Kürt Devletinde, ABD’nin de askerleri, özel kuvvetleri, Black
Water’ları ve 20 tane de askeri üssü bulunmaktadır. Yani bu Kürt Devleti aynı zamanda bir ABD Devletidir. Tıpkı İsrail gibi...
Diyoruz ya; İsrail demek ABD demektir, diye...
Artık Barzanistan demek de ABD demektir; PKK, PYD, YPG demek de açıktan ve kesince ABD demektir. ABD’nin bölgedeki kara gücüdür, jandarmasıdır bu işbirlikçiler.

Kerizi elimizden kaçırmayalım
Ne diyor Daily Telegraph yazarı?
Aynen şunu:
***
İngiltere’de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi başyazılarından
birisinde, Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Washington ve Ankara’nın
arasındaki gerginliğe dikkat çekiyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Daily Telegraph gazetesinde çıkan
makale, Türkiye’nin NATO’dan uzaklaştırılarak Rusya’nın sevindirilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor.
Makale şu şekilde:
“NATO’nun takdir edilen 5. Maddesi bir müttefik ülkenin saldırıya
uğramasının, tüm müttefiklere düzenlenmiş bir saldırı anlamına geleceğini söyler. Bu madde, 2. Dünya Savaşı sonrasında barışın garantörü
olmuştur.
Düşmanlara karşı kolektif misillemeyi öngören bu madde bugüne
kadar sadece 11 Eylül 2001’de Batı dünyasına düzenlenen en büyük
saldırının ardından işletilmişti.
Bugünse NATO’nun en güçlü üyesi ABD’nin yakın müttefikleri, bir
diğer NATO ülkesi Türkiye’nin doğrudan hedefi haline gelmiş durumda.
Kürt savaşçılar, Suriye ve Irak’ta Batı’nın en güvenilir, en etkili
müttefiki olduklarını göstermiş durumdalar.
‘ABD İÇİN MÜTTEFİK, TÜRKİYE İÇİN TERÖRİST’
Kürtlerin oynadığı rol, IŞİD’le mücadelede kritik öneme sahipti.
Ancak Türkiye, Kürtlerin bölgede bağımsız bir devlet kurmayı amaçladıklarından endişe ediyor.
Böyle bir adım, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü de tehdit edecek
bir gelişme olarak görülüyor.
Bu yüzden Washington tarafından müttefik olarak görülen savaşçılar, Ankara tarafından ayrılıkçı teröristler olarak algılanıyorlar.
NATO’nun kuruluş nedeni olan Rusya’nın dost ateşi riskiyle karşı
karşıya olmasından büyük haz duyduğuna şüphe yok.
Batılı liderlerin Türkiye’deki başarısız darbe girişimine karşı ver-

143

dikleri zayıf tepkiden bu yana Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düş kırıklığı içerisinde.
‘TÜRKİYE’NİN SINIR ENDİŞELERİ ÇÖZÜLEBİLİR’
Rusya bu çatlağı kullanarak Türkiye’yi NATO’dan tamamen koparmayı fazlasıyla arzulayacaktır.
Bu durumun gerçekleşmesinin önlenmesi gerek. Türkiye’nin sınır
endişeleri, özellikle de Suriye sınırı konusu çözümlenebilir. Kürtler hâlihazırda geniş bir coğrafyada fiilen özerk bir yönetim kurmuş durumda.
Makul bir çözüm mümkünken tüm tarafların itidal göstermesi gerekiyor.
Askeri gerilimin artması en çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’i sevindirecektir. Sırf bu gerçek dahi, tansiyonun yükselmesinin
önüne geçilmesi gerektiğini gösteriyor.[24]

***

Emperyalistlerin planı:
Kürtleri de Türkleri de elde tutalım
Açıkça görüldüğü gibi, Türkiye’nin NATO’dan uzaklaşmasına ve
hatta kopmasına izin vermeyelim, diyor. Onu avutarak kullanmaya devam edelim...
Suriye sınırı için çözüm bulunabilir, bu kolay bir şey, diyor. Bırakalım Afrin’de Türkiye’nin dediği olsun, ne önemi var bunun?..
Zaten Fırat’ın doğusunda kalan geniş bir bölgede Kürtler otonom
yönetimlerini kurmuş bulunmaktadırlar.
Meseleyi ne kadar gerçekçi değerlendiriyor, değil mi kendileri açısından?..
Kürtler bizim en sadık ve etkili piyonlarımızdır, diyor. Ama Türkiye’yi de elde tutalım, onu da kullanmayı sürdürelim. Akıllı davranırsak
bunu da başarırız. Ama agresif ve kaba yöntemler kullanırsak elimizden
kaçırırız kerizi. O da Rusya’nın yanına gider, Çin’in yanına gider, bu
da bizim için kötü bir sonuç olur. Ortadoğu’da İsrail’den ve Kürtlerden
başka güvenebileceğimiz sadık dostumuz kalmamış olur ki bunlarla
tüm Ortadoğu ve Asya’yı kontrol etmemiz, oraları hegemonyamız altında tutmamız çok zor olur...
Her meselenin olduğu gibi, Kürt Meselesi’nin de bir gerici, karşıdevrimci, Amerikancı çözümü vardır, bir de devrimci çözümü vardır.
Barzani’ler, Talabani’ler, Öcalan’lar, Karayılan’lar, KDP’ler,
http://www.abcgazetesi.com/unlu-ingiliz-gazetesinden-cagri-turkiye-natodan-kopuyor-durdurun-76342h.htm.
[24]
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KYB’ler, PKK’ler, PYD’ler, YPG’ler; Kürt Meselesinin Amerikancı
Çözümünü savunmaktadırlar on yıllar boyunca.
Görüldüğü gibi bu çözüm metodu da hem Kürt Halkına, hem bölge
halklarına ölümden, kandan, acıdan, gözyaşından başka bir şey vermemektedir.

Kürt Meselesi’nde Devrimci Çözüm’den yanayız
Oysa Devrimci Çözüm, Halkların kardeşliği üzerine inşa edilir. İşçi
Sınıfı, Köylülük ve Emekçi Sınıf ve Tabakaların çıkarlarını temsil eder.
Dolayısıyla da ABD Emperyalistlerine, AB Emperyalistlerine ve onların yerel işbirlikçileri olan Antika ve Modern Parababalarına düşman
olur. Onları ülkeden ve bölgeden kovmayı hedefler. Yani sınıf esasına
dayanan, dolayısıyla da ezilen ve sömürülen kitlelerin çıkarını savunmayı hedef alan bir mücadele hattı belirler ve o hatta savaşır. Ki biz bu
savaşa “Demokratik Halk Devrimi Savaşı”, diyoruz.
Bu savaşın sonunda da Devrimci Demokratik Halk İktidarını kurmayı amaçlıyoruz.
İşte böyle bir ortak, daha doğrusu kardeşçe verilmiş bir mücadelenin zaferi üzerine kurulan Devrimci Demokratik Halk İktidarı, Kürt
Meselesini de, her iki halkın eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği temelinde çözer. Biz bu çözümü “Kürt-Türk Halk Cumhuriyeti” ibaresiyle
özetlemiş olmaktayız. Edirne’den Çin sınırına kadar uzanan geniş coğrafya üzerinde yer alan Türk ve Kürt Halkının oluşturacağı Devrimci
Demokratik bir Halk Cumhuriyeti olacaktır bu. Bizim tezimiz, daha
doğrusu Kürt Meselesindeki çözüm anlayışımız, 1930’lu yılların başından itibaren bu şekildedir.
Biz Gerçek Devrimciler olduğumuz için tabiî, her konuda Gerçek
Devrimci Çözümü savunuruz, gerçek devrimci mantık ve metotla meseleleri ele alırız.
Tabiî önceliğimiz, yani birincil olarak dayandığımız temel, Uluslararası Proletarya Hareketinin niteliği ve çıkarlarını oluşturan temeldir.
Diğer bütün meseleler bunun yanında ikincil kalır. Her meselenin çözüm şekli bu temelle uyumlu olmak durumundadır. Bu temelle çatışma
oluştuğu anda tercih edilen bu yön, bu taraf olur.
Ama daha önce de defalarca yazdığımız gibi, bu Gerçek Devrimci
Anlayışı ve Çözümü şu anda bizim dışımızda savunan herhangi bir hareket yoktur.
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Amerikancı Kürt Hareketi
sol grupları da Amerikancılaştırdı
Kendilerini sol, sosyalist hatta komünist sayan pek çok küçükburjuva hareket, PKK’nin yörüngesine savrulup Amerikancı hatta geçmiş
bulunmaktadırlar. Dolayısıyla da bunların, demokrasi, özgürlük vs.
şeklinde dillendirdikleri kavramların tamamı, Amerika’nın “Project
Democracy” adlı, sadece Amerika’nın emperyalist çıkarlarını temsil
eden bir proje kapsamı içinde kalır.
Amerikancı Kürt Hareketi PKK’nin Türkiye Halkına verdiği ikinci
büyük zarar, yapmış olduğu ikinci büyük kötülüktür bu. Bütün küçükburjuva sol grup, grupçuk, kendini parti vs. olarak adlandıran ne kadar
hareket varsa hepsini “havuç ve sopa” yöntemiyle diz çöktürüp hizaya
getirdi, kendi safına geçirdi, yandaşı kıldı, amigosu yaptı.
Yani Türkiye’de bizim dışımızda sol bırakmadı, sosyalist bırakmadı, komünist bırakmadı, demokrat bırakmadı. Hepsini emri altına aldı,
dolayısıyla da Amerikancılaştırdı. Bunların devrimcilikle de, demokratlıkla da zerre ilgilerini bırakmadı.
Barzani’nin KDP’si hiç değilse bu kötülüğü yapmadı Irak Halkına.
Onlar hiçbir zaman sol, demokrat vs. oynamadı. Neyseler hep o oldular.
Ama PKK ve HDP hep ikiyüzlü oynadı, davrandı.
Hem en halisinden Amerikan işbirlikçiliği yaptı, hem de gerektiğinde kendini solcu saymaktan geri durmadı... Tabiî bu, Amerika’nın
isteğiyle oldu. ABD böylece bir taşla iki kuş vurmuş oldu Türkiye’de.
Hem kendine bağlı Burjuva Kürt Hareketini yarattı, hem de onun
aracılığıyla Türkiye Solunun neredeyse kökünü kuruttu.
Neyse, geçelim...

NATO, dünya halklarının dostu değil,
en büyük düşmanıdır
Emperyalist yayın organı utanmadan bir de NATO’nun 5’inci maddesinden söz ediyor, değil mi?
Bu dünya barışını korumuş da, bilmem ne...
Gerçek barışın en büyük düşmanı sizsiniz, bre çakallar!
Sizin işiniz gücünüz mazlum milletleri boyunduruk altında tutmak,
sömürmek, ezmek, yağmalamak varlıklarını...
Barışın da, özgürlüğün de, demokrasinin de, hukukun da, hakkın,
adaletin, ahlâkın ve namusun da en büyük düşmanısınız siz, ABD Hay146

dut Çakalı ve Avrupa Birliği Devletleri olarak...
10 milyon civarında masum Müslümanın canını aldınız, 1990’dan
bu yana Ortadoğu’da ve Asya’da.
Libya’dan Pakistan’a kadar uzanan geniş coğrafyada yer alan İslam
ülkelerini cehenneme çevirdiniz, bre alçaklar!
NATO’nuz da, siz de, hain işbirlikçileriniz de defolup gideceksiniz
bir gün dünyamızdan...
Mazlum halklar ancak o zaman rahat bir nefes alacak...
Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, Ortadoğu Cehenneminin odun taşıyıcıları sadece Amerikancı Kürt Hareketleri değildir.
Ortaçağcı, Muaviye-Yezid Dincisi ya da CIA-Pentagon Dincisi, Amerikan yapımı hareketler, partiler ve iktidarlar da bu cehennemin odun
taşıyıcıları arasındadır. Yani Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i, Suudi
Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerel taşeronları aracılığıyla yarattığı cehennemin ateşini harlandırmıştır, ABD, AB
Emperyalist Haydutları.
Bunların ortak paydası ABD işbirlikçiliğidir, taşeronluğudur, dolayısıyla da halk düşmanlığıdır, Müslüman düşmanlığıdır, ahlâk ve namus düşmanlığıdır.
Bunların hepsi Tarih ve insanlık önünde hesap vereceklerdir.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Ocak 2018
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Ayrım
On Sekiz

Siyasi hayatımızın tamamı boyunca, yani 1967’den bugüne, 51 yıldır Che’nin tanımıyla “İnsan soyunun başdüşmanı” ABD Emperyalist Hayduduna ve onun ülkemizdeki ve bölgemizdeki hain, satılmış,
ahlâksız işbirlikçilerine karşı mücadele etmekteyiz.
Ömrümüzü bu kavgaya adadık, günümüzün bu biricik insancıl
davasına vakfettik. Geriye dönüp baktığımızda, iyi ki de böyle yaşamışız, diyoruz. Çünkü günümüz insanının gerçek anlamda “insanım”
diyebilmesi için, yaşanması gereken biricik hayat biçimi budur...
Hayata insancıl bir anlam yükleyen biricik yaşama biçimi budur...
Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı ve yaşıtlarımız; Denizler, Mahirler
ve bu kavgada hayatını feda eden tüm yoldaşlarımız hep aynı çizgideydi. Aynı davanın savunucularıydık, aynı kavganın yoldaşlarıydık.
ABD’nin saldırgan askeri gücü 6’ncı Filo’yu protesto mitingleri
düzenledik. ABD askerlerini Dolmabahçe’de Boğaz’ın serin sularına
attık.
ABD Büyükelçisi, CIA Şefi Robert Commer’in ülkemize gelişini, Atatürk Havaalanı’na giderek protesto ettik. Ankara’da, ODTÜ’de,
yine aynı ajanın üniversitemizi kirletişini protesto etmek için onun arabasını ters çevirip yaktık.
Önderimiz Kıvılcımlı’nın “Yol Anıları”, hemen her satırında ABD
Emperyalizmine karşı bir savaş protestosu içerir. Denizler’in, Mahirler’in Savunmaları da aynıdır.
Gençlik eylemlerimizin en çok atılan sloganlarından biri; “Yankee
go home!”du. Bir diğeriyse; “Hoşt Amerika, Puşt Amerika” idi.
Dev-Genç Marşı’mız da emperyalizme karşı savaşa çağırırdı Halkımızı.
Sinan Cemgil ve Yoldaşları, Kürecik’teki NATO Radar Üssünü
basmaya giderken pusuya düşüp katledildiler.
Mahirler ve Cihanlar ise, Ünye’deki, Sovyetler’i dinlemekle gö151

revli Radar Üssü’nü vurmaya giderken katledildiler.
Yani arkadaşlar, başdüşmanımız ABD Emperyalist Çakalı, onun hâkimiyetindeki ve komutasındaki NATO ve ülkemizdeki işbirlikçi, hain
iktidarlardı.
Devrimcilik buydu. Devrimci yaşam buydu, devrimci eylem buydu:
Bu alçak düşmana karşı Halkımızı bilinçlendirmek ve örgütlendirmekti
görevimiz.
Ve bu işgalci, emperyalist çakalları, işbirlikçileriyle birlikte ülkemizden defetmekti. Türkiye’nin Tam Bağımsızlığını sağlamaktı, Halkımızın gerçek iktidarını kurmaktı.

Dümeni ABD’ye kıran PKK
ve onun uydusu olan sol gruplar
1991’de, bilindiği gibi, Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp, Lenin’in öğretilerine sırtlarını döndükleri için çürüdüler, yıkıldılar. Bunun
üzerine anında dümeni ABD’ye kırdı PKK. Onunla anlaştı, onun emrine ve hizmetine girdi, onun Ortadoğu’daki yerel gücü olmayı kabul etti.
PKK’nin kitlesel gücü ve eylem gücü ve bu gücün yarattığı manyetik etki, bizim küçükburjuva sol grupları yamyassı edip yörüngesine
çekti. Hepsi de PKK’nin birer uydusu olup çıktılar. Bizim dışımızda
kalan tümü...
Dolayısıyla da, antiemperyalist anlayışı ve söylemi terk ettiler. Dolaylı biçimde bunlar da ABD yandaşı oldular, ABD hizmetkârı oldular.
Yani ABD’nin Sol Tabelalı Şark Ekspresi’nin vagonları oldular. Yaptıkları, devrime ihanetti, ülkemize ihanetti, halka ihanetti. Tabiî bu ihanet,
onların da bitişlerine yol açtı. İdeolojik olarak iflas etmişlerdi, halka
verecek hiçbir şeyleri kalmamıştı. Halkın hiçbir meşru ve haklı talebini
görüp anlayamaz olmuşlardı artık.
Hani demokrasi, özgürlük, hak hukuk filan diyorlar ya; onların bu
söylemlerinin içeriğine baktığınız zaman, bütünüyle ABD’nin “Project
Democracy”sinin içeriğiyle karşılaşırsınız.
Bir ABD Dışişleri yetkilisinin belirttiği gibi bunlar artık ABD’nin
“Umut Kaynağı” ve onun “Demokrasi Güçleri” olmuşlardır...
Yaptıkları tam ihanetti...
Şefler bazında baktığımız zaman her biri birer insan sefaletiydi artık.
İzleyen arkadaşlarımız bilirler: Diyoruz ki biz; “Katil Amerika,
Ortadoğu’dan defol!” diyemeyen her siyasi, her aydın ya gafildir,
ya hain.
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TRT’deki Seçim Konuşmalarımızda da bu sloganı haykırdık.
Peki, bizim bu feryatlarımızın sağ ve sol siyasilerde bir tek olsun
yansısı olmuş mudur?
Biz duymadık.
Bırakalım Meclisteki Dört Amerikancı Burjuva Partisini. Sol Gruplardan olsun bir teki bizim bu sloganımızı sahiplenmiş midir?
Onlara mensup bir tek insanın ağzından dökülmüş müdür bu devrimci söz?
Tanık olmadık...
Enteresandır hayat; ülke içinde tanık olmadık ama ülke dışından bu
namusa, bu ahlâka, bu cesarete ve bu bilince sahip olan bir insana rastladık. Adı Jerry Day. Hem de Amerikalı...
İnanın hazine bulmuş gibi sevindik, yüreğimiz büyüdü. Demek ki
dünyanın öbür ucunda bile, ABD Haydut Devletinin egemenliğindeki
ülkede bile namuslular varmış, olabiliyormuş.
Buyrun, birlikte izleyelim konuşmasını. Hem suretini izleyelim,
hem de sözlerini. Dolayısıyla da hep birlikte sevinelim, bir kez daha...
***
Videonun Tapesi:
Ben şimdi kalksam, komşunuzun bahçesine girip, köpeği öldürsem
ve bunu yapmam için beni sizin tuttuğunuzu söylesem?
ABD’de yaşıyorsanız devlet size aynen böyle yapıyor, Amerika bir
ülkeden çıkıp diğerine giriyor, ana akım medya ise tuhaf şekilde susuyor, Afganistan, Irak, Yemen, Libya, Suriye, Pakistan, Türkiye ve daha
başka ülkelere giriyorlar.
Canlarının istediğini bombalıyor, istediklerini öldürüyor, yerle bir
ediyor ve bunu yasal temellere dayandırmadan, diğer ülkelerin rızası olmaksızın, Cenevre Sözleşmeleri kadar eski bir sözleşme de dahil
uluslararası anlaşmaları açıkça ihlal ederek yapıyorlar.
Dünyanın yeni kötü adamı biziz. Ve sizin bayrağınız, sizin yüzünüz
bu kampanyaların sembolü haline geliyor. Almanya’nın 1939’da yaptığı gibi, Amerika da bugün ülkemize hiçbir şekilde tehdit teşkil etmeyen
bir sürü ülkeye, sayısız topluluğa sebepsizce korku ve ölüm saçıyor.
Tüm bunları bizim ordumuz, hükümetimiz ve ana akım medyanın adını
bile anamadığı kurumsal derin devlet yapıyor, sizin adınıza savaş suçları işliyorlar.
Komşunuzun köpeğini vurdular ve bu sizi rahatsız etmiyor sanki.
Almanların Hitler’i alkışlaması gibi, Amerikalılar da bu mazereti olmayan eylemlerin onların güvenliğini sağlayacağını sanıyor. Hâlbuki tam
tersinin olması kaçınılmaz. Bu sonu gelmez zulmü gerçekleştiren ordumuz daha fazla teröre davetiye çıkarmakla kalmıyor, tıpkı 2. Dünya
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Savaşı’nda dünyanın Almanya ve Japonya karşısında saf tutması gibi,
Rusya ve Çin’in ve onların müttefiklerinin karşımızda yer almasına neden oluyorlar.
Geçmişte yaşanan trajedilere baktığımızda alaşağı edilenin sadece
Alman Hükümeti ve liderleri olmadığını görüyoruz. 2. Dünya Savaş’ından sonra Alman Halkı aşağılandı, aç bırakıldı, eziyet gördü ve öldürüldü. Kadın, erkek, çocuk demeden tüm Alman Halkı seçilmiş liderlerinin eylemleri yüzünden suçlandı ve cezalandırıldı.
ABD’nin küresel zulmünün ve yabancı insanları kendi topraklarında topluca katletmesinin karşısında durmuyorsanız, siz de gelecekte
muhtemelen hedef haline geleceksiniz.
Amerikalı gibi mi görünüyorsunuz?
Diyelim ki ordumuzun işgal ettiği Müslüman bir ülkeye ayak bastınız. Un ufak olmuş evinin enkazından evlatlarının cansız bedenlerini
çıkaran biriyle göz göze geldiniz.
Sizce bu insanlar size nasıl davranır?
Savaş’ın her türlüsü kötü ama ABD’nin başlattığı savaş kötünün de
kötüsü. Tek taraflı zorbalık, nedensiz işgaller, rastgele seçilmiş hedeflere karşı silahlı, siyasi Haçlı savaşları yürütme bahanesiyle başka ülkelerin kaynaklarının sömürülmesi…
Evlerini, canlarını, sevdiklerini kaybeden ve çoğu da tüm bunların
neden yaşandığını bilmeyen insanlar... Hiçbir propaganda, diplomasi
ya da dış yardım ordumuzun yaptığı veya yapmakta olduğu şeyi telafi
edemez. Gencecik askerlerimizin büyük bir dava için öldüklerini ya da
uzuvlarını kaybettiklerini açıklayacak hiçbir mantıklı açıklama yoktur.
Tüm bunlar olurken savaş karşıtı bir söylemde dahi bulunamayacak
kadar beynimiz yıkanmış durumda mı?
Konfederasyon bayrağı bugün ülkemizde yasaklanıyor, çünkü çoğu
kişiye köleliği, gericiliği ve adaletsizliği hatırlatıyor. Nazi bayrağı soykırımın simgesi.
Peki ya onların ülkelerini işgal ederken, evlerini yıkarken, dost ve
sevdiklerini öldürürken dalgalandırdığımız ABD bayrağı dünyanın geri
kalanı için neyi temsil ediyor?
Dünya ABD bayrağını nasıl görecek?
Çok gurur duyduğunuz bayrağınızı dalgalandırarak, insanların ülkesini, canını, kültürünü ve toplumunu yağmalayıp yerle bir eden ordumuzun, derin devletimizin, paralı askerlerimizin hâlihazırda o çok sevdiğiniz bayrağı sallaya sallaya ziyaret ettiği insanların sizi hedef haline
getireceği günler de gelecek...
Ben tek başına ordumuzu, kongremizi, başkanımızı ve derin devleti bu ülkeleri işgal etmekten alıkoyamıyorum. Bu mesajı da bu yüzden, Amerikalıların uyanması ve kendilerine dünyanın geri kalanının
gözüyle bakması için yayımlıyorum. Eğer Amerika’da savaş karşıtı,
antiemperyalist büyük hareketler başlatmazsak, hükümetimizin küreselci, emperyalist açgözlülük ve şiddet dağını yerinden oynatacak kadar
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güçlü hareketlere imza atmazsak, siz de, ben de suçlanacağız, sorumlu
tutulacağız. İntikam, nefret ve cezaların hedefinde biz olacağız.
Dünya kapımıza dayanıp, ödeşmek istediğinde, adalet aradığında,
ben en azından bu videoyu gösterebileceğim.
Peki ya siz ne göstereceksiniz?
Büyük bir kalabalık olup, milli politikalarımızda ve uygulamalarımızda büyük değişikliğe yol açacak büyük işler başaramazsak, o zaman
bizi de hiç parlak bir gelecek beklemiyor.

***
Bizim de her satırına imza atabileceğimiz kalitede ve doğrulukta bir
anlatımdır bu...
Bu konuşmayı Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin Şefleri ve
onların amigoları izleseler ve ABD’nin Sol Tabelalı Şark Ekspresi’nin
vagonları olmuş, kendilerini hâlâ “Sol” diye tanımlayan grup şefleri izleseler, acep utanırlar mı dersiniz?..
Hiç sanmıyoruz...
Çünkü bunlarda utanma hissi de tüm insani değerler gibi çoktan bitmiş...
Sıfır numara Amerikanofil olmuş her biri...
Yazımızı, rahmetli, yiğit, devrimci ozanımız Âşık İhsani’nin, bu
emperyalist çakala meydan okuyan bir şiiriyle bitirelim istedik.
Daha önce sanırım birkaç kez paylaşmıştık. Fakat olsun, dedik.
Böylesi değerli şiirlerin her gün okunsa bile yeri vardır...

ENİNDE SONUNDA
Sen ey Amerika, benim tepeme
Sanma ki hep böyle dikileceksin
Bugün değil ise, yarın mutlaka
Defolup yerine çekileceksin
Benim adım proleter dört bucak
Bir gün ayak seslerimi duyacak
Ve benim önümde duramayacak
Boynunun üstüne yıkılacaksın
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Sen de farkındasın elbet varımın
Hesabını soracağım kârımın
Kırk dört numaralı ayaklarımın
Nasırı dibine gömüleceksin
Mavi gökte bayrağım var, kızıl kan
Kitaba, silaha sarıldığım an
Avrupa’dan, Afrika’dan, Asya’dan
Bil ki tâ kökünden söküleceksin
Sana kesin söylüyorum bana bak
Öyle bir gün gelecek ki alnı ak
İnsanlar içine çıkamayacak
Yüzüne lanetle bakılacaksın.
Yalanların, zulmün, gücün bitecek
Uşakların koyup seni gidecek
Ardından sen seni mahkûm edecek
Halkalı ipime takılacaksın.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Ocak 2018
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TESEV’ci, dolayısıyla da Sorosçu Kemal!..
Hiç değilse Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve vatan millet düşmanı
Fesli Kadir kadar olsun tutarlı ol be! Açık ol!..
Bak, ne diyor o?
“Keşke Yunan galip gelseydi”, diyor.
Yani bu denli vatansız ve milletsiz o. Ama bunu açık söylüyor.
Sense, hep ikili oynarsın, hep sinsisin, hep riyakârsın, hep insanları kandırma peşindesin...
Bir yandan Kuvayimilliye ve Birinci Antiemperyalist Kurtuluş
Savaşı’mıza düşman, o savaşı ve önderleri Mustafa Kemal’leri, İnönü’leri Ermeni ve Pontus Soykırımcılığıyla suçlayan, ABD devşirmesi hainleri partine doldurursun, onları yönetimlere, vekil seçtirtip Meclise taşırsın; bir yandan da geçen gün yaptığın gibi, Mustafa
Kemal’in Gençliğe Hitabesi’nden söz edersin parti toplantılarında,
Bursa Nutku’nu okursun...
Ayıptır be!
Utan, utan!
Sizin gibilerden nefretin de ötesinde iğreniyoruz biz. Bak, yeni değil bu yönteminiz. İslam Dünyasında Emevi Saltanatıyla birlikte ortaya
çıktı. “Muaviye-Yezid Dinciliği” diyoruz biz buna.
Hanedanlık kurup İslam’ın şura anlayışına son verdiler bu hainler.
Hilafeti saraylara mahkûm ettiler. Hiçbiri samimi Müslüman değildi...
Hz. Muhammed soyundan 23 kişiyi, toplam 82 yoldaşlarıyla birlikte
Kerbelâ’da günlerce aç susuz bıraktıktan sonra vahşice katlettiler.
Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin kızı Zeynep’i cariye yapmaya yeltendiler. Fakat korkup vazgeçtiler sonra bundan.
Durup dinlenmeden kamu malı aşırdılar...
Bütün bu namussuzluklarını, hıyanetlerini gizlemek için de her
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yerde görkemli camiler inşa ettirdiler. Oysa Hz. Muhammed böylesi
riyakârların camilerinin içyüzünü çoktan teşhir etmiş, onları “Dırar
Mescitleri” yani zulüm mescitleri olarak mahkûm etmişti.

AKP’giller de, Sorosçu Kemal de
Mustafa Kemal’e düşmandır
Bugüne gelirsek; Kaçak Saraylı Tayyip ve onun AKP’gilleri de,
aşırdıkları 2 trilyon dolar civarındaki kamu malını gözlerden kaçırmak
ve kendilerini koyu dindarlar olarak pazarlayabilmek için durup dinlenmeden camiler inşa ettiriyorlar, laik ve bilimsel eğitimin kökünü kazıyıp, Ortaçağ’ın karanlık dünyasına ait medreseleri, tarikat yurtlarını
onun yerine geçiriyorlar. Zavallı cahil insanlarımız da onların hain ve
mücrim içyüzlerini göremediği için inanıp kanıyor bunlara.
Sen de aynısını oynuyorsun, Sorosçu Kemal!..
Sen de düşmansın Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza
Mustafa Kemal’lere, İnönü’lere...
Sen de Mustafa Kemal’leri, İnönü’leri ve silah arkadaşlarını, Ermeni, Pontus, Süryani ve Dersim Soykırımcılığıyla suçluyorsun, düşünce
dünyanda.
Ama bu hainane kanaatlerini bir günah bebesi gibi karnında taşıyorsun. Çünkü Fesli Kadir kadar olsun açık oynadığın anda CIA, MOSSAD ve FETÖ üçlüsünün bir kaset kumpasıyla oturtulduğun CHP’nin
tepesinde bir hafta bile kalamayacağını adın gibi biliyorsun. İşte o sebepten hep ikili oynarsın...

HDP şefleri de, MHP şefleri de devşirilmiştir
CIA tarafından
Meclisteki kankin HDP’nin şefleri de öyle. Amerikancı Kürt Hareketi PKK’nin legal plandaki örgütü olan HDP şefleri de hep CIA tarafından on yıllar öncesinden belirlenip devşirilmiş karakterlerdir. Sadık
CIA, dolayısıyla da ABD hizmetkârlarıdır onlar. Ama gerektiği anda
bunlar sol, hatta sosyalist bile oynamaktan geri durmazlar. Bunlar da
Irak’taki benzerleri Barzani kadar olsun dürüstlük ve namus taşımazlar.
Barzani hiç değilse açık oynamaktadır. Solcuyuz molcuyuz edebiyatına
hiç girmemektedir. Ama buradakiler aynen sizin gibi hep ikili oynar.
Yine CIA yönetimindeki Süper NATO’nun yani Kontrgerilla’nın
Türkiye’eki özel örgütü olan, Kaçak Saray’ın Arka Bahçelisi’nin MHP
şefleri de öyle. Onlar da gerçekte sıfır numara Amerikan işbirlikçisi ve
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hizmetkârı oldukları halde milliyetçi oynayarak cahil, bilinçsiz insanlarımızın milli duygularını sömürürler ve onları kandırırlar. Üstelik de
vatan sevmenin ustası olan biz Gerçek Devrimcilerin üzerlerine salarlar
eli kanlı cellâtlar olarak, kandırdıkları o cahil insanları.
Ne kadar zalimsiniz yahu, ne kadar riyakârsınız, ne kadar hainsiniz,
ne kadar ikili oynayıcı, dönek ve fırıldaksınız...
Ne kadar iğrençsiniz...
Aslında insani değerlerin tümünü dirhem dirhem çürütüp birer insan
sefaletine dönüşmenizden dolayı acınacak tiplersiniz hepiniz.
Ne için yaşıyorsunuz bu dünyada?
Sizce yaşamanın anlamı ne?
Akıl erdiremiyoruz ki buna...
Bir insan, ihanetiyle ve ikiyüzlülüğüyle nasıl yaşam sürdürür bir
ömür böyle?..
Anlayamıyoruz bir türlü. Ama sizler çok iyi beceriyorsunuz, bu kalıptan kalıba geçmeyi, bu fırıldak gibi dönmeyi... Mallar, mülkler, koltuklar, ünler, pozlar için takla üstüne taklalar atmayı...
Fakat sanmayın ki bu hep böyle sürüp gidecek. Elbet bir sonu olacak
bu düzenbazlıkların, bu sahtekârlıkların, bu kandırmacaların, bu ihanetlerin, bu ABD hizmetkârlıklarının. Ve bir gün mutlaka çıkarılacaksınız
Halkımızın karşısına...
Bekleyin o günü...
Gelecek o gün...
Ve korkun, karşılaşacağınız acı sonunuzdan...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Ocak 2018
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Hafız, bu ne iştir ya?..
Dün, çok değil daha 317 gün önce “Haçlı İttifakı”na saydıracaksın, bugünse kalkıp Vatikan’da Papa’nın önünde gerdan kırıp el bağlayacaksın...
Anlaşılan, senin kaderin de bu be Hafız...
Dün ak dediğine bugün kara demek, dün dost dediğine bugün düşman demek, velhasıl; fırıldak gibi dönüp durmak...
Fakat yine de işler tıkırında be Hafız...
Yeşil Kuşak Projesi’nin meczuplaştırdığı “hülooğğ”cuların hep
peşinde senin. “Reis’imiz dünya lideri” diyorlar da başka bir şey demiyorlar.
İşte, cin profesörlerin boşuna demiyor be Hafız; “Cahillerin ferasetine güveniyoruz”, diye. Tabiî onların “feraset” dediği; zavallılık,
ne yaptığını bilmezlik...
Yani, çok kolayca; “Biz bu zavallılar sürüsünü Allah’la aldatabiliriz”, demiş oluyorlar.
Aldatıyorsunuz da be!..
Bak hele, 317 gün önce ne demişsin:
***
Videonun Tapesi:
Recep Tayyip Erdoğan: “Hayırdır ya? Vatikan’da niye bir araya
geldiniz? Papa’nın huzurunda niye bir araya geldiniz? Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği üyesi oldu? Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi.”[25]

***
Bugünse, işte Sorosçu Kemal’in deyişiyle tıpış tıpış gitmişsin, Vati-

[25]

https://www.youtube.com/watch?v=tKiQ52HJFVk.
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kan’a, Papa’nın huzuruna...
Senin bu Papalarla işin bir hayli eskiye dayanır be Hafız...
17 Aralık 2004’e gidelim mesela. “Kraliçe’nin Gülü”yle birlikte
“Avrupa Birliği Konseyi Brüksel Zirvesi”ndesiniz. Sonuç bildirgesini
Avrupa Hıristiyan Devletler Birliği’ni sağlamayı ana ilke edinen Papa
10. Innocentius’un heykeli önünde imzalıyorsunuz.
Avrupalılar için bu Papa, Haçlılar Birliği’ni temsil eder. O yüzden
seni oraya götürdüler, Hafız...
Sen de onu kabul ettin tabiî. Çünkü ABD ve AB önünü açmıştı, seni
iktidara taşımıştı. Sen de onlara hem borcunu ödüyordun, hem de hizmette kusur etmezsem efendilerim beni ömür boyu iktidarda tutar, diye
düşünüyordun, değil mi?
İyi de hizmet ettin be Hafız...
7 Haziran 2015’e kadar kusursuz biçimde hizmet ettin efendilerine.
Ama baktın ki bu hizmet senin de sonunu getiriyor, bu kez işi savsaklamaya, ayak sürümeye başladın. Efendilerin de, hizmette kusur ettiğin
için, sana karşı hasmane tutum almaya başladılar.
İşin sonunun buraya varacağı başından belliydi be Hafız...
Ama sen onu göremezdin, bilemezdin...
Onların derdi BOP. Yani Türkiye’yi en az üç parçaya bölmek öncelikle. Sonrasındaysa daha da parçalamak, eğer güç yetirebiliyorlarsa
bizleri geldiğimiz yere, yani Asya’ya geri göndermek...
Onlar 1071’den beri bu düşünce ve bu hülya içindeler be Hafız...
Yani Haçlı Seferleri’nden hiç vazgeçmiş değiller onlar.
Eğer zerrece Tarih bilmiş olsaydın, ABD ve AB Emperyalist Çakallarına taşeronluk eden, hizmetkârlık eden hiçbir devlet adamının sonunun hayırlı olmadığını görürdün, bilirdin.
Onlar asla; “Bu adam bize yıllarca hizmette bulundu. Buna gaddar
davranmayalım.”, demezler. Hizmette kusurlar etmeye başladığın anda
seni harcarlar. Üstelik de acıma diye bir duygu taşımaz onlar. Sevgi,
dostluk, müttefiklik gibi hiçbir insani duygu ve düşünce taşımazlar.
İşte bu bakımdan, sen de artık bir kapana gelip kısıldın. Daha önce
de söylediğimiz gibi, hizmete devam etsen “hülooğğ”cuların uyanıp senin işini bitirecek. Sonun FETÖ’cülerin sonu gibi olacak. Hizmetten
vazgeçsen, bu kez de emperyalist efendilerin senin ipini çekecek.
Büyük suçlar işledin, büyük ihanetler ettin bu vatana, bu millete ve
Halkımıza. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git; bunların vebalinden
ve hesabından kurtulamayacaksın.
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Hani sen Suudi dostusun ya; “Men dakka dukka”, dersin sık sık...
Halkımız ne der?
“Eden bulur...”
Sen de hazin sonunla eninde sonunda karşılaşacaksın...
Bugünkü kanunlar uyarınca, hukuka uygun çalışan bağımsız mahkemeler önünde bulacaksın kendini. Er ya da geç...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
7 Şubat 2018
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CIA’nın Papaları
1970’li yıllardan itibaren, tıpkı siyasi iktidarların olduğu gibi Papaların da nasıl gelip nasıl gideceğine bizzat CIA karar vermektedir.
1978’de göreve başlayan Papa I. Ioannes Paulus, ancak 33 gün Papalık yapabildi. Esrarengiz bir biçimde öldü...
Yerine, Tarihte ilk kez olmak üzere Polonya’dan II. Ioannes Paulus
ya da II. Jean Paul adıyla bir Katolik din adamı Papa seçildi.
Enteresandır; 2005’e kadar da, yani 27 yıl süresince o makamda kaldı.
Biz, bu değiş tokuş olur olmaz, bunun bir CIA Operasyonu olduğunu, Polonya’daki karşıdevrimi kışkırtmak için bu kişinin Papalık
makamına oturtulduğunu yazdık. O zamanki aylık yayın organımız
Devrimci Derleniş Dergisi, bizim bu tespitimizi somut bir belge olarak
taşır. Nitekim yine CIA tarafından yönlendirilen Lech Valesa liderliğindeki Dayanışma Sendikası da Papa’yla hemen işbirliğine girdi. Daha
doğrusu, bunları buluşturan, ortak harekete yönlendiren, her ikisinin de
yapımcısı olan CIA idi.
Türkiye’de o yıllarda izlediğimiz kadarıyla hiç kimse böyle bir tespit yapmadı. Biz, devrimci teorimizin ışığında somut olayları değerlendirdiğimiz zaman, işin arka planını netçe görebildik ve gösterebildik.
Aradan on yıllar geçti. Polonya’daki karşıdevrim, ne yazık ki gerçekleşti. Sosyalist Kamp çürüdü ve çöktü. Lenin’in uyarı ve önerilerine
sırtlarını döndükleri için, o önerileri hafife aldıkları için...
Nihayet, CIA Şeflerinden Robert Gates, Papa’yla bu karşıdevrim
sürecinde nasıl işbirliği içinde çalıştıklarını ve II. Jean Paul’ün belirlenmesinde ve seçilmesinde Amerikan Derin Devletinin ve CIA’nın ideologlarından Zbigniew Brzezinski’nin belirleyici rol oynadığını anlatır.
Yani Polonya’dan bir Papa seçilirse, halkın dini eğilimlerini okşayacak, antikomünist karşıdevrimin güçlenmesine ve başarıya ulaşmasına
yol açacaktır, der Brzezinski.
İşte CIA’nın itirafnamesi:
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***
Papa CIA’nın gizli silahıydı
CIA eski Başkanı Robert Gates ABD ile Vatikan arasında soğuk savaş döneminde kurulan gizli ittifakı ilk kez resmi olarak açıkladı. Gates, “Komünizme karşı Papa İkinci Jean Paul ile birlikte savaştık” dedi
Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA ile Vatikan arasında
Soğuk Savaş döneminde yapılan işbirliği ilk kez belgelendi. CIA’nın
eski başkanı Robert Gates, Polonyalı İkinci Jean Paul’ün 1978’de Papalık tahtına oturması sonrasında Vatikan’la işbirliği yapıldığını itiraf
etti. İtalya’da piyasaya çıkan ‘Tarihi Değiştiren Adam’ adlı kitapta yer
alan açıklamalarında Gates, “istihbarat bilgilerimizi Vatikan’la paylaşıyorduk. Komünizm ile mücadelede ortak cephede savaşıyorduk” dedi.
Buna göre, Amerikan istihbaratının sahip olduğu gizli belgeler
CIA’nın eski başkan yardımcısı tarafından Papa’ya bizzat iletiliyordu. Ronald Reagan’ın ABD Başkanı olduğu 1980’li yıllarda, Papalık
tahtına bir Polonyalı’nın oturmasının Komünist Doğu Bloku üzerinde
yaratacağı olası etkiler ABD tarafından tahmin edilmişti. Jean Paul’ün
Haziran 1979’da arasında Polonya’ya yaptığı ziyarette casus filmlerini
aratmayan sahneler yaşandı.
Tarihin en gizli ittifakı
Komünist Polonya hükümeti Papa’nın ziyaret programını halkın
öğrenememesi için elinden geleni yapmıştı. Bu sayede Papa’nın konuşmasına katılımı düşük tutmak istiyordu. Ancak CIA ajanları bunun önüne geçmek için valiz büyüklüğündeki bir korsan yayın cihazını ülkeye
soktu. Polonya televizyonu devre dışı bırakılarak Papa’nın güzergâhının ve seyahat detaylarının anlatıldığı bir yayın yapıldı. Doğu Avrupa
ve SSCB’de Vatikan’ın etkisini artırarak komünizme karşı mücadelede
Papa’ya tam destek veren ABD’nin kurduğu bu ittifak, Reagan yönetimine göre, “tarihin en büyük gizli ittifakıydı”.
Vatan, 24 Mart 2006
*
Hatırlarsanız eğer, Papa 6.Paulus 1978’de öldü. Yerine, 26 Ağustos
1978’de teamüle uygun olarak yine bir İtalyan, 1.Johannus Paulus adını
alacak olan Kardinal Albino Luciani seçildi.
Yeni papa, “güler yüzü, yumuşak karakteri ve (duvarcı ustası sosyalist bir babanın ve düşkünler yurdunda görevli bir annenin çocuğu
olarak) ‘işçi sınıfına karşı şefkati ve ilgisi” ile tanınıyordu. (Yani komünizme savaş açmaya eğilimli biri değildi!)
Ancak yeni papa… Sadece 33 gün hüküm sürebildi.
28 Ekim sabahı, yardımcıları onu, yatağında ölü buldular.
Ölümünü internet ansiklopedisi Wikipedia’dan okuyalım:
Enigmatik ölüm
Bir enfarktüs’ten, daha doğrusu, muhtemelen bir üremi krizi neticesinde 28 Eylül 1978’de öldü. (Üremi = Ürenin idrarla çıkamayıp kanda
birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık. TDK)
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Yeni Papa’nın uzun süredir üremi tedavisi gördüğü, ancak Konklav’a katılmak üzere Venedik’ten ayrıldığından beri ilaçlarını alamadığı
ve uykusunda üremi krizinden öldüğü, zaten sağlığının yerinde olmadığı anlatıldıktan sonra, şöyle devam ediyor madde:
Ancak, ölüm haberiyle birlikte söylentiler yayılmaya başladı. Mesela polemik kitabı ‘Tanrı Adına’da David Yallop, Papa’nın Kardinal
Villot ve Monsenyör Paul Marcinkus tarafından zehirlendiğini iddia
etti. Ölen Papa’nın evrakı arasında, Kardinal Villot’nun, yeni Papa’nın
imzasını bekleyen azil kararı bulundu. Benzer bir iddia Baba 2 filminde
de tekrarlandı.
Bu arada, Jean-Paul I’e otopsi de yapılmadı.
(Wikipedia, Jean-Paul 1 maddesinden)
*
Dikkat ettiyseniz, Vatan’ın yukarıdaki haberinde de bazı kelimelerin altını çizdim.
Soğuk Savaş günlerinde CIA başkanlığı yapmış bir süper-casusun
her kelimesini seçip, tartıp kullanacağından şüphe yok.
Yukarıdaki haberde yer alan (orijinalini bulamadım maalesef) altını
çizdiğim kelimelerin de ‘tesadüf’ olmadığı muhakkak.
“CIA’nın eski başkanı Robert Gates, Polonyalı İkinci Jean Paul’ün
1978’de Papalık tahtına oturması sonrasında Vatikan’la işbirliği yapıldığını itiraf etti.”
Yani Gates, CIA’nın Polonyalı Kardinal Karol Jozef Wojtyla ile
Papa seçilmeden önce işbirliği YAPMADIĞINI söylemek istiyor, üstü
kapalı bir şekilde.
“Papalık tahtına bir Polonyalı’nın oturmasının Komünist Doğu Bloku üzerinde yaratacağı olası etkiler ABD tarafından tahmin edilmişti”
derken de, Gates pek masum değil: Gates, komünizme darbe indirmek
için Polonyalı bir kardinalin Papa seçilmesinde CIA’NIN ROLÜ OLMADIĞI imasında bulunuyor.
Halbuki Wikipedia’nın hatırlattığı gibi, 1.Johannes Paulus’un ölümü şüphelidir. Niye otopsi yapılmadığının cevabı hâlâ yoktur. Asırlardır Papalar İtalyan kardinaller arasından seçilirken, neden bir Polonyalı’nın tercih edildiğini kimse bilmemektedir.
Komplo teorilerinden hazzetmesek (!) de, Kardinal Wojtyla’nın
uzun süredir CIA ile işbirliği içinde olduğu, Amerikan derin devletinin komünizmin yumuşak karnı Polonya’yı “destabilize” etmek için
eylemli papaya ‘uykusunda kalp krizi geçirterek’ yerine kendi adamını
getirttiği… iddiaları çok cazip.
Amerikalılar bu ‘komplo’nun şimdilik ilk yarısını itiraf ettiler.
Bakalım gerisi ne zaman gelecek![26]

***
[26]

http://www.hurriyet.com.tr/papa-cia-nin-adami-miydi-4161682.
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Bolivarcı Devrim’in önünü kesmek için
Latin Amerika’dan antikomünist Papa
Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, anlatım net...
Alçaklar komünizme karşı mücadele edebilmek için, dinden, Papalardan bile yardım alıyorlar, onlarla hainane işbirliklerine giriyorlar.
Hep söyleriz ya, bu ABD Haydut Devleti, Che’nin deyişiyle “İnsan
soyunun başdüşmanıdır.” Yapmayacağı alçaklık, namussuzluk, yapmayacağı katliam, cinayet yoktur.
İnsani hiçbir yön taşımaz, bu haydut devletin tepesinde bulunan alçaklar.
Bugüne gelirsek; Kaçak Saraylı Hafız’ın geçenlerde ziyaret ettiği
Papa I. Francesco da bir CIA operasyonuyla Vatikan’a getirilmiş ve Papalık makamına oturtulmuştur.
Neden mi?
Şundan:
O tarihe kadar Latin Amerika’dan hiçbir Papa seçilmemiştir.
Peki, şimdi niye seçilmektedir?
Venezüela’da Hugo Chavez Yoldaş’ın başlattığı ve Nicolas Maduro
Yoldaş’ın kararlılıkla ve cesaretle devam ettirdiği Bolivarcı Devrim’in
önünü kesmek için. Aynı zamanda da Evo Morales Yoldaş’ın Bolivya’da aynı çizgide sürdürmekte olduğu devrimci hareketin önünü kesmek için.
Dikkat edersek; bu Papa söylemde yoksul kitlelerden yanaymış gibi
görünür. Fakat azılı bir antikomünisttir. Yani vermek istediği mesaj; “Ya
komünizme filan hiç gerek yok. Bakın İsa da zaten yoksullardan yana.
Bu sebeple İncil’e sarılın, yeter. Kurtuluşun yolunu bulursunuz.”dur.
Tabiî aynı zamanda da Che’nin ve Fidel’in Küba Devrimi’ni baltalamak için seçilmiştir bu düzenbaz.
Dolayısıyla da Latin Amerika’daki ilerici, antiemperyalist, Bolivarcı ve sosyalist devrimlerin önünü kesmekle görevlendirilmiştir.
Fakat bir görev daha yapmaktadır bu alçak:
Bu konuda herhangi bir araştırması olmamasına rağmen Türkiye’yi
ve Türkleri; Ermeni Soykırımı yapmakla suçlamaktadır. Görelim İblisçe sözlerini:
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***
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, 1915 olaylarının
100. yıldönümü sebebiyle Vatikan’da düzenlediği ayinde, “20. yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldığını” söyledi.
Papa, San Pietro Bazilikası’nda yapılan “Ermeni şehitliğinin 100.
yılı için kutsal ayin” adlı törenin açılışında Ermeni cemaatine seslendi.
Papa “Son yüzyılda insanlık 3 büyük trajedi yaşamıştır. Bunların
ilki, genel olarak 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak görülen ve siz Ermeni halkına karşı yapılmış olandır. Piskoposlar, rahipler, dindarlar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve hatta savunmasız çocuklar ve hastalar bile
öldürülmüştür” dedi.
Papa, “Bugün, acıdan parçalanmış ama umut dolu kalplerle, atalarınızın zulme maruz kaldığı bu trajik olayın, bu toplu ve delice kıyımın
yüzüncü yıldönümünü anıyoruz” diye devam etti.
“Hatırlamak gereklidir, hatta zorunludur” diyen Papa Francesco,
“çünkü kötülüğü saklamak ya da inkar etmek, bir yarayı tedavi etmeden
kanamaya bırakmaya benzer” ifadelerini kullandı.
Papa, diğer büyük trajediler arasında ise Nazizm ve Stalinizm dönemlerinde işlenen suçları ve Ruanda, Kamboçya, Burundi ve Bosna’da yaşananları da saydı.
Papa Francesco, insanlığın geçmişteki hatalardan ders almadığını
ve “masumların kanını dökmeyi bırakmayı başaramadığını” da söyledi
ve günümüzde dünyanın “parça parça halde 3. dünya savaşını” yaşadığı
yorumunu yaptı.
Papa, “Bugün de genel ve kolektif kayıtsızlıktan kaynaklanan bir
tür soykırım yaşıyoruz” diyerek, insanların hala inançları ya da etnik
kökenleri yüzünden “acımasızca öldürüldüğünü, kafalarının kesildiğini, çarmıha gerildikleri ve canlı canlı yakıldıklarını ya da evlerini terk
etmek zorunda bırakıldıklarını” vurguladı.
Ermeni liderler de ayindeydi
Ayine, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermeni Apostolik Kilisesi Katolikosu 2. Karekin, Kilikya Katolikosu 1. Aram ve
Dünya Ermeni Katolikleri Patriği 19. Nerses Bedros’un da aralarında
bulunduğu üst düzey temsilciler ve Ermeni cemaati katıldı.
2. Karekin de ayinin ardından bir konuşma yaparak, “Ermeni soykırımının evrensel olarak tanınması ve kınanmasının, daha güvenli ve
adil bir dünya yaratılmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu yüzden Ermeni soykırımının 100. yıldönümünde dünyayı, insanların acılarına ve günümüzdeki şehitlere karşı kayıtsız kalmamaya, insanlığa karşı suçları önlemek için daha fazla çaba sarf etmeye çağırıyoruz” dedi.
Vatikan: Sürpriz olmadı 1915’in 100. yıldönümünde birçok ülkede organize edilen anma törenleri hem Ermenistan hem de Türkiye
tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye tarafı, Papa’nın bugünkü
ayinde “soykırım” sözcüğünü kullanmaması için diplomatik yollardan
çaba gösteriyordu.
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Vatikan basın sözcüsü yardımcısı Peder Ciro Benedettini, Türk tarafının taleplerine rağmen Papa’nın “soykırım” sözcüğünü kullanmasının
sürpriz olup olmadığı şeklindeki sorumuza cevap verirken, Papa’nın
konuşma metninin önceden hazırlanmış olduğunu vurguladı.
Eski Papa 2. Jean Paul de, Eylül 2001’de Ermeni Apostolik Kilisesi
Katolikosu 2. Karekin ile birlikte imzaladığı ortak deklarasyonda, “20.
yüzyılda, büyük şiddet olayları iz bırakmıştır. Yüzyılın başındaki Ermeni soykırımı, ardından gelen dehşet verici olaylara öncülük etmiştir”
demişti.
Papa Francesco da, Buenos Aires Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemişti. Papalık
görevine gelmesinin ardından da Haziran 2013’te Vatikan’da Ermeni
cemaati temsilcilerini kabulü sırasında yaptığı bir konuşmada, “20.
yüzyılın ilk soykırımı, Ermenilere yapılmış olandır” demişti.[27]

***
Papa, CIA’nın bir buyruğunu daha yerine getiriyor: Ermeni Meselesi’ni kaşıyor
Gördüğümüz gibi, alçak sözde din adamı, devşiricisi ve kullanıcısı
ABD’nin, CIA’nın buyruklarını sadakatle yerine getiriyor.
Namussuz adam ABD Haydut Devleti’nin soykırıma uğrattığı on
milyonlarca Amerikan Yerlisinden hiç söz etmiyor.
ABD Haydudunun 1945’te Hiroşima ve Nagazaki’de kullandığı
atom bombalarıyla yarım milyon insanı katlettiğinden söz etmiyor.
ABD ve AB Haydutlarının 1990’dan bu yana Ortadoğu’yu ölüm tarlalarına çevirerek on milyon masum Müslümanın hayatını yok ettiklerinden hiç söz etmiyor.
CIA’nın misyonerleri bunlar... Din adamı maskesi altında...
CIA toplumun her kesiminden aktif rol oynayan insanları kullanır:
Papaları kullanır. Siyasileri kullanır. Sözde yazarçizerleri kullanır. Böylece emperyalistler planlarını dünya çapında hayata geçirirler.

Sovyet düşmanlığı yapan “Hayvan Çiftliği” ve
“1984” romanları CIA şemsiyesi altında
Bugün hâlâ pek çok masum gencin elinde gördüğümüz, George
Orwell’ın “Hayvan Çiftliği” ve “1984” adlı romanları da tamamıyla bu
kapsam içine girer.
Görelim:
[27]

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/04/150412_papa_ermeni.
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***
Müfredatı tartışıyoruz…
Son yıllarda dikkatimi bir İngiliz yazarın iki eseri çekiyor.
Yazar dünyaca ünlü George Orwell (1903-1950).
Kitapları “Hayvan Çiftliği” ve “1984”…
Lise öğrencilerinin elinde bu iki romanı görüyorum.
– “Mezun olmadan önce mutlaka okunması gereken kitaplar” deniyor!
Sadece okullar değil…
Medyada istisnasız “tavsiye edilen kitaplar” listesine bakın bu iki
kitabı mutlaka görürsünüz.
– “Aklınızı başınızdan alacak 20 kitap…”
– “Hayatınızı değiştirecek 10 kitap…”
Neler neler…
Nedir bu kitapları bu kadar özel kılan?
Oysa Orwell, “Hayvan Çiftliği” kitabını bastırmak için çok mücadele verdi. Üstelik hastaydı; kanlı öksürük nöbetleri geçiriyordu.
Yayınevleri tarafından reddedilmek moralini bozuyordu; çünkü
“isimsiz” bir yazar değildi, ünlüydü. O halde…
Yayınevleri “Hayvan Çiftliği” romanına neden tepkiliydi?
Orwell sosyalist idi. Öyle ki, faşist Franco’ya karşı savaşmak için
İspanya İç Savaşı’na katıldı. (Yolculuk parası için ailesinin gümüşlerini
sattı!)
Franco’ya karşı savaşan Cumhuriyetçiler (Stalinciler, Troçkistler,
anarşistler vd) bölünmüştü. Orwell, Troçki yanlısı POUM (Birleşik
Marksist İşçi Partisi) örgütüne katıldı. 20 Mayıs 1937’de boynundan
vuruldu. İyileşti. Bu kez Stalin yanlısı İspanya Komünist Partisi’nin
geniş tutuklama operasyonunda yakalandı sınır dışı edildi.
Ardından…
II. Dünya Savaşı başladı. Orwell, Nazilere karşı savaşmak için can
atıyordu. İngiliz İç Güvenlik Kuvvetleri’ne katıldı. Aynı zamanda -Stalin nefretiyle- “Hayvan Çiftliği” romanını yazmaya başladı…
“SAĞCI YAZARLARLA OLMAZ”
“Hayvan Çiftliği”…
Her ne kadar İngiltere’de geçiyor gibi anlatılsa da gerçek mekan
Sovyetler Birliği idi.
Kitap, Bolşevik Devrimi ve sonrasını hayvanlar üzerinden anlatıyordu. Örneğin…
Koca Reis (domuz): Hayvanlara mutluluk ve barış dolu dünya vaat
eden, sömürgeci insanların çiftlikten kovulmasını isteyen Marks veya
Lenin idi.
Snowball (domuz): Hayvanlara okumayı öğreten, aç insanlar için
değirmen yapılması taraftarı Troçki idi.
Napolyon (domuz): Köpekleri eğitip polis gücü haline getirip,
Snowball’u çiftlikten kovarak, insandan daha otoriter yönetim kuran
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Stalin idi.
Kitapta “Hayvanizm” olarak anılan “Marksizm- Leninizm” idi!
Peki… Orwell’in romanı yayınevleri tarafından neden reddedildi?
II. Dünya Savaşı’ndan “kahraman lider” olarak Stalin çıktı! “Hitler’i/Nazileri yenen lider” olarak popülerliği zirvedeydi.
Yayınevleri, okuyucu tepkisinden çekiniyordu.
Stalin rüzgarından çekinen birileri daha vardı: Amerikan İstihbarat
Servisi!
Dünyada anti-faşizm dalgası büyüyordu. Bunun lideri tartışmasız
Stalin idi. Ve solcu aydınlar eserleriyle dünyayı etkiliyordu.
CIA, ideolojik ve kültürel olarak karşı konulmazsa Sovyetler Birliği’nin dünyaya hakim olup komünizmi gerçekleştireceğini rapor ediyordu. Ne yapılmalıydı?
Geçmişte sol’a karşı kullanılan sağcı yazarlarla başarı sağlayamayacaklarını anladılar. Stalin karşıtı -CIA tabiriyle- “demokratik solculara” el attılar:
Arthur Koestler gibi…
Andre Malraux gibi…
Bertrand Russel gibi…
Ve George Orwell gibi…
Evet… II. Dünya Savaşı bitmişti. Ama. Soğuk Savaş başlamıştı.
Bunun en çetin alanlarından biri, -bombanın tüfeğin patlamadığı- kültürel cepheydi!
Peki…
Basacak yayınevi bulunamayan “Hayvan Çiftliği” ne oldu da “büyük edebiyat şaheseri” oluverdi?
AKP’NİN GÜCÜ YETMİYOR
Adı, Fredric John Warburg (1898-1981)…
Kitap yayıncılığına Sallybrass’ta 1922’de başladı. 1931’de ortaklarıyla “Secker& Warburg” yayıncılık firmasını kurdu.
Batmak üzereydi; George Orwell’in “Hayvan Çiftliği” romanı hayatını değiştirdi.
Roman, 17 Ağustos 1945 tarihinde Warburg tarafından basılsa da
asıl ününe 1950’lerde kavuştu. Çünkü…
Warburg, “Batı kültürünü teşvik etmek ve Doğu’nun komünist kültürü karşısında savunmak için” CIA tarafından kurulan Kültürel Özgürlükler Topluluğu (SCF) komitesinin üyesi oldu. Yayınevini “demokratik solculara” kapısını ardına kadar açtı. Keza…
Parasını CIA’nın verdiği “Encounter” adlı kültür dergisini İngiltere’de çıkardı. (CIA; Almanya’da “Monat”, Fransa’da “Preuves” İtalya’da “Tempo”, Avusturya’da “Forum”, Türkiye’de “Forum” vb. kültürel yayın organlarına -vakıflar aracılığıyla- finans desteği verdi. )
CIA bu programı gizlilik içinde yürüttü. Kültürel Özgürlük Kongresi’nin 35 ülkede bürosu vardı. (Türkiye’de kimlerdi acaba?)
Orwell’ın eserleri artık “CIA şemsiyesi” altındaydı. “Hayvan Çiftli-
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ği” ardından Sovyetler Birliği’ne ağır eleştiriler getiren “1984” adlı romanı yazdı. Romanlarına övgüde sınır tanınmadı! Kitapları film oldu…
Aynı yıllar…
ABD, “yardım” kisvesi altında Türkiye’nin iktisadi ve kültürel yapısını kökten değiştirdi.
Sadece margarin gelmedi.
Sadece naylon çorap gelmedi…
“Hayvan Çiftliği” Türkiye’de 1954 yılında o zamanki adı Maarif
Vekâleti tarafından Halide Edip Adıvar’ın çevirisiyle bastırıldı.
Bugün…
Halen çocukların elinde -pek de ebedi değeri olmayan- “Hayvan
Çiftliği” ve “1984” kitapları düşmüyor!
Oysa…
Frances Stonor Saunders’ın “Kültürel Soğuk Savaş” adlı araştırması okutulmalıdır![28]

***

Küplerini doldurma karşılığında CIA-George Soros
işbirliğiyle sosyalizm düşmanlığı yapanlar
Öğrencilik yıllarımızı anımsadık. Rahmetli Hocamız Prof. Nermi
Uygur, Karl Raymond Popper’in “Açık Toplum ve Düşmanları” adlı
iki ciltlik kitabından söz etti ve okumamızı önerdi.
Beyazıt’taki Sahaflar Çarşısı’na gidip hemen aldık. Ders kitabı ebadında, kalın, iki cilt kitap... fakat fiyatları oldukça ucuz. Hatırladığıma
göre ikisine 15 lira gibi bir para vermiştik.
Alıp okumaya başladık. Bir de ne görelim?..
Adam antikomünizmi meslek edinmiş sanki. “Açık Toplum” dediği,
CIA’nın dünyayı bin ülkeli parçalara ayırma planının farklı düzlemde
bir anlatımıydı.
Tabiî Hocamıza gelip söyleme gereği duymadık, bizden neden böyle
bir kitap okumamızı istediğini. Ama mal ortadaydı, işlevi ise Sovyetler
Birliği ve Sosyalist Kamp’ı ortadan kaldırmayı amaçlayan bir hedef
güdüyordu.
Biz o zamandan anlamıştık, bunun da siyasal bilimadamı kisvesi altında CIA misyonerliği ettiğini. Kitabın fiyatının ucuzluğu ise, besbelli
ki fonlanmış olmasından kaynaklanıyordu.
Yine aradan on yıllar geçti, bu şahsın CIA’nın dolar milyarderlerinSoner Yalçın, https://odatv.com/ciaya-gucu-yetmeyenler-mufredattan-ataturku-cikariyor-2209171200.html.
[28]
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den olan George Soros’la sıkı işbirliği halinde çalışmış olduğunu, kitabının da bu işbirliğinin bir sonucu olarak yazılmış olduğunu öğrenmiş
olduk. Demek ki bu alçakların hiçbiri vakıf hayrına çalışmıyor. Hepsi
ihanetlerinin ve insanlık düşmanlıklarının karşılığı olarak küplerini doldurmaya çabalıyor. Görelim:
***
George Soros’un Açık Darbe Vakfı -3George Soros’un vakıfları ve mali hokkabazlıkları; SSCB ve Doğu
Bloku’nda sosyalizmden geriye kalanın da çöküşünden kısmen sorumlu. Yani aslında Soros, politik komplolarda spekülatörlükten daha başarılı. İşte bu başarı öyküsünden kısa kesitler...
Hür Avrupa saldırısı 1994’te, felsefi ustası Karl Popper ile bir görüşmesinin ardından, şirketlerine Orta ve Doğu Avrupa iletişim sektörüne
yatırım yapılması emrini verdi. Çek Cumhuriyeti’nin Federal Radyo
Televizyon İdaresi’ni ele geçirdi, Radyo Hür Avrupa’nın (RFE) arşivlerini fonladı. Bu arşivleri Prag’a taşıdı ve bakımları için 15 milyon
dolar harcadı. CIA’nın yarattığı RFE/Radyo Hürriyet’i bugün bir Soros
vakfı ile ABD yönetimi el ele yönetiyor. Radyo; Kafkasya ve Asya’ya
dek uzandı. Yugoslavya’nın yok edilmesinden bu yana Balkanlar’da
faal olan Uluslararası Kriz Grubu’nu (ICG) o yarattı. CIA’nın örtülü
bir kolu olan Barış Enstitüsü ile açıktan işbirliği yapıyor. Bir sonraki
adımı Polonya’ydı. CIA tarafından yönetilen Dayanışma sendikasına
yardımcı oldu. Aynı yıl Çin ve SSCB’ye daldı. CIA’nın bütün bu ülkelerde operasyonlar yürütüyor olması, tesadüf değildi. CIA’nın da, Açık
Toplum Vakfı’nın da tek hedefi, sosyalizmden geriye kalanları da tamamen yok etmekti. CIA, Ulusal Demokrasi Vakfı, AFL-CIO sendikası,
USAID ve benzeri Amerikan resmi kurumları, bu ülkelerde antikomünistleri destekledi ve örgütledi. Aynı adamlar, Soros ile de bağlantılıydı.
Açık Toplum Vakfı; antikomünist Çekler, Sırplar, Romenler, Macarlar,
Hırvatlar, Boşnaklar, Kosovalılarla konferanslar düzenledi. Giderek
artan etkisi nedeniyle, Amerikan istihbaratının adamı olduğuna dair
söylentiler almış yürümüştü. 1987’de Çin hükümeti, Soros’un kurduğu
Çin’de Reform ve Açılma Vakfı’nın CIA bağlantılı olduğu hükmüne
vardı.
Ücretsiz ders kitapları 1990’dan itibaren, Rus eğitim sistemini hedef aldı. Bütün Rusya’ya ücretsiz ders kitapları dağıttı ve bütün bir
nesli, “Açık Toplum” propagandasına boğdu. Daha sonra Soros’a bağlı
vakıflar; Rus mali sistemini, yabancı yatırımlar sürecini özelleştirme
programlarını ele geçirmeye çalışmakla suçlandı. Soros’un yasama organlarının işine burnunu sokması, sert tepki topladı. Ruslar da, onun
CIA bağlantılarından şüphelenmeye başladılar. ABD’deki egemen çevrelerin “potansiyel rakip” olmasından korktukları Rusya’yı denetim
altına almanın en iyi yolu; Rus medyasını, eğitim sistemini, araştırma
merkezlerini ve bilimini kontrol etmekti elbette. Soros, önce, “lise ve
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üniversite düzeyinde sosyal bilimler ve ekonomi eğitiminin dönüştürülmesi” amacıyla 250 milyon dolar harcadı. Ardından 100 milyon dolar
daha paraya kıyıp, Uluslararası Bilim Vakfı’nı kurdu.
50 bin bilim adamına para Bu arada Rus istihbaratı FSK, Soros
vakıflarını “espiyonaj” ile suçlamaya başlamıştı. FSK; Soros’un bağlantılarını gözler önüne serdi. Soros’un; aralarında Ford ve Heritage
vakıfları, Harvard, Duke ve Columbia üniversiteleri, Pentagon ve ABD
istihbarat kuruluşlarının da bulunduğu karmaşık bir ağdan finansman
aldığını bildiriyorlardı. FSK raporlarında; Soros’un tam 50 bin Rus
bilim adamına para dağıttığı ve böylelikle binlerce bilimsel buluşun
denetimini, devlet ve ticaret sırlarını ele geçirdiği vurgulanmaktaydı. 1995’te, ABD Dışişleri’nde çalışan Fred Cuny, Çeçenya’ya gitti.
Seyahatin amacı sözde “insani yardım”dı; ama bu adam, daha önce
ABD’nin karıştırdığı pek çok “çatışma bölgesi”nde bulunmuştu. Cuny,
Çeçenya’da kayboldu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Fred
Cuny, aynı zamanda bir Soros vakfı adına çalışmaktaydı. Ruslar onu
CIA ajanı olmak ve Çeçenleri isyana teşvik etmeye çalışmakla suçladı.
Açık Toplum Vakfı gibi birçok Soros finansmanlı örgüt, Çeçenya’da
faaliyete devam ediyor.
Açıksözlü bir Sorosçu Soros’un bütün bu faaliyetleri, 1983’te geliştirilen ve Ulusal Demokrasi Vakfı kurucusu Allen Weinstein tarafından ifade edilen mimariye tıpatıp uyuyor. Weinstein, “Bugün yaptığımız şeylerin pek çoğunu, 25 yıl önce CIA gizli yapıyordu” demekteydi.
Batı ülkelerinde pek çok “solcu aydın” maaşını “açık fikirli” Soros’tan
alıyor olabilir, ama bunlar, Doğu Avrupa’daki “Sorosçular”ın sicilini
görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Örneğin; Hırvatistan’da bir ATE
mensubu olan Bogdan Denitç, Hırvatistan’daki Sırpların etnik temizlikten geçirilmesini savunuyordu. NATO’nun Bosna ve Yugoslavya’yı
bombalamasını da destekledi. Bir yandan da, ABD’deki liberal/sol bir
grup olan Amerika Demokratik Sosyalistleri’nin kurucularından, Sosyalist Akademisyenler Konferansı’nın yöneticilerindendi. Bu konumunu kullanarak, ABD’deki sol çevrelerin NATO işgal operasyonlarına
olumlu bakmalarını sağladı.
Beyaz Rusya ‘yemedi’ Soros ile bağlantılı bir başka isim, Michael
Kozak. Bu kişi; Nikaragua, Panama ve Haiti’de Amerikancı iktidarları işbaşına getirmek, Küba’daki hükümeti devirmek gibi alanlarda
çalıştı. Nikaragua’daki faaliyetlerin ardından, ABD’nin Beyaz Rusya
Büyükelçisi oldu. Soros’un desteklediği “İnternet Erişim ve Eğitim
Programı”nda (IATP) çalıştı. Bu programın amacı, “Beyaz Rusya için
geleceğin liderlerini yetiştirmek” idi. IATP; Ermenistan, Azerbaycan,
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da
da yürütülmekteydi ve ABD Dışişleri’nin açık desteğiyle faaliyet gösteriyordu. Neyse ki Beyaz Rusya hükümeti; Kozak’ı sınır dışı etti ve
Soros vakfının faaliyetlerini yasakladı. Çünkü bu ekibin; Beyaz Rusya
muhalefetine on milyonlarca dolar akıttığı ortaya çıkarılmıştı. Kozak;
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muhalifleri bir çatı altında birleştiriyor, gazeteler ve internet siteleri kuruyor, kamuoyu anketlerini yönetiyor, Yugoslavya’daki Otpor’a
benzer bir öğrenci hareketine danışmanlık yapıyordu. Otpor liderleri
bizzat Beyaz Rusya’ya getirildi ve muhalefete eğitim verdiler. Otpor,
Yugoslav darbesi sırasında Soros’tan da mali destek almıştı. Bu arada,
Slobodan Miloseviç’in yargılandığı Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde bir dönem başyargıçlık yapan Louise Arbour’un, halen
Soros’a bağlı Uluslararası Kriz Grubu’nun (ICG) yönetim kurulunda
olduğunu hatırlatalım. Açık Toplum ekibinin bölgedeki yeni hedefinin,
Makedonya’nın parçalanması olduğu tahmin ediliyor. Ancak 11 Eylül
saldırısının ardından, bu hedef geri plana düştü. Savaş suçluları... Yeri
gelmişken, ICG’den bahsedelim. 1986’da kurulan bu örgütün başında,
çok etkili şahsiyetler bulunuyor: Zbigniew Brzezinski, ABD eski dışişleri bakan yardımcısı, bir zamanlar Amerika’nın Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz, bugünkü ABD başkan adaylarından, emekli
NATO Avrupa Kuvvetler Komutanı Wesley Clark ve eski ABD Ulusal
Güvenlik Danışmanı Richard Allen. Soros, “ticaret” yaptığı ülkelerde
“hayır işi” yapmadığını, yani iki işi birbirine karıştırmadığını öne sürer.
Ama “hayır” bağlantılarını paraya çevirmekte usta olduğunu pek çok
kez göstermiştir. Bundan üç yıl önce, ICC’nin bir “araştırması”nı kullandı, BM Kosova Yönetimi şefi Bernard Kouchner’den destek aldı ve
Balkanlar’daki en kârlı madencilik tesisini ele geçirmeye girişti. Kouchner, Eylül 2000’de, Kosova’daki Trepca madenlerinin sebep olduğu
kirliliğin, çevredeki kurşun düzeyini artırmakta olduğunu öne sürdü.
Aynı adam, 1999’da NATO Yugoslavya’ya seyreltilmiş uranyum yağdırırken sevinçle alkışlamaktaydı! Sonunda Kouchner’in istediği oldu
ve Trepca madenleri, kapatıldı. Ardından Soros; altın, gümüş, kurşun,
çinko ve kadmiyum yataklarının denetimini ele geçirmek için 150 milyon dolar yatırım yaptı. Demokratik Soros! Bu başdöndüren ilişkiler
ağının ardından, “açık toplum” zırvalarının ne anlama geldiğini en iyi
yine Soros’un kendisi ifade ediyor. Hatırlanacaktır, Türkiye için “Sizin
en iyi ihraç malınız ordunuzdur” demişti. ABD’ye kafa tutan Brezilya
için de şu sözleri sarfetmişti: “Eski Roma’da, sadece Roma vatandaşları
oy kullanırdı. Küresel kapitalizmde de, sadece Amerikalılar oy kullanır.
Brezilyalılar değil!”
ATE’NİN YÖNETİCİLERİ
Açık Toplum Enstitüsü (ATE) adını alan kurumun yöneticilerine
baktığımızda, ilginç isimlerle karşılaşıyoruz. İletişim Direktörü Paul
Goble, RFE’de siyasi yorumcuydu. Herbert Okun; Henry Kissinger’a
istihbarat danışmanlığı yapıyordu. Kati Marton, ABD’nin eski Yugoslavya özel temsilcisi Richard Holbrooke’un eşi. Marton aynı zamanda,
Soros’un fonladığı B-92 radyo istasyonu lehinde lobi yapmıştı. Venezüella darbesinde de adı geçen Ulusal Demokrasi Vakfı’nın bir projesi
olan bu radyo, Yugoslavya darbesinde önemli rol oynadı. Açık Toplum Enstitüsü kurulduğunda, başına liberal ideolog Aryeh Neier geti-
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rilmişti. Neier, antikomünist eğilimli insan hakları kuruluşu Helsinki
Watch’ın başındaydı. 1993’te Vakfı, adını Açık Toplum Enstitüsü yaptı.
Helsinki Watch ise, artık İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) olmuştu.
Soros, HRW’nin danışma kurulunda. Aynı zamanda HRW Amerika ve
Doğu Avrupa-Orta Asya Komiteleri üyesi. Açık Toplum Enstitüsü de,
HRW’ye mali destekte bulunan kurumlardan biri.
BUSH’U KURTARMIŞTI
ABD Başkanı Bush’un yönettiği bir petrol araştırma şirketi batmak
üzereyken, Bush’u kurtaran, bugün amansız bir Bush düşmanı kesilen
Soros oldu. Harken Enerji’nin sahibi olan Soros, şirketin çöküşünden
hemen önce, hızla düşmekte olan hisseleri piyasadan topladı. Bush,
bu işten 1 milyon dolar kazandı. Soros’a, neden böyle aptalca bir iş
yaptığını sorduklarında yanıtı, “Ben siyasi nüfuz satın aldım” oluyordu. George Soros, kötü ünlü Carlyle Grubu’nun da bir ortağı. 1987’de,
dünyanın en büyük özel şirket hissesi firması olarak kurulan Carlyle’ın
yönetimi altında 12 milyar dolardan fazla para bulunuyor. Şirket yöneticileri arasında CIA şeflerinden Frank Callucci ve Baba George Bush’a
kadar pek çok “tanıdık” isim bulmak mümkün. Carlyle, gelirinin büyük
bir bölümünü silah satışından elde ediyor.[29]

***

ABD sol örgütleri de kullanmak ister
ABD Haydudu ve onun casus örgütü CIA işte böyle çalışır. Hayatın
her alanına el atar. Her şeyi ve herkesi emri altına almak, yönlendirmek,
kullanmak ister, kendi emperyalist çıkarları için.
Daha önce de söz etmiştik; CIA, Sovyetler ve Sosyalist Kamp’ın
varlığında başta “Encounter” gelmek üzere 20 adet sol içerikli dergi çıkarıyor. Böylece de sırf sağ siyaseti, sağ kültürü yönlendirmekle
kalmıyor. Kendilerini sol, sosyalist ya da devrimci olarak adlandıran
hareketleri ve kişileri de yörüngesine çekmek, kullanmak istiyor.
Hatırlayacaktır, izleyen arkadaşlarımız:
ABD Dışişleri yetkilileri, yani CIA, bizdeki Sevrci Soytarı Sahte
Sol’u 2007’de “Demokrasi Güçleri” ve “Umut Kaynağı” olarak ilan
etmişti.
O günden bugüne bunların yapıp ettiklerini izleyince de gerçekten
bunların Gerçek Sol’a değil, İşçi Sınıfımızdan ve ezilen yoksul kitlelerden yana değil, ABD Haydudundan yana oldukları ayan beyan ortaya
çıkmış olmaktadır artık.
[29]

https://www.evrensel.net/haber/147173/cia-dan-etkili.
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Çağrışımlarla bütün bunları yazmış olduk.
Konunun esası neydi?
Kaçak Saraylı Tayyip’in Türkiye ve Türk düşmanı, ABD ajanı Papa’yı makamında ziyaret etmesi...
Tayyip, bu ziyaretinde Papa’nın bu tutumundan dolayı hiçbir rahatsızlık belirtmedi, gördüğümüz gibi. Tersine, memnundu gezisinden
ve Papa’yla muhabbetinden. Çünkü Papa gibi onun da devşiricisi ve
iktidarın tepesine sivriltilip oturtuluşu, ABD Emperyalist Haydudu ve
onun casus örgütü eliyle olmuştur.
Yani bunlar “Turhallı bir hallidir.”
Bunlardan vatanımıza, milletimize, halkımıza zerre miktarda da
olsa fayda gelmez. Sadece zarar gelir, kötülük gelir.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Şubat 2018
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Ayrım
Yirmi İki

Yargının, içine düşürüldüğü
şu içler acısı duruma bakar mısınız bir?..
Bilindiği gibi, Die Welt Muhabiri, Alman ajanı Deniz Yücel, ani
bir değişiklikle tahliye edildi. Yurtdışı çıkış yasağı filan da konmadı.
Alman Devleti art arda gönderdiği iki özel uçaktan biriyle hemen alıp
götürdü ajanını.
İşin hazin tarafı nedir, biliyor musunuz?
Mahkeme, tahliye kararını 16 Şubat’ta verdi. Fakat Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bu kararın verileceğini iki gün önce, yani
14 Şubat’ta netçe biliyor ve Almanya’nın İstanbul Konsolosu Georg
Birgelen’e bildiriyor. Bu şahıs, o an Güney Almanya’da tatilde, kayak
yapıyor.
Diyor ki Dışişleri Bakanı; “Derhal tatilini kes ve İstanbul’a dön!
Deniz Yücel tahliye edilecek, onu özel uçakla al ve buraya getir.”
Aynen de böyle oluyor, söylenenler yapılıyor.
Konuyla ilgili haberi okuyalım, isterseniz:
***
Deniz Yücel’in tahliye edilmesinin perde arkası
Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in “sürpriz” tahliyesinin perde arkasındaki diplomasi trafiğine dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Süddeutsche Zeitung gazetesinde “Gabriel Yücel Olayı’nda nasıl
arabuluculuk yaptı” başlığıyla yer alan habere göre, Deniz Yücel’in
serbest bırakılması konusundaki diplomasi trafiğinin bizzat Dışişleri
Bakanı Sigmar Gabriel tarafından yürütüldüğü ayrıntılı olarak yazıldı.
Evrensel’den Yücel Özdemir’in Alman basınından aktardığı habere
göre; geçen hafta içinde Alman Bakan Gabriel iki kez gizlice Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. İlk görüşme, Erdoğan’ın Vatikan’a
yaptığı ziyaret sırasında Roma’da yapıldı. Almanya’dan sessizce Roma’ya geçen Gabriel, Erdoğan’ın kaldığı otele gece giderek kendisiyle görüştü. Erdoğan diğer gün sabah Papa ile biraraya geldikten sonra
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Türkiye’ye döndü.
Roma’daki görüşmede Gabriel’in Erdoğan’a Deniz Yücel’in serbest bırakılması durumunda Türkiye-Almanya ilişkilerinin normalleşeceğine dair söz verdiği ifade edildi. Ancak, Türkiye tarafı daha sonra
Gabriel’i ayrıntıları görüşmek üzere İstanbul’a davet etti. Şubat ayının
ikinci haftasında gizlice İstanbul’a giden Gabriel bir kez daha Erdoğan ile bir araya gelerek Deniz Yücel’in serbest bırakılması durumunda
atılacak adımların ayrıntıları ele alındı. Süddeutsche Zeitung’daki haberde, bu görüşmenin ardından Deniz Yücel’in serbest bırakılması için
Türkiye tarafından adımların atılmaya başlandığı belirtildi.
DENİZ YÜCEL’İN BİRKAÇ GÜN İSTANBUL’DA KALMASINA İZİN VERİLMEDİ
Gazetenin haberine göre, Deniz Yücel bırakıldıktan sonra eşiyle birlikte birkaç gün İstanbul’da kalmak, evini toparlamak istiyordu. Ancak,
bu yeniden gözaltına alınma riski doğurabileceği gerekçesiyle kabul
edilmedi. Özellikle Türk tarafının ülkede yeni bir tartışmaya yol açacağından ötürü Yücel’in kalmasına sıcak bakmadığı kaydedildi. Deniz
Yücel’in serbest bırakıldığı gün Gabriel’in özellikle yetkili mahkemeye teşekkür etmesi, süreci hızlandırmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
Deniz Yücel’in ifadesi görüntülü sistemle alınarak serbest bırakılmasına karar verildi.[30]

***
İki gün önce özel uçak tutuldu, Die Welt çalışanları bilgilendirildi; Deniz Yücel nasıl serbest kaldı?
Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Cezaevinden çıkışından uçağa binişine kadar
yaşananlar basına yansıdı. Dpa’nın haberine göre Yücel için Almanya
Dışişleri Bakanı Sigmur Gabriel’in talimatıyla 14 Şubat’ta Başkonsolos Georg Birgelen’in tatilini yarıda keserek, özel bir uçakla İstanbul’a
gideceği başkent Berlin’e döndü. Deniz Yücel’in de bu uçakla Almanya’ya dönmesi planlandı.
Birgelen, İstanbul’a dönerken Yücel’in eşi Dilek Mayatürk Yücel
ve avukatı Veysel Ok da konsolosluk görevlileri tarafından bilgilendirdi. Tahliye olabileceği haberini alan Die Welt gazetesi çalışanları ve
Deniz Yücel’in yakın arkadaş çevresi de İstanbul’a geldi.
Alman haber ajansı dpa, Türkiye’de bir yıl tutuklu kalan Die Welt
gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in nasıl serbest bırakıldığına ilişkin
ayrıntılara yer verdi. Yücel’in Silivri cezaevinden tahliyesinin yüksek
güvenlik önlemleri altında gerçekleştiği ve başta Almanya’nın İstanbul
Başkonsolosu Georg Birgelen olmak üzere Yücel’e eşlik eden Alman
diplomatların heyecan dolu anlar yaşadığı ortaya çıktı. Haberde Yücel’in Almanya’ya gelmediği de belirtildi.
[30]

https://odatv.com/deniz-yucelin-tahliye-edilmesinin-perde-arkasi--17021814.html.
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Haber ajansı dpa’nın edindiği bilgilere göre Deniz Yücel’in serbest
kalacağına ilişkin ilk işaret 14 Şubat’ta geldi. Habere göre 9 Şubat’ta
Almanya’nın tatil bölgesi Lech am Vorarlberg’te kayak tatiline giden ve
20 Şubat’ta da cezaevinde Yücel’i ziyaret izni olan Başkonsolos Birgelen, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in bürosundan gelen bir
mesajla tatilini yarıda kesti. Gabriel’in bürosundan Birgelen’e Yücel’le
ilgili bir hareketlenme olduğu bilgisi aktarıldı ve en hızlı şekilde İstanbul’a geri dönmesi istendi. Birgelen, 14 Şubat’ta Lech am Vorarlberg’i
terk ederek özel bir uçakla İstanbul’a gideceği başkent Berlin’e döndü.
Deniz Yücel’in de bu uçakla Almanya’ya dönmesi planlandı.
Yakın çevresi bilgilendirildi
Ancak İstanbul’daki mahkemeden çıkacak karar beklendiği için
Aerowest firmasına ait uçağın havalanması gecikti. Konsolos Birgelen
de daha önce ulaşabilmek için tarifeli bir uçakla İstanbul’a hareket etti
ve İstanbul’a iner inmez Silivri’ye geçti. Birgelen, İstanbul’a dönerken
Yücel’in eşi Dilek Mayatürk Yücel ve avukatı Veysel Ok da konsolosluk görevlileri tarafından bilgilendirdi. Tahliye olabileceği haberini
alan Die Welt gazetesi çalışanları ve Deniz Yücel’in yakın arkadaş çevresi de İstanbul’a geldi.
Öte yandan habere göre Yücel’in, Türkiye’de kalması halinde yeniden tutuklanabileceği ihtimali ve benzer vakaların olması nedeniyle bir
an önce Türkiye’den ayrılması arzu edildi.
32. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nden beklenen tahliye haberi ise
16 Şubat Cuma günü öğleden önce geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı
da tahliye kararını doğrularken Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan Dışişleri Bakanı Gabriel de Deniz Yücel’in ülke dışına çıkış izni
olduğu bilgisini verdi.
Ancak Deniz Yücel’in tahliye olduktan sonra hemen havalimanına
gitmek istemediği, önce İstanbul Beşiktaş’taki evine uğramak istediği
belirtildi. Sıkı güvenlik önlemleri altında Beşiktaş’taki evine götürülen
Deniz Yücel, burada arkadaşlarının çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülü açıklamasını yaptı. Deniz Yücel, bu videosunda neden
tutuklandığını ve neden serbest bırakıldığını bilmediğini söylemişti.
Almanya’ya gelmedi
Ajans haberinde Deniz Yücel’in evindeyken Başkonsolos Birgelen’in huzursuz anlar yaşadığı ve Deniz Yücel’in bir an önce uçağa binmesini istediği kaydedildi. Yücel’in Birgelen’in uyarıları ile kedisini
de yanına alarak, arkadaşları ile birlikte uçağa binmek için yola çıktığı
belirtildi. Haberde havalimanına giderken Yücel’le Alman diplomatların nereye gidileceğini tartıştığı da aktarıldı. Bunun üzerine Deniz ve
Dilek Yücel’in cezaevinde evlendiği ve henüz balayı yapmadıkları için
arkadaşları ile birlikte balayına gitmelerinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
Ancak uçağın Berlin’e uğraması ve Alman Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının Berlin’de inmesi üzerinde anlaşıldığı ifade edildi. Uçaktan
hiç inmedikleri belirtilen Yücel, Yücel’in eşi ve arkadaşlarının güney-
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de, güneşli bir yere gittikleri belirtildi. Deniz Yücel de cumartesi günü
Twitter’dan “Almanya’da değilim, dostlarımın arasındayım” mesajını
paylaşmıştı.[31]

***

Türkiye’de Bağımsız Yargı yok
Tüm bu rezaletler yaşanırken, birileri kalkıp da hâlâ “Bağımsız yargı”dan söz edebiliyorsa, söylediğine kendisi bile inanıyor mudur acaba?
Kuşkusuz inanmıyordur...
Ayın 16’sında verilecek tahliye kararını, Alman Bakan 14’ünde adı
gibi biliyor. Ve Konsolosuna, ajanın meslektaşlarına haber ulaştırılıyor,
hepsi birden İstanbul’a gelip mevzileniyor.
İşte Türkiye’nin içine düşürüldüğü hazin durum budur, arkadaşlar...
Yargısı ve siyasileri bu halde olan bir devlete dünyada kim saygı
duyar?
Oysa ne demişti, Kaçak Saray’da mukim AKP’giller’in “Büyük Reisi” Tayyip?
Görelim:
***
Videonun tapesi:
Sunucu: Vermeyeceğiz.
Tayyip Erdoğan: Kesinlikle. Ben bu görevde, bu makamda olduğum sürece asla. İşte, bir tane geldi ya, bunu bizzat kendisi istedi. Ve
o ara, şimdi hemen şurada Almanya’nın rezidansı var, Konsolosluğu.
Meğerse orada yatıyormuş ya... Denize nazır... Bir ay orada ağırladılar.
Dedim ki, sayın Merkel, önce çıksın, yargılansın, herhangi bir şeyi
yoksa, bizim mahkemelerimiz sizin mahkemelerinizden daha adildir,
dedim. Bir şey diyemedi o gün.
Neyse, daha sonra geldi, mahkemeye çıktı ve mahkeme tutukladı.
Şu anda içeride.
Sunucu: PKK ile ciddi bir bağından söz ediliyor.
Tayyip Erdoğan: Tabiî canım, kesinlikle. Elimizde görüntüler, her
şey var. Ve bu tam bir ajan terörist bu. Yani gazeteciler piru pak değil
ki, sizleri tenzih ederim. Ama bunlar böyle, gazetecileri böyle piru pak
göstermeye çalışıyorlar.
Kime bunları yutturacaksınız ya?..
Biz kimlerin ne yaptığını görüyoruz. Fikriyle, düşüncesiyle, kalemiyle, hakikaten toplumlara gerçekten yön veren insanlar, başımız göhttp://t24.com.tr/haber/iki-gun-once-ozel-ucak-tutuldu-die-welt-calisanlari-bilgilendirildi-deniz-yucel-nasil-serbest-kaldi,564605.
[31]
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zümüz üstüne. Her türlü desteği vermeye hazırız. Ama kalkıp da benim
ülkemiz Kandil’den tehdit edecek, bölecek, burada ajanlık yapacak tiplere de gereği neyse, yasaların emrettiği çerçevede bunu da yaparız.[32]

***
Şimdi soralım bakalım:
Ne oldu, Hafız?
Sen o makamdasın hâlâ. Ama “ajan terörist”, Alman Ajanı salıverildi. Hem de ülke dışına çıkış yasağı filan konmadan...
Özellikle böyle bir yasak konmadı ki, bir an önce çıkıp gitsin...
İşte emperyalist ağababalar, söylediğini böyle yalayıp yuttururlar
adama.
Yazık ki ne yazık...
Arada olan, ülkemize oluyor, Halkımıza oluyor. Çünkü bu utanç verici işleri yapan, yargıyı da, devleti de bu hallere düşüren kişiler; Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eder görünüyorlar.
Bu utanç yıllarının da, bu ihanet yıllarının da bir sonu olacak elbet.
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Şubat 2018

[32]

https://www.youtube.com/watch?v=Bi_qFieRsmc.
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Ayrım
Yirmi Üç

Daha önce de söylemiştik kaç kez; ömrümüzü ABD Emperyalist
Haydut Devleti ve onun Ortadoğu’daki ileri karakolu Siyonist İsrail’e
ve bunların bölgemizdeki, ülkemizdeki yerel işbirlikçisi hainlere karşı
mücadeleyle geçirdik, diye.
Yaşanan her olay, ortaya çıkan her tanık bizim ne kadar haklı ve
meşru bir mücadele içinde olduğumuzu tekrar tekrar doğrulamaktadır, kanıtlamaktadır.
Aşağıda izleyeceğimiz kişi, eski bir Amerikan Deniz Piyadesidir.
Anlattıklarını dinler misiniz bir?
***
Videonun Tapesi:
Pekala, bunu ilginç hale getireceğim, bu konuda herkesle aynı fikirde değilim. Ben bu varsayımı kabul etmiyorum, bu sizin için muhtemelen büyük bir sürpriz olmayabilir ama yine de kabul etmiyorum.
Mücahitlere terör yatırımı yapan bu sözde savaşın asıl amacının,
terörle mücadele ya da dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek olduğu varsayımını/önermesini reddediyorum. Ortadoğu politikasının
aslında ne olduğunu gerçekten anlamak istiyorsanız, Oded Yinon’un
“1980’lerde İsrail’in Stratejisi”ni okumanız gerektiğini savunuyorum. Bu belgedekiler, şimdiye kadar harfiyen gerçekleşti.
Uzun yıllardır İsrail’in ciddi hedefleri vardı. İsrail’in temel hedefleri, “Büyük İsrail Projesi” doğrultusunda genişlemek ve büyümekti.
Bunun için genişlemesini meşrulaştıracak bir mazerete ihtiyacı vardı.
Bunun için de bölgede mezhepçi nefret ve şiddetin tohumlarını ekmemiz gerekirdi.
Bu planın bir numaralı hedefi Irak’tı, bunu başardık, hayır Irak bir
başarısızlık değil, aslına bakılırsa bir başarıdır. Irak büyük ölçüde batmış bir devlettir, mutlak suretle bunalımdadır, mezhepçi nefret tamamen kontrolden çıkmış durumda, insanların başlarının kesildiğini, tüm
bu çılgınlığı görüyoruz ve bunun bir felaket olduğunu düşünüyoruz.
Hayır, hiç de değil, gerçekte hepsi planın parçası, Irak’ı üç ayrı devlete
bölme planının bir parçası.
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Suriye’ye baktığımızda da amacın yine aynı olduğunu görüyoruz,
mezhepçi nefretin tohumlarını ek ve ülkeyi umutsuz bir duruma düşür,
ki bu da planlandığı gibi oluyor. Komik gelebilir ama, DEAŞ’ın açılımı, İsrail Gizli İstihbarat Servisi (Israel Secret Intelligence Service)
olabilir.
Birçok kişi çevresindeki ülkelerin parçalanmasının ve Balkanlaşmasının, İsrail Devleti’ne ya da sözde İsrail Yahudi Devleti’ne sağladığı büyük yararları görüyor/fark ediyor. Bu nedenle size söylenenlere
inanıyorsanız, yani herhangi biri, Obama, Bush ya da diğerleri olsun
herhangi Batılı bir liderin ağzından çıkacak sözlere neden inansınlar
bilmiyorum. Tüm bu insanlar gerçek yalancılardan başka bir şey değil,
söyledikleri her şey gerçeğin tam tersi. Ve onların söylediği hiçbir şeyi
doğru kabul etmiyorum.
Irak’ı parçalamaya yönelik politikalar ile Suriye’yi bölmeyi amaçlayanlar arasında kati bir süreklilik var. DEAŞ’ın üzerinde ABD’nin
parmak izlerinin olmadığını söylemek saflıktan da ötedir.
Bana şu sorunun yanıtını verin:
Neden DEAŞ olsun, El Nusra olsun, ya da El Kaide olsun bir kez
bile İsrail’e saldırmadı?
Bırakın saldırmayı DEAŞ militanları Golan Tepeleri’nde ve hatta
İsrail’de tıbbi tedavi görüyorlar.
Sizce bu ne anlama geliyor?
Tam bir süreklilik var; gerçek politika açıkça tasarlanan “Yeni
Amerikan Yüzyılı Projesi”ndeki gibi.
Şöyle deniyor orada:
“Bu küresel tam hâkimiyet hedefine ulaşmak için yeni bir Pearl
Harbour’a ihtiyaç var.”
Bu olmadan ne Amerikan Halkına, ne de dünya milletlerine anlatamazsınız; biz dünya genelinde savaşlar açacağız, istila ve işgal yürüteceğiz; bunun için, tam hâkimiyet hedefi için, denizde, havada, karada,
uzayda ve siber uzayda tam kontrol sağlamak için milyarlar ve belki
de trilyonlar harcayacağız. Amerika Halkı bunu kabul etmez. Onlara
bunu anlatamazsınız. Bunun için onlara yalanlar söylemeniz lazım. İşte
günbegün gördüğümüz ve yaşadığımız şey tam da bu.
Daima bir öcüye ihtiyaç olduğu meselesine gelirsek; siz şimdi Rusya’yla masaya oturuyorsunuz. 50 yıldan uzun bir süre boyunca yürüttüğümüz Soğuk Savaş daha en başından saçmalıktı. Aslında bir Sovyet
işgali tehdidi hiçbir zaman olmadı. Ama yıllarca nükleer silahlar geliştirmek için çılgınca para harcadık. Bu, gerçek anlamda, tamamen ve
topyekûn bir kolektif deliliğe dönüştü.
Bugün yine oturmuş burada Suriye’yi açıkça tamamen yok etmeyi
amaçlayan bir politikayla dünyayı tehdit eden Üçüncü Dünya Savaşı
tehlikesinden bahsediyoruz. Azıcık aklı olan biri, Beşşar Esad’ı devre
dışı bıraktığımızda ortaya çıkan güç boşluğunun en güçlü çıkar odakları
tarafından dolduracağını bilir.
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O odaklar kim şu anda?
Bizim dostlarımız ve müttefiklerimiz; bizim yarattığımız küçük
Frankensteinlar; buna ister El Kaide deyin ister El Nusra, isterseniz de
son yarattığımız canavar DEAŞ; bu boşluğu bunlar dolduracaklar. Aynen Oded Yinon’un 1980’lerde İsrail için öngürdüğü stratejideki gibi.
Eğer buradaki iki beyefendi o belgeyi okumadılarsa mutlaka okumalarını tavsiye ederim.
Dikkat çekilmesi gereken bir diğer husus da İslam ile uzaktan yakından ilgisi olmayan sözde İslam Devleti. Evet İslam’a yönelik bir
savaş var. Dünyada çoğu Müslümanın idrak ettiği haliyle İslam, birini
zorla Müslüman yapmayı veya onu öldürmeyi mutlak anlamda, yüzde
yüz yasaklıyor. Bu [zorla İslamiyet’i kabul ettirme iddiası] tamamen
asılsız. Ortaçağ’da Müslüman imparatorluklar döneminde yönetimdeki
Müslümanlar arasındaki kesin anlayış ve politika, kim hangi dine inanıyorsa, dinini yaşamasına izin verilmesiydi. Ve hatta Müslüman imparatorluklara vergi vermeye bile zorlanmıyorlardı.
Bununla birlikte insanların kendi dinlerini sürdürmeleri halinde vergi ve benzeri nimetlerden faydalanmalarının önünde engel yoktu. Uzun
lafın kısası hiçbir Müslüman, sadece din değiştirmiyorlar (Müslüman olmuyorlar) diye erkekleri, kadınları ve çocukları infaz etmeyi meşru görmez. Bu insanlar Müslüman olamaz. Onlar, Birleşik Devletler canavarı ve
onun yardakçıları İsrail, İngiltere ve diğerlerinin yarattığı canavarlar. Bu
canavarlar, ABD’nin özünü oluşturan, asla bitmeyen savaş politikasını ve
devam eden cinnet halini meşrulaştırmak için bilinçli olarak yaratıldılar.
İşte tam olarak bu sebeple ben de ABD vatandaşlığından çıktım. Bu delilik, dünya için büyük bir tehdit dışında başka bir şey olarak düşünülemez.
Çok açık çözümler var. Bir tanesi, ABD Kongresi ve Beyaz Saray’daki ABD Anayasası üzerine yemin eden hainler tutuklanmalı. Bir
şekilde Amerikalılar farkında bile değilken Başkan kendisine, herhangi
bir ABD vatandaşını, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda gözaltına alma yetkisi verdi. Başkan, bir kişiyi hiçbir savunma hakkı tanımadan, hukuki süreç gözetmeksizin, kimliğini gizleyerek teorik olarak
askeri mahkemede gizlice yargılayıp idama mahkûm edip infaz edebilir. Tüm bunlar sözüm ona ABD Anayasası çerçevesinde yapılabilir.
Evvela tüm bu hainler tutuklanmalı.
Netanyahu birkaç yıl önce Kongre’ye geldiğinde korkak, tavşan yürekli 29 hain tarafından ayakta alkışlandı. Yani Amerikalı yurtseverler
ayağa kalkıp, cesaretini toplamalı, eninde sonunda birlik içinde bu hainlerden kurtulmalı.
İkincisi İsrail’in tüm finansmanının kesilmesi. İsrail, Black’in hukuk terimleri sözlüğüne göre, kelimenin yasal anlamıyla, sözlük anlamıyla aktif soykırım politikaları izleyen korsan bir devlet, suçlu devlettir. Bu ülkeyle ilişkiler derhal kesilmeli.
Küçük imparatorluğuna, tam spektrumlu tahakkümüne ve bu tarz
deliliklerine son ver. Yeniden evindeki altyapıyla ilgilenmeye başla.
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Tüm hayatları çalışarak geçen ve kafasının üstündeki çatıyı koruyabilecek miyiz, diye kaygılanan Amerikan vatandaşlarıyla ilgilenmeye
başla. Bunların hepsi çok açık ve mantıklı.
Tüm Amerika, mutlak tehlikelerle dolu devlet olarak tüm dünyanın
nefret ettiği ve içerlediği bir yer olmaya devam ederek tüm dünyaya
Üçüncü Dünya Savaşı’nı getirebilir. Ciddi birtakım hükümet değişikliklerine ihtiyacımız var. Bu da hainlerden kurtulmakla olur.[33]

***

Devrimciliğin abece’si antiemperyalist olmaktır
Hatırlayacaktır arkadaşlar; bu anlatılanların tamamı bizim de 50 yıldan bu yana savunduklarımızdan, yazıp çizdiklerimizden, söylediklerimizden başka bir şey değil.
Demek ki halkımıza hep doğruları ve can alıcı gerçekleri anlatmışız,
onları göstermeye çalışmışız...
Demek ki boşuna dememişiz; “Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!’, diyemeyen her aydın, her siyasi ya gafildir, ya hain”, diye.
Ve boşuna dememişiz; “ABD’ye bu caniliğinde taşeronluk eden,
müttefiklik eden, ortaklık edenler halk düşmanı hainlerdir.”, diye.
“Onların da bu suç ortaklıklarından dolayı mutlak surette yargılanmaları gerekir, cezalandırılmaları gerekir.”, diye...
Evet, arkadaşlar. Gerçek anlamda devrimciliğin abece’si, emperyalist çakal ABD’ye ve onun müttefiki AB’ye ve Ortadoğu’daki ileri karakolları olan Siyonist İsrail’e karşı olmaktır.
Her kim ki bu karşıtlığa sahip değildir; o gerçekte devrimci filan
değildir. Onun devrimcilik iddiası boş bir iddiadır ya da sahtekârlıktan
başka hiçbir şey değildir.
Eninde sonunda bu emperyalist çakallar ve yerli işbirlikçi hainleri
yenilecekler, hezimetle karşılaşacaklar.
Tarih ve insanlık vicdanı önünde en ağır cezalara çarptırılacaklar ve
hep lanetle anılacaklar.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Şubat 2018

[33]

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7gajRQluaFg.
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Ayrım
Yirmi Dört

İnanın ki arkadaşlar, aşağıda cesetlerini gördüğünüz o talihsiz
hayvanlar, Rusya gibi, Amerika gibi, AB Devletleri gibi emperyalist
devletlerin kodaman yöneticilerinden çok daha duyguludur, çok daha
hislidir, çok daha erdemlidir...
Bir köpek, kendisine iyilik edene, yani dostluk gösterene asla ihanet etmez. Asla sırtını dönmez. Sahipleri içinse, gözlerini kırpmadan
kendilerini ölümün kucağına atarlar.
İnsanın hayatta böylesine sadık, fedakâr ve vefalı kaç dostu olabilir ki?
Ben, bu yaşıma kadar bir hayvana fiske vuranı bile hoş karşılamamışımdır, onunla en hafifinden tartışma yaşamışızdır.
Ve yine ben, bu yaşıma kadar bir ağacın tek bir yaprağını bile koparmaya kıyamadım.
Öğretmenlik yıllarımda her birini küçük kardeşlerim gibi gördüğüm ve sevdiğim öğrencilerim, demet halinde çiçekler getirirlerdi
bana. Bense, onlara; demetlerin olabildiğince küçük olmasını istediğimi bildirirdim. Nasıl olsa aynı kokuyu ve aynı güzel görüntüyü
verirler. Daha fazla çiçeğe yazık olmasın, derdim. Onları odamdaki
bardağa koyar, olabildiğince geç solmaları için sularını sık sık değiştirir, kavanozlarını yıkar, temizlerdim.
Bazen de çok güzel kokanlarını kitaplarımın arasına koyarak kuruturdum orada. Kokuları neredeyse yıllarca kalırdı sayfalar arasında...
Hep söylediğim gibi, canlılar âlemi bir bütündür: İnsanlar, hayvanlar ve doğa ayrılmaz bir parçadır, bize göre. Birine verilen zarar
hepsini etkiler. Bunlardan da Hz. Muhammed’in de dediği gibi, en
zalim olanı muhakkak ki insandır.
Ne diyor Hz. Muhammed?
“(...) Doğrusu şu ki insan, gerçekten çok zalim, çok nankördür.”[34]
[34]

İbrahim Suresi, 34’üncü Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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“O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır.”[35]

Aşağıdaki habere bir bakar mısınız, arkadaşlar?
***
2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Rusya’da, turnuva
öncesinde “sokakları temizlemek” amacıyla sokak hayvanlarının sistemli olarak katledildiği ortaya çıktı.
MOSKOVA (QHA) 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Rusya’da, turnuva
öncesinde “sokakları temizlemek” amacıyla sokak hayvanlarının sistemli olarak katledildiği ortaya çıktı. Dün, 24 Ocak’ta Euromaidanpress’te yer alan Dmitriy Voltçek imzalı yazı, ülkede hayvan haklarının
nasıl hiçe sayıldığını ve binlerce canlının acımasızca nasıl katledildiğini ortaya koyuyor.
Yazının tam metni şu şekilde:
Siyah beyaz renklerde kırma bir sokak köpeği olan Zorka, yavrularını
Rusya’nın Volgograd şehrindeki bir otobüs durağında dünyaya getirdi.
Bazı vatandaşlar köpeği yakalamaları için belediye yetkililerini çağırsa
da, Hayvan Koruma Fonu’ndan gönüllüler Zorka’yı kurtardı ve onu bir
barınağa yerleştirdiler ve yavruları başka insanlar tarafından sahiplenildi.
Barınak aşırı şekilde kalabalık, şu anda 179 köpek burada bulunuyor.
Gönüllülerden Nadia Sergeeva, “Burası endüstriyel bir şehir; evsiz
köpekler fabrikalarda ve inşaatlarda sığınacak yer arıyorlar. Biz bu hayvanları besliyor ve bakıyoruz; bir programımız var ve her sabah onları
ziyaret ediyoruz. Fonumuzu kullanarak, onları kısırlaştırıyoruz, tasma
ile üzerinde “Kısırlaştırıldım ve aşılandım” yazan ve bizim telefon numaramızın bulunduğu bir künye takıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.
Fakat 2018 Dünya Kupası’nın yaklaşmasıyla beraber Nadia’nın anlattıkları artık geride kaldı. Onun bahsettiği sokak köpeklerinden yalnızca bir tanesi şu anda hayatta. Aralık ayında hepsi boynu tasmalı 7 ila
8 köpek bulunuyordu. Bekçiler, oldukça tiz havlamalar duyduklarını ve
bakmak için dışarı çıktıklarında köpeklerin apar topar bir araca koyulduğunu gördüklerini ifade ettiler.
Haziran 2018’de, Volgograd şehri Dünya Kupası maçlarından dördüne ev sahipliği yapacak ve şehir, futbol yıldızları ile taraftarların gelişine hazırlanıyor. 2017 yılında, sokak hayvanlarıyla ilgili problemi
çözmek için 12 milyon ruble bütçe ayrıldı. İhaleyi, Konstantin Epifanov’un sahip olduğu Volgograd Belediye Barınağı kazandı. Köpeklerin
bakımına dair, barınak yönetimi ile gönüllüler arasındaki görüşmeler
başarısızlıkla sonuçlandı.
Sergeeva, “Köpeklerimizi aldılar ve daha sonra hayvanların öldürüldüğünü öğrendik. Bize köpeklerin üzerinde boyun tasması olmadı[35]

Adiyat Suresi, 8’inci Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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ğını söylediler. Belki bir ya da iki tanesi oyun oynarken tasmasını çıkartmış olabilir, yedi köpeğin hepsi birden mi bunu başardı? Savcılığa
müracaat ettik fakat herhangi bir ihlal olmadığı yönünde cevap aldık.
Barınak yönetiminin bizimle nasıl konuştuğunu görmeniz gerekirdi!
Hepsinden öte tam 12 milyon ruble bütçeleri var ve sokak canlılarına
yönelik bu şiddet büyük ihtimalle halen devam ediyor. Bu canlıları artık koruyamadığımızı hissediyorum. Dünya Kupası’ndan önce işlerin
kötüleşeceğini duyuyorum fakat bunların üzerine her şey daha da nasıl
kötüleşebilir bir fikrim yok.” şeklinde konuşuyor.
Dünya Kupası maçları Rusya’nın 11 şehrinde oynanacak ve tüm bu
şehirlerdeki yetkililer, sokak köpeklerinin yanı sıra kedilerin de imha
edilmesine karar verdi. İmha programını başlatan isim, Spor Bakanı olduğu sırada Rusya’nın doping skandalının başrolü durumunda olan Vitali Mutko. Bu yılın başında, Devlet Duması’na bağlı Ekoloji ve Çevre
Koruması Komitesi, yeni bakan Pavel Kolobkov’dan sokak canlılarının
öldürülmemesini istedi.
Komitenin başındaki isim Vladimir Burmatov şunları söyledi: “Sadece bir köpeğin katledilmesi için 6 bin ila 9 bin ruble arasında bir
para alıyorlar. Bu para, sokak canlılarının yakalanması, kısırlaştırılması, aşılanması ve barınağa yerleştirilmesi için oldukça yeterli. Bu konu,
ülkenin saygınlığıyla ilgili zira sokaklarda hayvanları topluca katledecek, kanlı cesetlerini araçlara yükleyip yeni kurbanlar aramak için şehir
turuna çıkacak kadar vahşi olmamalıyız.”
Fakat Burmatov oldukça geç kaldı çünkü yine Rusya 2014 yılında Soçi Kış Olimpiyatları’na hazırlandığı sırada olduğu gibi hayvanlar
katledildi. O dönemde de Soçi’de hayvanların yetkililer tarafından acımasızca katledildiği ortaya çıkmış ve dünya kamuoyu ayağa kalkmıştı.
Basya adını taşıyan şirket, Adilin-super ve Ditilin isimli zehirli maddeler
ihtiva eden hava tabancalarıyla sokak hayvanlarını öldürmek için resmi
olarak görevlendirilmişti. Her ceset başına 500 ruble ödenirken, sokak
hayvanları bilinçleri açık ve ızdırap içinde hayata gözlerini yumdular.
Neden böyle bir şiddet ve gaddarlığın yürütüldüğü sorulduğunda
yetkililer şu cevabı veriyor: “Köpeklerin taraftarları ısırmasına ve zarar vermesine izin veremeyiz çünkü FIFA’ya dava edebilir ve tazminat
talep edebilirler.”
Öte yandan buna sebep olan sadece FIFA’dan gelecek cezalar ya
da öfkeli taraftarlar değil. Bu sözde tehditler, aynı zamanda bütçeden
para sağlamanın mükemmel bir yolu. Şehir Hayvanlarını Koruma Vakfı
Başkanı Ekaterina Dmitriyeva, turnuva maçlarının oynanacağı ve antrenman sahalarının olduğu bölgelerdeki sokak hayvanlarının imhası
için 100 milyon rubleden fazla para harcanacağını kaydediyor. Volgograd ve Astrahan gibi bazı şehirlerde, “hayvan ötanazisi”, “merhametle
öldürme” ve “hayvan imhası” gibi şeyler konuşuluyor.
Yardımsever Dünya isimli bir fonun başında bulunan gazeteci Andrey Timeskov, St. Petersburg şehrinde yetkililerin bu iş için, sözde
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“Köpek Avcıları” denilen ve hayvanları öldürmekten zevk alan insanları kullandığını ifade ediyor. Timeskov pek çok defa tehdit edildi ve 5
Ocak’ta posta kutusu “Köpek Avcıları” tarafından patlatıldı.
11 Ocak’ta Rus hükümeti, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak
bölgelerde sokak hayvanları için geçici barınaklar hazırlanmasına dair
bir talimat yayınladı. Duma Komitesi, “Hayvanlara yönelik acımasız
muameleyle ilgili olarak medyada olumsuz tepkilerin önüne geçecek
önlemler alınmalıdır” ifadelerini altını çizdi. Tüm bunlara rağmen gerçekler asla gizlenemez zira Meksika medyasında dahi Rusya’daki bu
acımasız hayvan katliamına dair yazılar göze çarpmaya başladı. İtalyan
hayvanseverlerin kurduğu bir Facebook grubu da üyelerini, Rusya Spor
Bakanlığı tarafından yürütülen bu zalim önlem ve eylemlere karşı bir
imza kampanyasına davet etti.
Tüm bu tepkilere rağmen hayvanların katliamının sona ereceğine
inanmadığını belirten Dmitriyeva, “Herkese yazdım ve bu katliam ihalelerinin iptal edilmesi için adeta yalvardım. Tabii ki herhangi bir cevap
alamadım çünkü ihalelerin iptali için ortada net bir prosedür yok.” ifadelerini kullanıyor.
KanlıFIFARusya2018 grubu, Dünya Kupası’nın hayvan haklarına
saygı gösterilen, en azından yaşamalarına izin verilen başka bir ülkeye aktarılması için imza kampanyası başlattı. Diğer pek çok ülkeden
duyarlı insanlar da Rusya’nın bu sistematik hayvan katliamı hakkında
imza kampanyaları düzenliyor.
Fakat 12 milyon ruble’lik katliam ihalesinin kazananı Volgograd
Belediye Barınağı, 18 bin ila 25 bin ruble maaş karşılığında sokak hayvanlarını katledecek yeni elemanlar aramaya devam ediyor.[36]

***
Demek ki arkadaşlar, 70 yıllık Sosyalizm, Rus insanında insani
anlamda bir değişiklik yaratmamış. Yüreklerine zerre miktarda olsun
sevgi yüklememiş. Yani insani, vicdani ve ahlâki açıdan geliştirmemiş
onları.
Sınıflı Toplumdan çıktıkları gibi kalmışlar, Sınıflı Toplumun kendilerine bulaştırdığı zalimliği, ahlâksızlığı, vicdansızlığı sadece taşımakla
kalmamışlar; kuşaktan kuşağa da aktararak katmerlendirmişler.
Kuşkusuz, Sosyalist Kamp’ın 1991’deki çöküşünde bu sevgi yoksunluğunun da, bu ahlâk yoksunluğunun da önemli oranda payı vardır.
İşte aşağıdaki yürek parçalayıcı haberler de, ABD başta gelmek üzere emperyalist devletlerden. Oralarda da aynı zalimlikler, aynı vicdan
yoksunlukları, aynı insan olamayışlar, benzer şekilde sürüp gidiyor:
http://qha.com.ua/tr/analiz-haber/dunya-kupasi-oncesi-rusya-sokak-hayvanlarini-acimasizca-katlediyor/165093/.
[36]
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***
ABD’de hayvan soykırımı
Hayvan hakları konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri
olan ABD’de, 5 günde bir bin 792 köpek ve kedi öldürülüyor. Bunun
nedeni ise barınaklara bırakılan hayvanların 72 saat içinde bir sahip
bulmak zorunda olması...
“Bebeğim oldu”, “Taşınıyorum” , “Çok çalışıyorum”, “Evime zarar vermeye başladı” gibi bin bir bahaneyle başka yuva bulunsun diye
barınaklara bırakılan köpekler ve kediler aslında ölüme terk ediliyor.
ABD’de barınaklara bırakılan kedi ve köpekler eğer 72 saat içinde sahiplendirilmezlerse öldürülüyorlar.
Sokak hayvanları sorunu yaşanmayan ABD’de çok daha içler acısı
sorunlar yaşanıyor. The Center for Consumer Freedom tarafından yayınlanan rapora göre, 32 milyon dolar bütçeye sahip olan PETA (People
for the Ethical Treatment of Animals), ortalama her 5 günde bin 792
kedi ve köpek öldürüyor. Bu rakam PETA barınaklarında bir yıl içinde
bulunan tüm hayvanların yüzde 82’sini temsil ediyor.
Verilere göre 1998’den beri PETA’da bulunan tam 31 bin 190 hayvan öldürüldü. 2005’te PETA çalışanları, Kuzey Carolina’da sahiplendirilebilecek hayvanları öldürdüğü ve bir süper marketin çöp konteynırına attığı için tutuklandı. Mahkemede sunulan kanıtlar bu kişilerin
hayvanları öldürmeyi “mükemmel” ve “çok güzel” olarak tanımladığını göstermesi tüyler ürpertiyor.
ZOR DURUMDALAR
Animal Legal Defense Fund raporuna göre Kentucky, Iowa, South
Dakota, New Mexico ve Wyoming hayvanlara en kötü davranılan beş
eyalet. Hayvanlar için en iyi ilk beş eyalet ise Illinois, Oregon, Michigan, Maina ve Kaliforniya. “En alt sıradakiler” kategorisinde yer alan
New York ise listenin 42. sırasında bulunuyor.
Türkiyede Hayvan Hakları Yasa Tasarısı’nda yapılan son değişikliğe göre ise sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların yasalardaki
zorunlu durumlar dışında öldürülmeleri yasak. Fakat birçok belediye,
hayvanların itlaf ettiği suçlamasıyla sık sık gündeme geliyor.”[37]

***
Amerika, Kanada ve İngiltere’de öldürülen köpek ve kediler!
Amerika, İngiltere ve Kanada’da da sokak köpekleri ve kedilerini
topluyorlar, bir hafta bekletiyorlar. Yuva bulamayanları öldürüyorlar.
Ülkemizde de sokak hayvanları zalimliğe, işkenceye, korkunç şeylere maruz kalıyorlar. Ülkemizde de yapılacak çok şey var. Çok doğru.
Öte yandan bu masum canlara boşvermeyelim. Çok uzakta da olsalar bir şey yapabiliriz. Bu olayı bildiğimizi, umursadığımızı göstere[37]

http://www.amerikaliturk.com/news/manset/60150-abdde-hayvan-soykirimi/.

205

biliriz. Ne kadar çok kişi bilirse bu korkunç zalimlik o kadar çok sona
yaklaşır.
AMERİKA
- Toplamda 160 milyon kadar köpek ve kedi öldürüldü.
- 1970’li yıllarda her yıl 20 milyon kadar köpek ve kedi öldürüldü.
- 2010’lu yıllarda yılda 3-4 milyona düştü!
ASPCA’nın (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) rakamlarına göre her yıl barınaklara 5-7 milyon köpek ve kedi
atılıyor. Köpeklerin % 60’ı kedilerin % 70’i öldürülüyor.
KANADA
- Toplamda 5 milyon kadar köpek ve kedi öldürüldü.
- 1990’lı yıllarda her yıl 150 bin kadar köpek ve kedi öldürüldü.
- 2010’lu yıllarda yılda 50 bine düştü!
İNGİLTERE
- Toplamda 2 milyon kadar köpek ve kedi öldürüldü.
- 1990’lı yıllarda her yıl 40 bin kadar köpek ve kedi öldürüldü.
- 2010’lu yıllarda yılda 20 bine düştü!
İngiltere’de resmi rakamlar gizleniyor. University of Nottingham’dan Jenny Stavisky’nin yaptığı geniş katılımlı bir araştırma en
sağlıklı rakamları veriyor. Buna göre 2010 yılında toplam 22 bin köpek
ve kedi öldürülmüş.”[38]

***

İlkel Komünal Toplum insanı, sınıflı toplum insanıyla
kıyaslanmayacak derecede merhametli ve ahlâklıdır
Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, 70 yıl Sosyalizmde yaşamış insanlarla emperyalist kampın insanları arasında bir fark kalmamış.
İnsanlar bu halde olunca ister istemez ekonomik ve siyasi sistemler
de aynı olur.
Dikkat edersek arkadaşlar; Beyaz Adamın “ilkel ve vahşi” dediği
Amerikan Yerlileri, bu Rusya ve Amerika, Kanada, Avrupa Devletleri insanlarından bir milyon defa daha vicdanlıdır, daha merhametlidir,
daha erdemlidir, daha ahlâklıdır, yüreği daha sevgi doludur. Özetçe,
daha insandır...
Çünkü Amerikan Yerlileri İlkel Komünal Toplum İnsanlarıdır. Yani
Sosyalist insanlardır. Sınıflı Toplumu hiç tanımamış ve yaşamamış olan
insanlardır. Onlardaki bu yüce gönüllülük, bu yüce ahlâki değerler ve
sevgi dolu yürek, hep içinde yaşamış bulundukları Sosyalist Düzenden
kaynaklanır.
http://forum.petarkadas.com/hayvan-haklari-genel/amerika-kanada-ve-ingilterede-oldurulen-kopek-ve-kediler&baslangic=30.
[38]
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Hep deriz ya; insan toplum yaratığıdır, diye. Gerçek Sosyalist Sistem, insanlarını işte böyle yüce değerlerle yükler...
Biz de bunun mücadelesini veriyoruz işte. 6 bin yıl önce kaybettiğimiz Sosyalizmi, irademizle, daha bilinçli bir şekilde yeniden kurmanın
mücadelesini veriyoruz. Bu Gerçek Sosyalist Düzende insanlar birbirini hayvan yerine koymayacak, ezmeyecek, sömürmeyecek, asla zulüm
etmeyecek birbirlerine.
Hayvanlar bugünkü Sınıflı Toplumlarda olduğu gibi, bir çakıl tanesi
kadar olsun değersiz sayılmayacak. Onların dilleri yok ama hisleri ve
duyguları çok, denecek. Bizim gibi can taşırlar, acı çekerler, üzüntü ve
sevinçler yaşarlar. Acı çektiklerinde aynen bizim gibi ağlarlar...

Gerçek Sosyalist Düzende insanlar da, hayvanlar da
mutlu olacak, doğa korunacak
İşte bu bakımdan, Gerçek Sosyalist Düzende insanlar da hayvanlar
da mutlu yaşayacak. Doğa ise gözümüz gibi korunacak. Hiç zarar verilmeyecek. Çünkü doğa sadece bizim değil. Gelecek kuşaklarındır da
aynı zamanda. Bu bakımdan doğaya verilen zarar ve doğa katliamı gelecek kuşakların da hakkını gasp etmektir, doğalarını elinden almaktır;
dolayısıyla da gelecek kuşaklara da zarar vermektir, haksızlık etmektir.
İşte bütün bunlar önlenecek. Özetçe; insan Sınıflı Toplumun bulaştırmış olduğu pisliklerden, çamurlardan arındırılacak. Gerçek İnsan
olacak.
İşte bu sebepten, Gerçek Sosyalist Toplum insancıl bir toplumdur,
insana yakışan biricik toplumdur.
Bizim bugün böyle bir toplumun kurulması için verdiğimiz mücadele, çektiğimiz onca acılar bizi Gerçek İnsan yapar. Hayatımıza insani
bir anlam yükler. Bu bakımdan bugün sadece biz Gerçek Devrimciler
Gerçek İnsanızdır. Sadece bizim hayatımız insana yakışan bir anlamla
doludur.
İsterseniz bu yazımızı iki gün önce yaşadığım şu olayı naklederek
bitirelim.
Partiye gelirken evime en yakın olan duraktan değil de, onun bir ilerisindeki duraktan binmek istedim otobüse. Çünkü yolum üzerinde üç
kediden oluşan bir aile yaşamaktaydı. Hava soğuk ve yağmurlu, dedim.
O hayvancağızları da salamla doyurayım da, hiç değilse kendilerini koruyacak ısıyı üretebilsinler.
Yolun üzerinde ofis mobilyaları satan bir dükkânın önündeydim.
Karşıdan, hayvansever bir dostumun her akşam baktığı (ben de zaman
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zaman ona yardımcı olurum), akşamları karınlarını doyurduğu sokak
köpeklerinden bir kız koşarak geldi. Hemen tanıdı beni. Sevinçle salladı başını, kuyruğunu.
Dükkânın önünde bulunan, yere serilmiş halıfleksin üstüne oturdu.
Hemen dükkândan biri, elinde plastik bir sopayla çıktı. Hayvana bağırarak üzerine yürüdü.
“Dur yahu ne yapıyorsun? Sakın vurma hayvana!”, dedim.
Benim bu sert uyarım üzerine;
“Yok ağabey, vurmam. Sadece korkutuyorum ki bir daha gelmesin
buraya.”, dedi.
“Gelsin”, dedim ben de, “ne zararı var sana?”
“Ağabey”, dedi esnaf. “Gece de gelip yatıyor dükkânın önüne, tüy
döküyor bu örtünün üzerine.”
Dedim ki;
“Döksün yahu... Bir süpürge tedariklersin, süpürüverirsin sabah gelince. Sadece 2 dakikanı alır. Bak, yağmur ve soğuk var. Su gibi ıslanmış hayvan. Dolaşarak yiyecek bulup karnını doyurmaya çalışıyor.
Gece de hiç değilse üzerine yağmur yağmayan, altı kuru olan bir yerde
yatsın. O da aynı bizim gibi can taşıyor...”
Benim bu sözlerim üzerine hiçbir şey demedi. Güldü ve girdi dükkânına.
İşte Sınıflı Toplum, insanları bu hale getiriyor. Hayvanların da canlı
olduğunu, bizim gibi yiyip içmeye, ısınmaya, barınmaya ihtiyaçları olduğunu ve aynen bizim gibi hastalıklara yakalandıklarını zerre miktarda olsun aklına getirmiyor böyle insanlar.
Sadece dükkânını düşünüyor, malını mülkünü düşünüyor...
Hz. Muhammed’in Kur’an’da dâhice bir sezgiyle ve kavrayışla ortaya koyduğu gibi; insan, mal mülk hırsı yüzünden çok katıdır. Çok
merhametsizdir ve zalimdir...
İşte bunlar hep Sınıflı Toplumun, insanı bataklığı içinde çürütüşünden, insanlıktan çıkarışından kaynaklanır.
Demek ki bu düzen, bu aşağılık zulüm ve sömürü düzeni, insanları
da insanlıktan çıkarıyor, robotlaştırıyor, his yoksunu yapıyor.
Demek ki insanın da Gerçek İnsan olabilmesi için ya Sosyalist Düzende yaşaması ya da o güzel günlerin bir an önce gelmesi için mücadeleye girmesi gerekiyor...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Mart 2018
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Ayrım
Yirmi Beş

Saygıdeğer arkadaşlar;
Sağlı sollu nasıl İblisçe bir Amerikancı Satılmışlar Medyasının
ablukası altında bulunduğumuzu görebiliyor musunuz?
Bizim için medyanın neredeyse tamamı yandaştır. Ve aynı keskinlikte düşmandır bize. Çünkü bunların en sağda olanı da, sosyal demokrat, solumtrak, hatta komünist geçineni de doğrudan ya da dolaylı Amerikancılık ortak paydasında aynı yerde buluşurlar.
Bizse, ABD ve AB Haydut Devletlerine düşmanlığı, devrimciliğin
abece’si sayarız. Bu bakımdan, bunların tamamıyla gece ile gündüz
gibi, yerle gök gibi, akla kara gibi, kızılla sarı gibi ayrıyız, farklıyız,
karşıtız.
Şimdilik bize dostça davranan sadece “Toplumsal Haber”, “Yön Haber” ve “Gazetekritik” adlı internet gazeteleridir. Tabiî Anadolu’daki
namuslu birkaç yerel yazılı ve görsel gazeteler de haberlerimizi, sistemli olmasa da arasıra vermektedirler.
İki örnekle somutlayalım, bu Amerikancı Satılmışlar Medyasının
bize düşmanlığını:
1- Bir yoldaşımız, diğer medya organlarını olduğu gibi, Yurt Gazetesi’ni de arıyor, haberlerimizin neden gazetede hiç yer almadığını
soruyor. Gazetenin bir editöründen aldığı yanıt aynen şudur:
“Dostum yanlış anlamanı istemem fakat şefimle konuştum haberi girmemem gerektiğini söyledi. Elimde olan bir şey olsa yardımcı olmak isterdim gerçekten ama iş benimle de bitmiyor maalesef.”

Düşmanlığın boyutunu görebiliyor musunuz, arkadaşlar?
Bu gazete sözde sosyal demokrat ve hatta solcu filan kendine kalırsa, değil mi?
Ama işte içyüzü bu...
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Gazetecilikten anladığı da bu...
Bu, tekil bir örnek değildir. Yukarıda andığımız birkaç internet gazetesi dışında medyanın tamamının tutumunun ortaya konuşudur.

Sırf Partimizin adını anmamak için
gazetecilik ilkelerini hiçe sayanlar
Gelelim İkinci örneğe:
Bu da Sözcü Gazetesi’nin Başyazarı, “duayen”i Rahmi Turan’dan...
Bu şahıs, bir yazısında Ege’de Yunanistan tarafından işgal ve ilhak
edilen 18 Adamızın hiçbir parti tarafından gündem edilmediğini yazıyor. Bir avukat yoldaşımız kendisine bir e-mail göndererek Halkın Kurtuluş Partisi’nin bu konuda yaptığı onlarca eylemden ve yazıdan söz
ediyor. Ve Partimizin konuyu sürekli gündeme getirdiğini, AKP’giller
İktidarı hakkında bu işgale göz yumdukları için suç duyurularında bulunduğunu, Yunanistan’ı da bu hukuksuzluğundan dolayı UCM’ye kadar şikâyet ettiğini belirtiyor.
Rahmi Turan’ın verdiği yanıt şöyledir:
“Özür dilerim dostum. Ben sadece Meclisteki partileri kast etmiştim.”
Tabiî burada dürüst davranmıyor. Eğer kastı o olsaydı, belirtirdi
açıkça, Meclisteki partilerden hiçbiri bu konuyla ilgilenmiyor, diye.
Ama işte bunlardaki ahlâki seviye bu...
Avukat Yoldaşımız, Partimizin yakında Çeşme’de Yunanistan’ı protesto eden bir eylem yapacağını dile getiriyor ve kendisinin de bu eyleme katılmasını öneriyor.
Partimiz 28 Ocak Pazar günü 200 kişilik bir kalabalıkla eylemi
gerçekleştiriyor Çeşme Meydanı’nda. Rahmi Turan, tahmin edilebileceği gibi eyleme gelmiyor. Eylemle ilgili haberi ise aynen şudur:
***
İzmir’in sevimli ilçesi Çeşme’de önemli bir Yürüyüş gerçekleşti.
Günlerden 28 Ocak Pazar idi.
Ne yazık ki medyamız, vatandaşlarımızın tepkisini gösteren bu protesto yürüyüşünden hiç söz etmedi.
Ege’deki 18 Türk adasının işgaline karşı sessiz kalmayan kalabalık bir grup Çeşme Adliyesi’nin yanında toplanıp, Çeşme Cumhuriyet
Meydanı’na kadar coşkulu bir şekilde yürüdü.
Yürüyüş boyunca “İşgalci Yunanistan, adalardan defol”, “Adalar
vatan toprağı, işbirlikçiler hesap verecekler”, “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol” sloganları atıldı.
Ege’de, Çeşme, Bodrum, Didim sınırları içinde bulunan toplam 18
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adamızla 1 kayalık 14 yıldır Yunan işgali altında... Bu işgal, Türkiye
sessiz kaldıkça ilhaka dönüşüyor! O adalar ve kayalık Lozan Antlaşması’nın 12’nci maddesi ile Türkiye’ye bırakılan yerlerdir. Oysa AKP
yönetimi onlardan “Ege’de aidiyeti belli olmayan kara parçaları” diye
bahsediyor, vatan topraklarına sahip çıkmıyor!
Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay
Albay Ümit Yalım’ın dediği gibi, iktidar bu işgallere karşı, siyasi bir
“Nota” değil, “müzik notası” bile vermedi. Bundan cesaret alan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos adalar konusunda Türkiye’ye meydan okuyarak “Gelin de alın!” demek küstahlığını gösterdi...
Bizimkilerden bu efelenmeye karşı hiçbir ses çıkmadı!
Yunanistan, Lozan Antlaşması’na aykırı olarak, burnumuzun dibindeki Kalalimnoz Adası’nda askeri tatbikatlar yaptı, 105 mm’lik Obüs
toplarının patlayışları, MG 3 makineli tüfek sesleri Bodrum ve Didim’den duyuldu. Bizimkilerden yine gık çıkmadı! Nasıl bir vurdumduymazlıktır bu? Yunanistan’a anlaşmaya ihlal ettiği için hiç değilse bir
nota verin, öyle değil mi? Ümit Yalım’ın ifadesiyle “Müzik notası” bile
vermediler. Madem vatan topraklarını koruyamayacaklar, o koltuklarda
neden oturuyorlar? Yazık değil mi bu memlekete?
LOZAN’I BİLMİYORLAR!
Adalet eski Bakanı ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Lozan Antlaşması’nı iyi bilen siyasetçilerinden biridir.
Hikmet Sami Bey, haksız bulduğu AKP iktidarını eleştirerek: “95 yıllık
Lozan Barış Antlaşması’nı tartışmaya açmak yerine, antlaşmadan doğan haklarımızı tam olarak kullanmalıyız” diyor.
Peki, bu iktidar Lozan’daki haklarımızı kullanıyor mu? Hayır! Tam
tersine CHP’ye çatarak “Adaları siz verdiniz. Sizin partinizin başında
olanlar (Atatürk ile İnönü) verdi” diyor, haksızlık yapıyor!
Cumhuriyet tarihimizi ve Lozan’ı bilmemenin hazin sonucu bu laflar...
Lozan’ı tartışmaya açmanın Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur.
Bahsi geçen 18 ada, Lozan’da Yunanistan’a verilmemiştir. Tam tersine Türkiye’ye verilmiştir.
Lozan Barış Antlaşması’nın 12’nci maddesinin sonunda şu hüküm
yer alıyor:
Asya sahilinden 3 milden az mesafede bulunan adalar, işbu antlaşmada
tersine açıklık bulunmadıkça Türkiye egemenliği altında kalacaklardır.”
Demek ki neymiş? Bahsi geçen 18 ada ve bir kayalık, 3 mil sınırı
içinde kaldığından Türkiye’nin egemenliğindeymiş...
Lozan dahil olmak üzere tarih dosyaları hazırlattığını söyleyen iktidarın bunu bilmesinde fayda var!” [39]
***
http://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/rahmi-turan/isgalci-yunanistan-adalardan-defol-2196320/.
[39]
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Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, Partimizin adını ağzına alamıyor,
Rahmi Turan. Oysa, o eylemi düzenleyen de, o protesto yürüyüşünde
yer alan 200 kişi de, ikisi hariç HKP’dir, HKP’lidir.
Rahmi Turan, Ümit Yalım’dan söz ediyor. Tabiî etmesi de gerekir.
DSP’den ve Hikmet Sami Türk’ten de söz ediyor. Etsin...
Fakat tek korktuğu ve düşmanlık beslediği biziz. O sebeple, bize
geldi mi ahlâkı da, namusu da, gazetecilik ilkelerini de tümüyle unutuyor ve işte öyle bir yaratığa dönüşüyor...

Biz, ABD ve AB’ye karşıyız, onlar dost;
bize düşmanlıkları bundan
Neden bize düşman?
Çünkü biz ABD ve AB Emperyalist Çakallarına düşmanız. Oysa
bunlar dost. Bunlarınki düzeniçi muhalefet. Yani bir anlamda kayıkçı
kavgası... O bakımdan birbirlerine sıcak bakar bunlar.
Tek düşmanları biziz, arkadaşlar. Çünkü biz oyun bozucuyuz bunlara
göre. Biz devrimciyiz çünkü. ABD, AB Çakallarını da ülkemizden, bölgemizden kovacağız, onlara işbirlikçilik eden vatan satıcı hainleri de...
İşte bizim bu stratejik hedefimiz bunların hepsini ürkütüyor. Ve bize
karşı domuztopu gibi birleştiriyor, düşman cephede.
Bir Yoldaşımız Rahmi Turan’a soruyor, neden eylemi gerçekleştiren
Partimizin adından hiç söz etmediniz, diye. Verdiği cevap yine içler
acısı bir ahlâki sefaletin sergilenmesidir. Şunu diyor:
“Haklısınız. Anlaşılan bu tür yürüyüşleri hiç yazmamak lazım.
Anlaşılan İsa’ya da Musa’ya da yaranmak mümkün değil...”

Sefaletin boyutunu görüyor musunuz, arkadaşlar?
Namus denen şeyin ne olduğunu unutunca bir şahıs, işte böyle saçmalar.
Tekrar yazıyor, yoldaşımız:
“Sizi gazeteciliğin düsturu olan 5N 1K kuralına uymadığınız
için uyardım. Verdiğiniz cevap, cevap olmadı. Sizin gibi yılların
gazetecisine bu kuralı hatırlatmak zorunda kalmak, sizin adınıza
bizi üzdü...”

Buna verdiği bir karşılık yok, Rahmi Turan Efendi’nin...
Bu insanlara, arkadaşlar, gelişim dönemlerinde ahlâki ve insani değerler yüklenmemiştir. Eğitim Psikolojisine göre, bu değerlerin yüklendiği gelişme çağı, 3 ila 12 yaşları arasındaki süreçten oluşur. İşte bu
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kritik eşikte yüklenir ahlâki, vicdani, insani erdemler bir insana.
Eğitim Psikologlarına göre, bu kritik eşikte “ya hep ya hiç” kuralı işler. Bu kritik süreç heba edildi miydi; ahlâki ve vicdani erdemleri
yükleyemezsiniz artık o kişiye. Çünkü onun yüklendiği sayfa kapanmıştır artık. O şahıs artık gerçek bir insan olamaz. Hangi mesleği yaparsa yapsın, hangi siyasi görüşü benimserse benimsesin, artık o bir
insan sefaletidir. En ünlü siyasetçi de olsa, en hızlısından devrimci de
geçinse, savunur göründüğü bütün erdemler ve düşünceler onun sadece
dudaklarından dökülen kuru sözlerden ibaret kalır.
Vicdan teşekkül etmediği için, gerçek anlamda bir insani ruhiyat
şekillenmediği için hiçbir olumlu söz ve eylemin gerçek ve içtenlikli
savunucusu olamaz o.
İşte ülkemizin en önemli insani sorunlarının başında gelen de budur,
bizce...
“Ne İsa’ya yaranabilmiş, ne Musa’ya”, vatandaş...
Peki, İsa kim, Musa kim Hafız?
Bu “yaranmak” meselesi de nereden çıktı?
Kimsenin kimseye yaranmak gibi bir borcu ve mecburiyeti yoktur.
Senden istenen sadece insan olabilmendir. Ama işte, sen de onu olamayınca böyle zırvalarsın.
Eğer insan olsaydın; benim için sadece olaylar-gerçekler önemlidir,
derdin ve neyi gördüysen onu yazar, onu yansıtırdın.
Ama insan olamadığın için gerçekler ürkütüyor seni.
Yazık...
Bu yaşa gelmişsin, ömrünü böylesi bir ahlâki sefalet içinde geçirip
gitmişsin...
Ne diyordu, Şairimiz Edip Cansever?
Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak
Bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir
Evet, gerçekten de çok güç iştir...
Bu Amerikancı sağlı sollu Satılmışlar Medyasının kalemşorlarına,
sözcülerine sorarsanız, gazeteciliği kimselere bırakmazlar. Oysa gerçek
insan olamadıktan sonra, gazeteci de olamazsın, devrimci de, solcu da,
başka şey, olumlu bir şey de...
Fakat onlar aslında en büyük kötülüğü kendilerine ediyorlar. Yandaşlık edeceğiz diye, Amerikancılık edeceğiz diye, insanlıktan çıktıkla215

rının ayrımına bile varamıyorlar...
Böylece de bir baltaya sap olamadan hayatlarını heba edip gidiyorlar...
Bakmayın onların siz düzen içinde ünlendiklerine, belli kurumların
şurasına burasına gelmiş olduklarına...
Ne önemi var ki bunların...
Bunların tamamının yeri Tarihin çöplüğü olacaktır...
Bugün sadece namuslular cephesinde biz varız. Yarın da biz olacağız ve bizden söz edilecek hep. İnsanlığın Gerçek Kurtuluş Yolunun
haklı ve meşru temsilcisi sadece biziz bugün. Marks, Engels, Lenin ve
Kıvılcımlı Ustalar’ın, Mustafa Suphi ve Onbeşler’in, Denizler’in, Mahirler’in gerçek temsilcileri ve mirasçıları sadece biziz.
ABD ve AB Emperyalist Haydutlarıyla onların yerli işbirlikçisi hainlerin, vatan satıcıların, satılmışların gerçek düşmanı da yine sadece
biziz...
Eninde sonunda yeneceğiz bu alçaklar güruhunu. Bu vurguncu, her
türden insani erdemin ve duygunun düşmanı yaratıklar güruhunu... Bu
Para Tanrısı tapınıcılarını...
Uygulasınlar bakalım bize ölüm ablukasını, susuş suikastını. Eninde
sonunda sesimizi duyuracağız Halkımıza. Ulaşacağız ezilen ve sömürülen kitlelere. Anlatabileceğiz derdimizi ve anlayacaklar bizi. Kurtuluşun ordusunu oluşturacağız böyle böyle. Sonunda mutlaka zafere
ulaşacağız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Mart 2018
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Ayrım
Yirmi Altı

Bozduğunuz sadece İstanbul’un silüeti olmadı
Cemil Çiçek Efendi!
İstanbul başta gelmek üzere, hemen bütün şehirlerimizin tarihi dokusunu da imha ettiniz. Sadece memleketim Konya’da yaptığınız Tarih
tahribatı, belki de son bin yıldır yapılanın fersah fersah ötesindedir.
8 yaşımdan 40 yaşıma kadar, içinde yaşadığım tarihi şehrimi tanınmaz hale getirdiniz be!
Caddelerinde gezerken, dolaşırken, “buralar neresi?” diye sormaktan kendimi alamıyorum.
Mevlana Meydanı’nda derde derman bir tek ağaç bırakmamışsınız
be! Taşa ve betona kesmişsiniz ortalığı, hemen her yerde yaptığınız gibi...
Yarın ülkenin Tarihini yazacak olanlar, sizin için;
“Tarih düşmanıydı. Tarihi kalıntıları ‘çanak çömlek’ olarak değerlendirirlerdi. Ve azgın bir biçimde yeşile düşmandılar. Nerede ağaç
görseler kökünü kurutmak ve üzerini taşlaştırmak için bir saniye bile
duramazlardı. Yeşil alanları, meydanları hızla yağmalarlar, üzerine
AVM’ler, siteler kondururlardı. Tabiî ‘kupon arsalar’ın rantı da doğrudan AKP’giller’in Büyük Reisi’nin kasasına yönlendirilirdi. Nehirlere, göllere, dağlara taşlara düşmandılar. Oraları yandaş Parababalarına
komisyon karşılığında peşkeş ederlerdi. Ve trilyonlarca dolarlık kamu
malını zimmetlerine geçirdiler, iç ettiler bunlar.
“Ege’deki 18 Türk Adasını, sırf ABD’li ve AB’li efendilerine yaranarak iktidarda kalabilmek için Yunanistan’a peşkeş çektiler.” diyecektir.
Yine efendileri ABD’nin BOP Projesine Eşbaşkanlık ederek kardeş
Müslüman ülkelerin cehenneme çevrilmesinde, parça parça edilip bölünmesinde, liderlerinin katledilmesinde; özetçe 10 milyon civarında
Müslüman insanın hayatını yitirmesinde taşeron rolü oynayarak suç ortaklığı ettiler, diyecektir.
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İslam’ın içini boşalttı bunlar. Yeni bir Hırsızlar Dini yarattı ya da
CIA-Pentagon Dini yarattı, ya da Muaviye-Yezid Dini’ni son raddesine
dek geliştirdi, diyecektir.
Hepsi de su içip nefes alır gibi yalan söylerdi, iftira ederdi; velhasıl
saf, temiz insanları “Allah’la aldatmak” için Şeytanın bile aklına getiremeyeceği dolaplar çevirirdi, hileler ederdi, tuzaklar kurardı bunlar,
diyecektir.

Cemil Çiçek kendini temize çıkarmaya çalışır…
Sanki mümkünmüş gibi…
Evet Cemil Çiçek Efendi!
Bütün bu ağır suçlar işlenirken, vatana millete ve halka binbir ihanet
edilirken sen bu AKP’giller’in ya milletvekiliydin, ya Bakanıydın, ya Hükümet Sözcüsüydün ya da Meclis Başkanıydın. Bu sebepten, sen de vatana
ihanet dahil bu ağır suçların asli faillerinden birisin. Bundan hiç kaçışın
yok, boşuna debelenme. Er ya da geç hukuk ve kanun önüne çıkarılacaksınız tamamınız. Ölünüz ya da diriniz; sağlığınızda ya da gıyabınızda; ama
mutlaka yargılanacaksınız ve hak ettiğiniz cezalara çarptırılacaksınız.
Cemil Çiçek nam Hazret, Ziya Paşa’nın deyişiyle; herkesi kör, âlemi
sersem sanarak tepeden tırnağa suça ve kana batmış bedenini temize
çıkarmaya çalışıyor.
Televizyonlara çıkıp şöyle konuşmalar yapma cesaretini buluyor.
Hani, patronu Tayyip de yapıyor ya... Bu da onu taklit ederek kendini
masum göstermeye çabalıyor. Şunları diyor:
“Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul siluetine dair
yaptığı, “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” ifadelerini hatırlatarak, şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanımız zaman zaman söylemiyor mu? ‘İstanbul’un silüetini bozduk’ diyor. Kim bozdu? Amerika mı, Rusya mı
bozdu? Demek ki, biz dikkat etmedik. Burada bir kısım yanlışlıklar yaptık. Görülüyor da zaten. Minare sayısından fazla gökdelen
var. Demek ki yanlış yapmışız. Buna partici gözüyle bakmaya gerek yok. Birisi bana şöyle mi dedi, böyle mi dedi…”[40]

Bütün suçlular gibi Çiçek de önce yaptıkları ihaneti ılımlılandırıyor.
Önemsizleştirip küçültüyor boyutunu, kapsamını. Yapılanları sıradan
yanlışlarmış gibi gösteriyor.
Oysa bunlar, bilmezlikten, gafillikten, acemilikten dolayı, hemen
[40]

https://odatv.com/istanbulun-siluetini-bozduk-07031858.html.
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her işte tek tük de olsa olagelen işlerden değildir. Bilinçli ve iradi olarak, rant için, talan için, vurgun için, başta İstanbul gelmek üzere tüm
şehirlerimizin, dağlarımızın, ırmaklarımızın, göllerimizin, yeşil alanlarımızın yağmalanarak tahrip edilmesidir. Tanınmaz hale getirilmesidir.
Her biri birer kamu malı olan bu değerlerin çürütülmesi, bozulup,
yakılıp yıkılması, harabeye döndürülmesidir. Bunlar bir anda oluveren
işler değildir.
16 yıldan bu yana, zincirleme bir şekilde ve giderek artan oranda
yapılan soygunlar, yağmalar, talanlar, yıkımlardır.
Bütün kamu malı talancılarında olduğu gibi, hiçbirinizin gözü doymadı. Sayısı geometrik bir biçimde artan küplerinizin her biri doldu
taştı. Ama gözünüz doymadı, vurgun ve talan iştahınız kapanmadı. Tersine, gittikçe arttı...

Cemil Çiçek CIA’cıdır
Evet, Cemil Çiçek Efendi!
Siyasete, antikomünizmi yegâne stratejik hedef seçmiş “Yeniden
Milli Mücadele” adlı, CIA yönetimindeki bir dernekte başladın.
Bir CIA Operasyonu olan 12 Mart Faşist Diktatörlerine, bütün komünistleri katledin, diye çağrılarda bulundun. Ve o faşist diktatörleri
ve o CIA kuklalarını alkışladın, onlara methiyeler düzdün. Hadi ikisini
aktaralım da hatırlatalım sana, hukukla da, demokrasiyle de, insan haklarıyla da zerrece ilginiz bulunmadığını, hatta bu kavramların en ağulu
düşmanları arasında bulunduğunuzu:
“Muhterem Memduh Tağmaç
“Genel Kurmay Başkanı
“Ankara
“Aylardan beri anarşist ve komünist militanların silahlı tecavüzleri yüzünden derslere devam edemeyen, hayatları ve okuma
hakları tehdit altında bulunan Türkiye’mizin istikbalinden endişe
duyan milliyetçi ve vatansever talebeler olarak bayram mesajınızı
ümid ve takdirle karşıladık.
“Milliyet, devlet ve milli ordu düşmanları karşısında kahraman
ordumuzun mert sesini duymaktan büyük sevinç ve kıvanç duyduk. Bağlılıklarımızı bildirir; saygılar sunarız.
“Mücadele Birliği
“İstanbul Sancağı İdare Heyeti Adına
“Cemil Çiçek”[41]
[41]

Yeniden Milli Mücadele Dergisi, 16 Şubat 1971 tarihli 55’inci Sayı.
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Bak, Cemil Çiçek!
O günlerde mensubu olduğun CIA kuruluşunun yayın organı Yeniden Milli Mücadele, Faşist Memduh Tağmaç’a, ülkedeki bütün komünistleri katletmesi gerektiği yönünde şöyle çağrılarda bulunuyordu:
“Rey endişesinin kirletmediği, sandalye arzusunun iğrençleştirmediği bir ses mübarek kurban bayramı boyunca milletimizin
endişe ile kararan kalbine ümit ışığı tutuyordu.”
“Türk Orduları Genel Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç Paşa’nın beyanatı gözbebeğimiz ordumuz tarafından Türkiye’mizi
yok etmeye yönelik tehlikenin komünizm olduğu gerçeğinin ilanına
lüzüm görüldüğünü ortaya koymaktadır.”
“Tağmaç’ın beyanatı, milletimizin senelerden beri yetkili diye
sözüne kulak kabarttığı, bütün gölgelerin üstünden aşarak millete
yönelen milli ve mübarek sestir. Ordunun ve milletin vatan semalarında yankılanan tarihi ve unutulmaz sesidir.”
“Bundan böyle ordumuzun bir zabıta kuvveti değil milletin millet düşmanlarını göğüsleyen parçası olduğunu herkes kafasına çakmalıdır. Türk ordusu Türk milletinin ordusudur. Baş görevi onu
hayat kavgasında rehberi, harbe hazırlayıcısı olmaktır.”
“Milli ordu, bütün bir vatanı cephe gerisi olarak düşünüp, bütün bir milleti ihtiyat ordu olarak kabul edip milli harbe şimdiden
hazırlanmalıdır.”
“Bir kısım politikacılar ordunun bu temel vazifesini anlamayabilirler. Ama şunu anlamalıdırlar ki, bir ordu harpte düşmanla
işbirliği yapan düşman beşinci kollarını kati olarak yok etmedikçe
harbe hazırlanamaz. Vatanı koruma şerefli vazifesi, milli orduyu,
millet düşmanlarını ezmek görevi ile karşı karşıya koymaktadır.”[42]

Yine aynı dernek, 12 Mart Faşist Darbesinin açılışını yapan Muhtırayı şöyle selamlamaktadır:
“Muhtıra ve muhtıranın veriliş gayesi, Müslüman Türk milletinin son müstakil devletini Rus Sovyet Emperyalizminin pençesine
atmak isteyen ve devlet bünyemize yapışmış Yahudi ajanlarının himaye ettiği komünizmin sebep olduğu ihtilatlara mani olmaktan
ibarettir.”[43]

[42]

Yeniden Milli Mücadele Dergisi, 16 Şubat 1971 tarihli 55’inci Sayı.

[43]

agy, 23 Mart 1971, 60’ıncı Sayı.
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Bugüne kadar yanlış ata oynamamış olman seni
ihanetlerinden dolayı
hesaba çekilmekten kurtaramayacaktır
İşte sen, buralardan yetiştirilip getirildin Belediye Başkanlıklarına,
Meclislere, Bakanlıklara, Parti Sözcülüklerine, Meclis Başkanlıklarına
Cemil Çiçek!
Fakat, teslim edelim ki, görünüşünün aksine çok zekisin. Hiç yanlış
ata oynamadın siyasette. Nazlı Ilıcak gibi, Türkçeye “aile boyu döneklik” terimini kazandırmış bulunan Altan Family gibi ya da “Altan Brothers” gibi büyük yanlışlara düşüp kaybedecek olandan yana oynamadın. Kaybedeceği de, kazanacağı da isabetle gördün. Bu bakımdan da,
hani der ya senin gibiler, “siyasette dalga ne taraftan vurursa, ters tarafa
kaykılıp dümenine bakacaksın” diye; işte hep öyle yaptın.
ANAP’ta yıllar boyu Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği, Bakanlık
yaptın. ANAP’ın sönümlenip bitişe geçmesiyle birlikte, Tayyip liderliğindeki AKP’ye attın kapağı. Bu sefer de orada devam ettirdin, Milletvekilliğini, Bakanlığını, Parti Sözcülüğünü ve hatta Meclis Başkanlığını... Halen de Meclistesin, AKP’giller’den Milletvekilisin.
1984’ten bu yana Belediye Başkanlığında ve Meclistesin be Cemil
Çiçek!
Yani kaç yıl eder?
34 senedir Belediye Başkanlığı makamında ve Meclisteki her türden
makamdasın be!
Yani hiç kaybedenlerden olmadın siyasette...
Fakat, şunu bil ki, halka, millete ve vatana ihanet edenler, mutlaka
kaybederler!
Mutlaka ihanetlerinden hesaba çekilirler ve hak ettikleri cezaya
çarptırılırlar.
Tarihteki benzerleriniz gibi sizin de bundan asla kaçışınız yoktur ve
olmayacaktır, Cemil Çiçek!
Bunu mıh gibi yazın aklınıza!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Mart 2108
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Ayrım
Yirmi Yedi

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda kimin dost, kimin düşman olduğunu nasıl da biliyorsun be Tayyip!
Ama sen, buna rağmen bize dost olanın, ABD ve AB Emperyalist
Haydutları tarafından katledilmesinde suç ortaklığı ettin be!
Bize düşman olanınsa, bugüne dek hep yanındasın, hep emrindesin...
İşte bu duruşun da senin, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Halkının ve
Vatanının düşmanlarıyla işbirliği halinde olduğunu gösterir.
Dolayısıyla da, ihanet içinde bulunduğunu gösterir...
46’ncı Muhtarlar Toplantısında, meftunu olduğu kürsü ve mikrofon
başına geçen Tayyip, aynen şöyle diyor, konuşmasının bir yerinde:
“74 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda susturma hareketi ile bizim bütün muharebemizi çökerttiler. Ne oldu? Biz ASELSAN’ı öyle kurduk. Şimdi, ASELSAN’da biz onun daha iyisini yapıyoruz.”[44]

Evet, Tayyip!
ABD ve AB Emperyalist Çakalları bu Harekâtta tüm muhaberatımızı çökerttiler. O sebeple de, başta “Kocatepe” adlı savaş gemimizin,
bizim uçaklar tarafından vurularak batırılması olmak üzere, pek çok
zayiat vermemize sebep oldular.
Hatırlanacağı gibi, Türk Jetleri, Kocatepe adlı savaş gemimizi, Rum
gemisi sanarak vurmuşlardır. Muhaberat çökmüş durumda çünkü...
Yine hatırlanacağı gibi, Harekât sonrasında da ABD Emperyalist
Haydudu, Türkiye’ye silah ambargosu uygulayarak cezalandırmada
bulunmuştur.
Bu emperyalist haydutların tamamı da, 1974’ten bu yana Türkiye’yi
http://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-muhtarlar-toplantisi-nda-aciklamalar-1875729.
[44]
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Kıbrıs’ta “işgalci” olarak suçlamaktadırlar. Türk Askerinin de Adayı
terk etmesini istemektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de
hiçbiri tanımamaktadır...
Sadece emperyalistler tanımamakla kalmıyor, KKTC’yi. Müslüman
geçinen devletler de tanımıyor. Çünkü onların da başı, bu emperyalist
haydutlar tarafından bağlanmış durumdadır.
Bu harekâtta Türkiye’ye karşı tüm imkânlarıyla dostluk gösteren ve
destekte bulunan tek bir ülke olmuştur: Muammer Kaddafi’nin Libya’sı...
Uçak yakıtı, silahlar ve yedek parçalar olmak üzere her türden askeri
teçhizatı sınırsız bir biçimde göndermiştir Türkiye’ye.

Tayyip, Türkiye’nin Arap Dünyası’ndaki
iki gerçek dostunu sattı geçti
Yakın zamana kadar Arap Dünyası içinde Türkiye’ye gerçekten
dostluk gösteren iki ülke vardı:
Bunlardan biri, Muammer Kaddafi ve Onun Libya’sı, diğeri de Beşşar Esad ve Baas liderliğindeki Suriye...
Beşşar Esad aynen şunu demişti bir keresinde:
“Ben Türkiye Halkından gördüğüm dostluğu, dünyanın başka
hiçbir yerinde görmedim.”

Hâlâ da Türkiye Halkına dostça bakmaktadır, Beşşar Esad ve Baas
Rejimi.
Sen ne yaptın, Tayyip?
ABD’li efendilerinin ve onların alçak şefi Obama’nın bir buyruğu
üzerine, Muammer Kaddafi’nin Libyası’nı da, Beşşar Esad’ın Suriyesi’ni de düşman ilan ettin, durduk yerde.
NATO’nun Libya’ya saldırı planladığını duyduğun anda, ilk önce
buna karşı çıktın.
“NATO’nun Libya’da ne işi var yahu?”, dedin... Çünkü çok değil,
1 yıl kadar önce Muammer Kaddafi’nin elinden İnsan Hakları Ödülü
almıştın Libya’da. Ve dostlukla kucaklaşmıştın onunla.
Fakat Obama denen çakal kesin buyruğunu verdi. Ve sen derhal hizaya geçtin. “Tamam, Libya’yı vuralım, NATO olarak”, dedin. “Bu vuruşun askeri karargâhı da İzmir’deki NATO üssü olsun.”, dedin. Öyle
de oldu...
Türk Savaş Gemileri de katıldı, NATO’nun ABD’li komutanlarının
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emrinde Libya Harekâtına ve Libya’yı vurmaya.
Ve sonunda dost ve kardeş Muammer Kaddafi, Fransız uçaklarının
alçakça bir saldırısı sonrasında konvoyu vurularak savunmasız kaldı.
Sonrasında da, ciğeri beş para etmez, insanlığını üç kuruşa satmış serseriler tarafından linç edilerek vahşice katledildi.
Muammer Kaddafi Şehittir...
Bu gerçeği, Ölümsüz Devrimci Hugo Chavez de, dünyanın öbür
ucundaki ülkesi Venezuela’dan görmüş ve dile getirmiştir.
Sense Tayyip; Muammer Kaddafi’nin katliamcıları arasındasın. Tabiî avanenle birlikte...
Senin ellerin de bulanmıştır, Kaddafi’nin kanına...
İyi bak ellerine, göreceksin o Şehidin kanlarını!
Libya, bildiğimiz gibi, o saldırı sürecinde 100 bin civarında insanını
kaybetmiştir. Ülke Cehenneme döndürülmüştür ve derebeyileşmiş aşiretler ülkesi haline getirilmiştir.
Doğal zenginliği olan petrolleri de emperyalist haydutlar tarafından
yağmalanmaktadır...
Suriye’yle ise, 7 yıldır uğraşmaktasın, Tayyip...
Neden?
Yine aynı sebepten:
Emperyalist ağababaların, senin de Eşbaşkanlığını yaptığın BOP
Haritası’nı hayata geçirebilmek için Suriye’yi üç parçaya bölmeyi
planlamışlardı. Bunu başarabilmeleri için de Antiemperyalist, Yurtsever
Lider Beşşar Esad ve Baas Hükümeti’nin devrilmesi gerekmekteydi.
İşte bu nedenden dolayı emir verdiler sana, Beşşar Esad’a ve Suriyesi’ne saldır diye... Sen de saldırdın...
7 yıldan bu yana yarım milyona yakın Suriye vatandaşı hayatını
kaybetti, bu saldırılar sonucunda. Milyonlarcası ülkesinden kaçtı. 4 ila
5 milyon civarında Suriyeli de şu an Türkiye’de yaşamaktadır... Suriye de Cehenneme döndürülmüş durumdadır, bu emperyalist saldırılar
yüzünden. Ülkenin hemen her tarafı yakılıp yıkılıp harabeye döndürülmüştür.
Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar civarında para da Türkiye Hazinesinden gitmiştir. Yani yoksul, çilekeş halkımızın alınterinden
kesilerek biriktirilen bu paralar, emperyalist haydutlar ve onlara taşeronluk eden sizlerin sebep olduğu felaket yüzünden yok yere heder olup
gitmiştir...
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Tayyip kimlere dost?
Daha önce de söyledik Tayyip; ne komşu bıraktın, ne sınır... Dost
bellediğin, Türkiye’ye gelişinde bile Kraliçe’nin Gül’üyle birlikte kaldığı otele, yani ayağına giderek ağırladığın Suudi Kralları, ölümlerinde
resmi yas ilan ettiğin Suudi Kralları, Suudi Prensleri ise, Türkiye’nin
ABD, AB ve Siyonist İsrail’le birlikte en ağulu düşmanları arasındadır.
İşte bunun en kesin ve açık iki belgesi:
1- 4 Haziran 2014 tarihinde, Washington’daki “CFR” (Dış İlişkiler
Konseyi) adlı bu CIA’nın çekirdek örgütlerinden birinde, Suudilerle
Siyonist İsrail’in yetkilileri buluşuyor. Ve bir dizi kararlar alıp bunları
antlaşmaya çeviriyor. İşte 7 maddelik bu antlaşma:
“1- Araplar ve İsrail arasında barış sağlanması.
“2- İran’da siyasi sistemi değiştirme.
“3- Körfez İşbirliği Konseyi Birliği.
“4- Yemen barışının sağlanması ve Körfez’deki istihdam demografisini dengelemek için Aden Limanı’nın canlandırılması.
“5- Körfez ülkelerinin yanı sıra Arap ülkelerini korumak için
Amerikalı ve Avrupalı desteğiyle bir Arap Gücü oluşturulması.
“6- Arap dünyasında İslami ilkelere dayalı demokrasinin temellerinin hızla kurulması.
“7- Büyük Kürdistan’ın yaratılması için barışçıl yollarla İran,
Türkiye ve Irak’ın emellerini zayıflatıp Kürdistan lehine bu 3 ülkeyi parçalamak.
“Dost ve kardeş Suudi Arabistan’ın emelini öğrenmek isteyenler için CFR sitesindeki sözleri aleni duruyor.”[45]

Aşağıda da, bu anlaşmanın, CFR’nin resmi sitesindeki İngilizce orijinal metni görülmektedir:
“1. Achieving peace between Arabs and Israel.
“2. Changing the political system in Iran.
“3. Unity of the Gulf Cooperation Council.
“4. Achieving peace in Yemen and revitalizing the port of Aden
because this will rebalance the demographics of employment in the
Gulf.
“5. Establishing an Arab force with American and European
blessing to protect the countries of the Gulf as well as the Arab
countries and to safeguard stability.
“6. The speedy establishment of the foundations of democracy
with Islamic principles in the Arab world.
Aktaran: Muharrem Sarıkaya, http://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/1135748-suudi-ve-israilin-kurdistan-anlasmasi.
[45]
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“7. Working toward the creation of a greater Kurdistan in peaceful ways as this will weaken Iranian, Turkish, and Iraqi ambitions and would split up a third of each of these countries in favor
of Kurdistan.”[46]

Bu da ikincisi:
İleride Kral olacağına kesin gözüyle bakılan, Suudi Arabistan’ın şu
anki en yetkilisi konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Salman,
Mısır gezisi sırasında yaptığı bir konuşmada, Türkiye’ye dair aynen
şunları söylüyor:
“Suudi Arabistan’da ‘krallığı’ devralmaya hazırlanan Veliaht
Prens Muhammed bin Selman, ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirdiği Mısır’da, Türkiye, Katar ve İran için “şeytan üçgeni” ifadesini
kullandığı iddia edildi.
“Veliah Prens’in bu sözleri söylediğine dair iddia El Cezire
Arapça ve CBS Arap televizyonları tarafından yayınlandı. Toplantıya katılan gazetecilerden biri olduğunu söyleyen CBS’in Mısırlı
program sunucusu Lemis el Hedidi, Salman’ın Arap ülkelerin terör riskiyle karşı karşıya olduğuna değindikten sonra sözü İran,
Türkiye ve Katar’a getirdiğini söyledi.
“Söz konusu ülkelerin Arapların güvenliğine tehdit olabilecek
politikalar izlediğini öne süren Prens Selman, İran’ı da mezhepçilik politikalarını yaymakla suçladı.
“CBC kanalına konuşan gazeteci, Salman bin Muhammed’in
ayrıca, “Erdoğan’ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşleri
de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor. İran ideolojik
devrimini yaymak istiyor.” dediğini aktardı. Prens Selman’ın Irak
ve Mısır’ın Sina bölgesindeki “terör gruplarını” da sayarak Türkiye ve İran ile birlikte ‘şeytan üçgeni’ suçlamasında bulunduğu
belirtildi.”[47]

İşte sen, bunların dostusun, Tayyip!
Yani Türkiye’nin düşmanlarının dostusun. ABD’nin, AB’nin, Siyonist İsrail’in ve bir günde 47 insanın kafasını keserek öldüren, Türkiye
düşmanı Suudi Hanedanlığı’nın dostusun sen...
Türkiye’nin dostlarınınsa, azılı düşmanısın... Muammer Kaddafi’nin Libyası’nın ve Beşşar Esad’ın Suriyesi’nin...
Dolayısıyla da sen ve avanen AKP’giller ve Meclisteki Dörtlü Çete’nin tamamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır, Türkiye Halkının
https://www.cfr.org/event/regional-challenges-and-opportunities-view-saudi-arabia-and-israel-0.
[46]

[47]

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/suudi-prens-turkiyeye-bu-sozleri-soyledi-mi-40763548.

231

düşmanıdır ve vatanın düşmanıdır...
Bunu sen de biliyorsun, adın gibi...
Eninde sonunda Halkımız da bilecek bu acı gerçeği...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Mart 2018
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Ayrım
Yirmi Sekiz

Saygıdeğer arkadaşlar;
Sorosçu Kemal ve avanesinin parti içi demokrasiden ne anladığına bakar mısınız?
Geçenlerde aynen şöyle dedi, Sorosçu:
“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerinin izin
almadan TV programlarına katılmasına ilişkin olarak, ‘Bugüne
kadar ses çıkarmadım. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa bu
partide yeri yoktur’ dedi.”[48]

Gördünüz mü, arkadaşlar?
Kemal Efendi, bugüne kadar izin almadan TV’lere çıkan milletvekillerine hoşgörülü davranarak ses çıkarmamış. Ama bundan sonra
böyle bir şey yapanın, Yeni CHP’de yeri yokmuş...
Adamın her cümlesi, Yeni CHP’yi babasından miras kalmış mal gibi
gördüğünü sergiliyor. Bugüne kadar hoşgörülü olmuş ama bundan sonra olmayacakmış...
Yahu, hani partinin o yeri geldiğinde habire tekrarlanan “Yetkili Kurulları”, MYK’si, Parti Meclisi, Disiplin Kurulu vs?..
Bir kişinin, bir partide yeri olup olmadığına sadece Sorosçu mu karar veriyor?
Besbelli ki öyle...
Soralım, Hafız’a:
Kimselere danışmadan “Ekmek için Ekmeleddin”i Cumhurbaşkanı Adayı ilan ederken, parti içi demokrasi kuralları hiç mi aklına gelmedi?
TR 705’leri, “Ben ve ailem HDP’ye oy verdik” diyen Amerikanohttp://www.haberekspres.com.tr/politika/kilicdaroglu-ndan-vekillerine-izin-almadan-tv-ye-cikanin-partide-yeri-yoktur-h113068.html.
[48]
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fil Murat Özçelik’leri, Mustafa Kemal’e “Kefere Kemal” diye saldıran
Pontusçu Bekaroğlu’ları, Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanı meftunu ve tüm Kuvayimilliyecilerle birlikte Mustaf Kemal’i, İnönü’yü soykırımcılıkla suçlayan Selina Doğan’ı, benzer anlayıştaki Şafak Pavey’i
Yeni CHP’ye ve Meclise taşırken hangi demokrasi kurallarına uydun?
Şimdi de kendi dediğini yapmayanı hemen Yeni CHP’nin kapısının
önüne koyuvermekle tehdit ediyor, Sorosdaroğlu Kemal Efendi...

Türkiye’de HKP dışında
gerçek demokrasiyi savunan yok
Hep söylediğimiz gibi, arkadaşlar; bu ülkede gerçek anlamda demokrasiyi, adaleti, hakkı, hukuku, devrimci ahlâk ve değerleri, insani
erdemleri savunan sadece biziz...
Bizim dışımızdaki Amerikancı sağlı sollu siyasetçiler ve medya yöneticileri, ellerine beş paralık bir yetki geçtiği anda hemen “tek adam”lıklarını ilan ediveriyorlar, diktatörleşiveriyorlar...
Yahu, milletvekillerinin televizyonlara, radyolara çıkmaları için
niye izin almaları gereksin ki?..
Her Yeni CHP Milletvekili ve yöneticisi, yetkilisi, sözcüsü, çıkıp
televizyonlara, radyolara, gazetelere; partinin tüzüğü, programı, Merkez Yönetim Kurulu’nun güncel olaylara ilişkin kararları çerçevesinde,
yani onlara aykırı düşmeyecek biçimde, görüşlerini anlatabilmeli, ortaya koyabilmeli.
Bu, hem o partili kişilerin entelektüel ve siyasi gelişimini sağlar;
hem de partinin görüşlerinin savunulmasını, yaygınlaştırılmasını kitleler tarafından az çok benimsenmesini...
“Beni şu televizyondan davet ettiler, izin veriyor musun?”, diye robotlaştırmanın, kullaştırmanın ne gereği var?
Ama işte bunlardaki anlayış bu. Bunlar insanlığı da bilmez, adaleti,
vicdanı, siyasi ve ahlâki namusu da bilmez...

Meclisteki Partilerin tamamı Amerikanofil
Ülkemizin ve halkımızın yakıcı sorunlarını, taleplerini de zerrece
anlamazlar, kavramazlar, bilmezler...
Böyle insanların, bırakalım CHP lideri olmasını, aslında CHP’nin
bir ilçe ya da belde yöneticiliği yapabilmesine yetecek çapı ve kalitesi
bile yoktur.
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Meclisteki Dörtlü Çete’nin tamamında olduğu gibi, Sorosçu Kemal
Efendi’yi de o makamlara getiren, kendi çabası, emeği, çapı filan değildir. Soros’tur, CIA’dır, Pentagon’dur, Washington’dur. Bunlar da sadakatle hizmet ederler, bu yapımcılarına, devşiricilerine.
Bir tekinin olsun ağzından ABD ve AB aleyhtarı içtenlikli bir söz
duyabiliyor musunuz?
Duyamazsınız...
Bunların tamamı Amerikanofildir, Avrupa Birliği yanlısıdır, NATO’cudur, Dünya Bankası hizmetkârıdır. Yani uluslararası emperyalizmin askeri, siyasi ve ekonomik örgütlerinin tamamının taraftarı, savunucusu ve iştirakçisidir bunlar.
Bunlardan halkımıza da, milletimize de, vatanımıza da zerre miktarda olsun fayda gelmez...
İktidarı ve muhalefetiyle bir ihanet oyununun oyuncularıdır bunlar...
Alayı BOP’çudur, Türkiye’nin parçalanması ve BOP Haritası çerçevesinde üç parçaya bölünmesi için uğraşırlar esasında. Ama bu hainane
amaçlarını hep bir günah çocuğu gibi karınlarında saklarlar...
Gün gelecek, halkımız bunların tamamının içyüzlerini öğrenecek ve
hesap soracak bunlardan.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Mart 2018
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Ayrım
Yirmi Dokuz

Saygıdeğer arkadaşlar;
Şu eski Alman Parlamenterin söylediklerine bir kulak verin. Söylenenleri anladıktan sonra, her kim ki hâlâ ABD’yi, NATO’yu, Avrupa Birliği’ni ve Batı’yı savunuyor; o, apaçık bir şekilde Mazlum
Milletlerin düşmanları safında yer alan bir Batı Emperyalizmi işbirlikçisidir, bir haindir, Mazlum Halkların düşmanıdır, tabiî dolayısıyla
da İslam Dünyası’nın düşmanları arasındadır!
Bu, apaçık bir gerçektir...
İşte, eski Alman Parlamenter Jürgen Todenhofer’in söyledikleri:
***
Videonun Tapesi:
Dr. Jürgen Todenhöfer:
30-40 Iraklının bir Amerikan bombasıyla öldürüldüğünü duyduğunuzda, Iraklıların canının Batılılar için çok fazla bir değer taşımadığını
göreceksiniz. Yahudi kökenli ABD’li yazar Susan Sontag ile ölümünden önce güzel bir sohbetimiz olmuştu. Sontag’a şöyle söyledim:
Gözlemlediğime göre 1 Amerikalı 10 Iraklı ediyor.
Şöyle cevap verdi:
Ne saçmalık! Bir Amerikalı 1000 Iraklı’dan daha değerlidir...
Buna benim kadar o da üzüldü.
Sunucu:
Bu çarpık idrak nereden geliyor?
Savaş makinaları pazarlamasına yenik mi düştük?
Herkes biliyor ki, ikisinin hayatı da aynı değerde. Neden bizde başka türlü tesir ediyor? Sanırım biz kendimizi bir yalan içerisine yerleştirmişiz.
Dr. Jürgen Todenhöfer:
Bu yalan şu:
İyi olan, asil olan, yardımsever olan bizleriz!
Gerçek bu değil. Böyle eğlenceli bir programda bu tür ciddi şeyleri
söylemek zor… Bizce uygun, hayatın gerçekleri bunlar. İnanıyorum ki,
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biz Batılılar dünyayı fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin mükemmelliğiyle fethetmedik. Yalnızca ve yalnızca başkalarından daha
acımasızca zor kullandık.
Daha ciddi olmam gerekirse, Haçlı Seferlerinde 4 milyon kişiyi
öldüren Müslümanlar değildi. Dünyayı sömürgeleştirirken 50 milyon
insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. Birinci ve İkinci
Dünya Savaşı’nda 70 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. 6 milyon Yahudi’nin ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. Aksine bütün bunlar, Batı dünyasının zorbalıklarıydı. Bunu
bu şekilde idrak etmemiz lazım.[49]

***

Batılı Emperyalistler, dün olduğu gibi bugün de
Mazlum Doğu Halklarının düşmanıdır
Söyledikleri ne kadar doğrudur ve gerçeğin dile getirilişidir, değil
mi?
İşte, Batı Dünyası’ndan da, binde bir oranında da olsa böyle gerçeklere odaklanmış insanlar çıkabiliyor.
Demek ki arkadaşlar; Batı, gerek Klasik Sömürgecilik Dönemi’nde olsun, gerekse Emperyalizm Çağı’nda olsun, Mazlum Milletleri ve
Halkları katletmekten, onların doğal zenginliklerini yağmalamaktan ve
o ülkeleri sömürgeleştirip, yarısömürgeleştirip köleleştirmekten asla
geri durmamıştır, vazgeçmemiştir.
Sadece çıkardığı Paylaşım Savaşlarında ve Sömürgecilik Çağı’nda
yüz milyonlarca masum insanın kanını içmiştir bu canavarlar...
Bunların gözünde Mazlum Doğu Halkları, hamam böcekleri ya da
süne zararlıları kadar bir değer taşıyabilir. Daha fazlasını değil...
Dolayısıyla da bunların itlaf edilmesinde, katledilmesinde hiçbir sakınca yoktur...
Bin yıldan bu yana hep bu anlayışla davranmışlardır ve hep bu gözle
bakmışlar, değerlendirmişlerdir, Mazlum Milletleri ve Halklarını.
Bu bakımdan, onlarla siyasi, askeri ve ekonomik ittifaklar yapıp birlikler kurmak; seri katillerle aynı evde yaşamayı kabullenmekten başka
bir anlama gelmez.

[49]

https://www.youtube.com/watch?v=jHCJ1FFCZYE.
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Tüm emperyalistlere düşman,
mazlum halklara dostuz
Ve işte biz, tüm bu sebeplerden dolayı ABD ve AB Emperyalizmine
karşıyız, düşmanız...
Özetçesi; Emperyalist Dünyaya düşman, Mazlum Doğu Dünyasına
dostuz...
Tabiî, Atlantik ötesinde de Kuzey Emperyalizmine düşman, Latin
Amerika Halklarına dostuz...
Siyonist İsrail Devleti’ne düşman, Mazlum Filistin Halkına dostuz...
Bu emperyalist canavarları, kendi ülkelerinin sınırları içine hapsetmek gerekir ki, kendi halkları bunların kanserleşmiş hayatlarına son
verebilsin...
Yoksa bunlar durup dinlenmeden kötülük saçarlar, zulüm üretirler,
kılları bile kıpırdamadan yüzbinleri, milyonları katlederler. Bunlardan
asla Mazlum Milletler Halklarına bir fayda gelmez.
Demek ki ne kadar da doğru söylüyormuşuz; “Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!”, derken... Ve onun Avrupalı müttefiki olan “Katil
AB, Ortadoğu’dan defol!”, derken...
Eninde sonunda Mazlum Dünya Halkları bunları yenecek. Bu emperyalist haydutlar insan içine çıkamayacak, insan yüzüne bakamayacak. Tarihin lanetli sayfaları arasında yerlerini alacaklar. Ve geleceğin
insanları büyük bir öfke ve tiksintiyle anacak bunları ve yaptıklarını...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Mart 2018
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Ayrım
Otuz

AKP’giller’in Büyük Patronu, Kaçak Saray’da mukim Tayyip geçenlerde fetvayı verdi:
“Son günlerde bakıyorsunuz, Din adamı olarak ortaya çıkıp da
ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor
ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın
güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar.
İslamın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslamı 14-15 asır
öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir
şey yok.”[50]

Bu söz üzerine, hemen bütün tarikat liderleri ve hatta durup dinlenmeksizin din alıp satan Parababaları partilerinin sözcüleri, Tayyip’e ateş püskürdüler.
Tayyip baktı ki bu tartışma kendisi için kaygan bir zemin oluşturdu ve “hülooğğ”cularının kafa karışıklığına sebep olup elden çıkması
gibi bir tehlike arz etti; hemen bir gün sonra çark edip açıklamasını
geri aldı.
Şöyle dedi bu sefer de:
“İslam’ın güncellenmesi” sözüne açıklık getiren Erdoğan, “Dinimiz İslam ve kitabımız Kuran-ı Kerim kıyamete kadar caridir.
Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?” dedi.”[51]

Buradan biz de seslenelim Tayyip’e:
Yahu siz, zaten İslam’ın ruhunu ya da muhtevasını, gerçekliğini
hiçbir zaman anlamadınız ve kabul etmediniz.
https://www.haberler.com/cumhurbaskani-erdogan-iste-son-gunlerde-10636894-haberi/.
[50]

https://www.haberler.com/cumhurbaskani-erdogan-dinimiz-islam-ve-kitabimiz-10640480-haberi/.
[51]
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Sizin savunduğunuz, Gerçek İslam değil... Muaviye-Yezid İslamı,
Emevi İslamı, günümüzün deyişiyle de “CIA-Pentagon-Washington
İslamı”dır.

AKP’giller’in Gerçek İslam’la
uzaktan yakından ilgisi yoktur
Sizin için İslam, türbandan, kara çarşaftan, sarıktan, cübbeden, badem bıyıktan, namazdan, oruçtan, Hac’dan ve kurbandan ibarettir. Başka da hiçbir şey ihtiva etmez, sizin savunduğunuz İslam.
İşte 16 yıldan beri durup dinlenmeden bu sahte İslam’ı alıp satıyorsunuz, onunla insanları kandırıyorsunuz...
İslam Ahlâkı diye bir şey söz konusu değil sizin anlayışınızda.
Nedir İslam Ahlâkının en önemli değerleri?
Yalan söylemeyeceksin. İftira atmayacaksın. Fitne çıkarmayacaksın. Kamu malı ve özel şahıs malı çalmayacaksın. Dosdoğru bir insan
olacaksın. Dolayısıyla da, topluma faydalı olacaksın. Yani insanlara,
hayvanlara, doğaya şefkat ve sevgiyle yaklaşacaksın.
Sizde bunların hiçbiri yoktur!..
Saygıdeğer İlahiyat Profesörü Hüseyin Atay, İslam’ın en önemli
mesajlarını şöyle sıralar:
1- Doğruluk,
2- İlim,
3- İman.
Ve devam eder... Der ki; “Doğruluk ve ilim olmazsa iman da oluşmaz.”
Hz Muhammed der ki; “Acı da olsa, hakkı-doğruyu söyle.” Yani
gerçek ne ise onu konuş. Hiç kimseye haksızlık yapma.
Siz, ilime de karşısınız. Sizin ilimden, bilimden anladığınız; Sümerler’den bu yana aktarılıp gelen söylencelerdir, hurafelerdir, masallardır.
Oysa ilim-bilim, olayları sebep sonuç ilişkileri içinde, bütünlüklü
olarak yani tüm bağlamı içinde, başlangıçtan itibaren izlediği tüm süreç içinde, gerçeklikte nasılsa öylece görüp, anlayıp kavramak ve çözümlemektir. Oradan sonuçlar çıkararak, geleceğe yönelik öngörülerde
bulunabilmektir.
Biliminsanı için olayların gerçekliğinden daha önemli hiçbir şey
yoktur. Bu sebepten, tüm biliminsanları, olayın gerçekliğine odaklanırlar. Onu açığa çıkarmaya, kavramaya, çözümlemeye ve kanunlaştırma248

ya çabalarlar.
Bize göre, imanın iki temel esasından en az birine siz inanmıyorsunuz...
Nedir bunlar?
Biri, Allah’ın birliği ve Hz. Muhammed’in onun elçisi ve kulu olduğuna inanmaktır.
Belki buna inanıyor olabilirsiniz. Bu konuda hakkınızda kesin konuşamayız. Fakat imanın şu ikinci temel esasına, bizce siz inanmıyorsunuz.
Bu esas şudur:
Ölümden sonra dirilmeye ve Ahiret Günü’ne-Din Günü’ne, Hesap Günü’ne-Mahşer Günü’ne inanmak...
Eğer buna inanmış olsaydınız, miktarı trilyonlarca doları bulan
kamu malını AKP’giller olarak zimmetinize geçirmezdiniz.
İki; yalan söylemezdiniz, iftira atmazdınız, fitnecilik etmezdiniz.
Sayısı on milyonları bulan ağaçları, köprü, yol, havaalanı, tesis, konut
alanı yapacağız, yol geçireceğiz, maden çıkaracağız diye kesip yok etmezdiniz. HES’lerle, derelerimizin, ırmaklarımızın sularını heder edip
çevre katliamları yaratmazdınız. Hayvanların yaşam alanlarını yok etmezdiniz.
Öldükten sonra dirilip hesaba çekileceğini, imanının esaslarından
biri yapmış bir insan, bu suç ve günahları nasıl işleyebilir?
Tabiî gerçek bir iman temeline sahip olmayınca da, Hz. Muhammed
ve takipçisi, en azından üç Halife’nin; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve
Hz. Ali’nin yaşadığı gibi yani örneklik ettiği gibi, ümmetinin en yoksul
kesimiyle bile eşit düzeyde bir yaşam sürdürdüğünü görür, 1165 odalı
Kaçak Saray’larda yaşamayı seçmezdiniz.
Sizler, Hz. Muhammed ve bu saygıdeğer Halifelerin değil, Firavun’ların, Nemrut’ların, Ebu Cehil’lerin, Ebu Leheb’lerin ve saltanat
sahiplerinin, Muaviye’lerin, Yezid’lerin yolunu seçtiniz.
Hz. Muhammed’in şu altın değerindeki sözleri sizler için hiçbir anlam ifade etmedi:
“İslam güzel ahlâktan ibarettir.”
“İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.”

Bakın ne diyor Kur’an:
“(...) Yine sana neyi infak edeceklerini [neyi mülkiyetlerinden çıkarmaları gerektiğini] soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak
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edin.”[52]
“O, (arzı yarattıktan sonra,) üzerine (kuleler gibi) sarsılmaz
dağlar yerleştirdi, ona (sayısız) nimetler bağışladı ve oradaki geçim araçlarını onları arayanlar arasında eşit şekilde paylaştırdı;
(ve bütün bunları) dört evrede (yarattı).”[53]
“Hayır; (hiçbiri kabul edilmez). Doğrusu o (cehennem), cayır
cayır yanmakta olan ateştir: Başın derisini kavurup-soyar. Yüz
çevirip arkasını döneni çağırır-durur. (Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta olanı. Gerçekten, insan,
‘bencil ve haris’ olarak yaratıldı.”[54]

Açıkça görüldüğü gibi, bu Surede Hz. Muhammed ve Kur’an,
AKP’giller’i anlatıyor bütünüyle. Parababalarını anlatıyor. TÜSİAD’cıları, MÜSİAD’cıları, TİSK’çileri, TOBB’cuları anlatıyor...
Onları muhakkak surette Cehennemin enselerinden tutup yakalayacağını ve kendine çekeceğini söylüyor...
İşte buna inanan insan hiç Firavun ve Karun’u bile fersah fersah
geçen miktarda para pul, mal mülk istifleyebilir mi, küpleyebilir mi?..
Hele hele de kamu malını aşırıp zimmetine geçirebilir mi?..
Yapamaz, değil mi?
İşte bu sebepten biz diyoruz ki, AKP’giller’in, imanın iki temel esasını oluşturan bu Din Günü’ne inançları yoktur.
Bakalım, Kur’an’da bu konuya ilişkin ne dendiğine dair birkaç ayete daha:
“Onlardan önce yurda konmuş ve imana sarılmış olanlar,
kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden ötürü
göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa
bile, ötekileri kendi nefslerine tercih ederler. Nefsinin cimriliğinden/doymazlığından korunanlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”[55]
“Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur.”[56]

Açıkça görüldüğü gibi, Kur’an, insan için hakkaniyetli olan, sadece
onun emeğinin karşılığını alabilmesidir, diyor. Yani yaşamını alınteriyle sağlayacaksın, diyor. Gelirin, alınterinle yarattığın emeğin karşılığı
[52]

Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Elmalılı Hamdi Yazır Meali.

[53]

Fussilet Suresi, 10’uncu Ayet, Muhammed Esed Meali.

[54]

Mearic Suresi, 15-19’uncu Ayetler, Ali Bulaç Meali.

[55]

Haşr Suresi, 9’uncu Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.

[56]

Necm Suresi, 39’uncu Ayet, Ali Bulaç Meali.
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olacaktır, diyor. Ondan fazlası yoktur senin için. Eğer olursa, bu helal
olmaz, diyor.
Ve devam ediyor Kur’an:
“Allah rızkı kiminize diğerinden daha fazla vermiştir. Peki,
kendisine fazla verilenler emirleri altında çalışan kesimleri servetlerine ortak etseler de, onlar da bu konuda (kendileriyle) eşit hale
gelseler ya! Buna (dahi razı olmayacaklarına) göre, hâlâ (ortak
koşmakla), Allah’ın nimetlerini bile bile inkâra yeltenmiş olmuyorlar mı?”[57]

Bu ayette de, görüldüğü gibi, Kur’an, maddi hayatın kazanımında
herkesin eşit olması gerektiğini söylüyor. Eğer Allah kiminize fazla rızık vermişse, bunu hemen elleriniz altında bulunanlara, tümünüz maddi hayatınızda eşit olacak şekilde vereceksiniz, dağıtacaksınız, diyor.
Böylece herkes, rızıkta eşitlenecek, diyor. Kiminiz az, kiminiz çok yemeyecek, diyor. Kiminiz yoksulluk çekerken kiminiz zenginlik içinde
sefa sürmeyecek, diyor. Kesinkes, maddi hayatta herkes eşit olacak, diyor. İşte bunu yapmıyorlar, Allah’ın kendilerine vermiş olduğu nimetleri böylelikle inkâr etmiş oluyorlar, diyor. Onların kendilerinin olduğunu
sanıyorlar, oysa çok verilenlere her şeyi Allah vermiştir, dolayısıyla da o
nimetler Allah’ındır. Onu kabul ettikleri anda Allah’ın emirlerini yerine
getirecekler, elleri altında bulunanlarla, kendilerini rızıkta eşitleyecek
şekilde o nimetleri dağıtacaklar diyor, pay edecekler, diyor. İşte bunu
yapmayan zenginler, Allah’ın nimetlerini inkâr etmiş oluyorlar, diyor.
İşte siz de bu inkârcılar arasındasınız, Tayyip!
Hz. Muhammed ve Kur’an’ın maddi hayata ilişkin tüm emir ve
önerilerini, bütünüyle ve tüm gerçekliğiyle savunanlarsa, sadece biz
Gerçek Devrimcileriz. Ve bu bakımdan ya da bu sebepten dolayı biz diyoruz ki; Hz. Muhammed’in gönlünden de sosyalist bir toplum düzeni
kurmak geçer...
Dolayısıyla da, Hz. Muhammed de sosyalisttir ruhen. Çünkü kişiliğinin oluşumunda belirleyici olan kritik eşiğin 5 yılını çölde, İlkel
Komuna Düzeni yaşayan ya da sürdüren bir göçer Arap Aşireti içinde
geçirmiştir.
“Bedevi” denen bu İlkel Komünal Toplum Aşiret insanları ve özellikle de sütannesi Halime, Hz. Muhammed’e o eşitlikçi toplumun ahlâk
ve değerlerini yüklemiştir. Kişiliği, o değerler temelinde şekillenmiştir,
Hz. Muhammed’in.
[57]

Nahl Suresi, 71’inci Ayet, Mustafa İslamoğlu Meali.
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5 yaşından sonra getirilip Mekke’nin Tefeci-Bezirgân sömürü düzeninin egemen olduğu toplum içine konulunca da bu iki birbirine zıt
sosyal düzen yaşayan toplumların karşılaştırmasını yapmıştır, Hz. Muhammed. İlkel Komuna Düzeninde yaşayan Bedevi Aşiret Toplumunun
ne denli yüksek ahlâki ve insani erdemlere, değerlere sahip olduğunu
görmüş, Mekke Toplumunda ise bu değerlerin büyük ölçüde eritilip
yok edildiğini, insanların ruhen çürütülüp çamurlara bulandığını görmüş ve kavramıştır.
Bu sebeple de, gönlü hep sosyalizmden, sosyalist toplum düzeni
kurmaktan yana olmuştur.
İşte Kur’an bu yüzden hep Parababalarına, mal mülk istifleyenlere;
yoksula, yetime acımayıp, onu itip kakanlara kötü gözle bakmıştır, onları “zalimler” olarak nitelemiştir. Daha da açığı; onlara karşı açıktan
bir mücadeleye girişmiştir.
Ezilenlerin ve sömürülenlerinse yanlarında olmuştur. Onların safını
tutmuştur.
Hz. Muhammed ve Üç Halife, yaşayışlarıyla çok tutarlı bir biçimde
örneklik etmişlerdir, kurmak istedikleri sosyalist toplum düzenin nasıl
olacağına...
Özetçe; Hz. Muhammed, Cennet’i bu dünyada kurmak istemiştir aslında. Fakat tanık olunduğu gibi buna gücü yetmemiştir.
Üç Halife’den sonra ise, İslam iyice yozlaştırılmış ve Ruhu buharlaştırılıp yok edilmiştir. Geriye ise, yukarıda saydığımız Kabuğu kalmıştır İslam’ın. Yani namazdan, oruçtan, Hac’dan, kurbandan, sarıktan,
çarşaftan, türbandan, camiden oluşan Kabuğu...
İşte siz, bu Kabuğun savunucususunuz, Tayyip!
Sizin İslam’ınız da, tıpkı Muaviye ve Yezid’in İslam’ı gibi, Emevi
Saltanatının İslam’ı gibi, Ruhu olmayan ve sadece Kabuktan ibaret bir
İslam’dır.
İşte sen, yukarıda aktardığımız ilk açıklamanla o İslam’da bir reform yapılmasını istedin. O Kabuk İslam’ının ya da Emevi İslam’ının
güncel bir anlayışla değerlendirilip uygulanmasını istedin.
Fakat, bugüne dek seni desteklemiş bulunan bütün tarikat ve cemaatler ve Parababalarının, senin gibi din alıp satan Amerikancı siyasi partileri öylesine saldırdılar ki sana; hemen ertesi gün çark ettin, tam bir
dönüşle bir gün önce söylemiş olduklarını yalayıp yuttun...
Seni bu çark edişe mecbur kılanlar arasına katılmaktan, Yeni
CHP’nin Sorosçu Kemal’i bile trajikomik bir biçimde yaklaşımda bu252

lunmaktan kendini alamadı. Malum ya; senin de çok iyi bildiğin ve yaptığın gibi “din alıp satmak” yani din tacirliği, yani insanları “Allah’la
Aldatmak”, rantı en yüksek olan ticari ve siyasi metadır.
Sorosçu Kemal de bu metadan bizim payımıza da bir şey düşer mi
acaba, diyerek seni topa tutan şeyhler, dervişler, müritler, arasına katılıverdi...
Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte Türkiye’nin içler acısı durumu...
Ve işte Türkiye’nin Amerikancı Burjuva Partilerinin durumu...
Bunlar elbirliğiyle vicdanı, ahlâkı, İslam’ın ruhunu da çürütmüşlerdir. Bunların bütün derdi ündür, pozdur, makamdır, koltuktur, küp
doldurmaktır ve ABD’ye hizmetkârlık, yandaşlık etmektir. Bunlardan
halkımıza, vatanımıza, milletimize bir fayda gelmediği gibi; dine de,
İslam’a da bir fayda gelmez.
Bunlardan, zarardan, kötülükten başka hiçbir şey gelmez ve de beklenmemelidir...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Mart 2018
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Ayrım
Otuz Bir

TESEV’ci, Sorosçu Hacı Kemal’in, CHP tabanındaki
içtenlikli insanları ahmak yerine koyuşunun resmidir...
CHP tabanını oluşturan saf ve içtenlikli kardeşler!
Yeni CHP Şefi’nin şu mesajına bir bakar mısınız?..
“Kılıçdaroğlu’ndan “Muhsin Yazıcıoğlu” mesajı
“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP’nin eski lideri
Muhsiz Yazıcıoğlu’nun vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
“Kılıçdaroğlu, mesajında, “Aramızdan ayrılışının 9. yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyor, şüpheli ölümünün
aydınlatılması için de adalet mücadelemizin devam edeceğini yineliyorum” ifadelerini kullandı”[58]

“Rahmetle anmak” ne demektir, arkadaşlar?
Allah’ın merhamet ederek tüm günahlarını affetmesini dileyerek,
ölen kişiyi anmak, demektir...
Yani, ölen kişinin, Tanrı’nın rahmetine sahip olması için dua etmektir...
İşte Sorosçu Kemal Efendi, bu dilekle anıyormuş, Türk-İslam Sentezci Büyük Birlik Partisi (BBP)’nin eski Kurucu Genel Başkanını.
Şimdi de, kimmiş bu anılan kişi, ona bakalım bir:
***
Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954 tarihinde Halit ve Fidan Yazıcıoğlu çiftinin son çocuğu olarak Sivas’ın Şarkışla İlçesi Elmalı Köyü’nde doğdu. Yazıcıoğlu, ilk ve orta öğrenimi, Şarkışla’da, üniversite
eğitimini Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde yaptı.
1968’te cemiyetçilik çalışmalarına başlayan Yazıcıoğlu, Şarkışla’da
“Genç Ülkücüler Hareketi”ne katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu, üniversite
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/948268/Kilicdaroglu_ndan__Muhsin_
Yazicioglu__mesaji.html.
[58]
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eğitimi için 1972’de Ankara’ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel
Merkezinde görev yapmaya başladı. Sırasıyla Ülkü Ocakları Genel
Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlıklarında bulundu
(1977-1978). Yazıcıoğlu, 1978’de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu Genel Başkanı oldu.
1980 yılına kadar MHP’de Genel Başkan Müşavirliği görevinde
bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980’den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda yargılandı. 7,5 yıl Mamak Cezaevi’nde kaldı
ancak siyasi hayatına devam etmesini engelleyecek bir ceza almadı.
Yazıcıoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra, cezaevindeki ülkücüler ve
onların ailelerine yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim
Vakfı’nın başkanlığını yaptı.
1987’de Milliyetçi Çalışma Partisi’ne (MÇP) girdi ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.
20 Ekim 1991 Milletvekili Genel Seçimlerinde, Refah Partisi (RP),
Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Islahatçı Demokrasi Partisi’nin
(IDP) oluşturduğu ittifak bünyesinde milletvekili adayı olan Muhsin
Yazıcıoğlu, Sivas’tan milletvekili seçildi.
7 Temmuz 1992’de, “içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla
uyuşmadığı” gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaşıyla birlikte MÇP’den
ayrıldı.
29 Ocak 1993’te, MÇP’den ayrılan bir grup arkadaşı ile beraber
Büyük Birlik Partisi’ni (BBP) kurdu ve partinin Genel Başkanı oldu.
24 Aralık 1995’te yapılan erken genel seçimlerinde ANAP-BBP
ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak parlamentoya giren
Yazıcıoğlu, 28 Şubat 1996’da ANAP’tan istifa ederek BBP’ye döndü.
Muhsin Yazıcıoğlu, 28 Nisan 1998’de yapılan 3. Büyük Kurultay
ve 8 Ekim 2000 tarihindeki 4. Büyük Kurultay’da tekrar BBP Genel
Baskanlığına seçildi.
22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas’tan bağımsız milletvekili olarak TBMM’ye girdi ve seçimlerden önce bıraktığı BBP Genel Başkanlığı’na tekrar seçildi.
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde, Göksün, Kahramanmaraş’ta geçirdiği helikopter kazası sonucunda vefat etmiştir.”[59]

***
Görüldüğü gibi, arkadaşlar; bu vatandaş Kontrgerilla’nın yani Süper NATO’nun-Gladyo’nun Türkiye’de siyasi parti formatındaki Özel
Örgütü MHP’nin antikomünist, paramiliter katiller bölümünü oluşturan
Ülkü Ocakları’nın, genel başkanlık dahil her kademesinde görev yapmış bir kişiymiş.
Aynı zamanda MHP Genel Başkan Müşavirliği ve MÇP Genel Sek[59]

http://www.biyografi.info/kisi/muhsin-yazicioglu.
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reter Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş; yani bu Kontrgerilla Partisiyle özdeşleşmiş bir şahısmış.
Bu partiden ayrılıp, kendi liderliğinde kurulan BBP de aynı yolun
yolcusu ve aynı misyonun uygulayıcısı olmuştur.
Kontrgerilla Teorisyeni, CIA Yöneticisi David Galula, Türkçeye
de çevrilmiş bulunan “Ayaklanmalara Karşı Koyma-Teori ve Pratik” adlı kitabında, Kontrgerilla örgütünün bulunduğu her ülkede, bu
örgütün yönetimi ve denetimi altında çalışacak paramiliter güçlerden
derlenmiş bir siyasi oluşumun varlığını şart koşar.
Bu “sivil” görünümlü katiller örgütünün, Kontrgerilla’nın resmi
asker, sivil ve siyasi görevlileriyle-kadrolarıyla kaynaşık bir vaziyette
çalışmalarını emreder.
Aynen de böyle olmuştur Türkiye’de...
27 Mayıs 1960 Politik Devrimi sonrasında hızla gelişen ve yaygınlaşan halk kitleleriyle bağlar kurma aşamasına gelen Devrimci Hareketin önünü kesmek için, Kontrgerilla’nın MHP-Ülkü Ocakları adlı paramiliter katiller örgütü kullanılmıştır.
Bu örgüt, binlerce devrimci, yurtsever, antiemperyalist, Mustafa Kemal’ci ve laik, Alevi insanımızı canavarca katletmiştir...
Kahramanmaraş, Çorum, Sivas, Bahçelievler, Balgat, 16 Mart Beyazıt Katliamları gibi toplu katliamlarda da bulumuştur. Genç, yaşlı,
çocuk, kadın demeden binlerce masumun kanına girmiştir bu CIA örgütü...
Hatırlanacağı gibi bir dönem de David Galula’nın kitabında emredildiği şekilde, namuslu, yurtsever, demokrat biliminsanlarımız ve gazeteciler de acımasızca öldürülmüştür, bu örgüt tarafından.
Bunların birkaçının adını analım isterseniz:
***
1) Doç. Orhan Yavuz (15 Haziran 1977)
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğretim üyesiyken kampusta bıçaklanarak öldürüldü.
2) Doğan Öz (24 Mart 1978)
Ankara Cumhuriyet Savcılarından, demokrat kimliğiyle tanınan Doğan Öz, evinin önünde otomobiline binerken 6 el ateş sonucu öldürüldü.
3) Doç. Dr. Bedrettin Cömert (11 Temmuz 1978)
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Kürsüsü öğretim üyelerinden ve
Türk Dil Kurumu üyesi olan Cömert evinden çıkışta 3 katil tarafindan
öldürüldü.
4) Bedri Karafakioglu (20 Ekim 1978)
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İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanı iken öldürüldü.
5) Abdi İpekçi (1 Subat 1979)
Milliyet Gazetesi başyazarı Abdi İpekçi, Teşvikiye’deki evinin yakınında otomobilinde kurşunlandı. Katili Mehmet Ali Ağca.
6) Cevat Yurdakul (28 Eylül 1979)
Adana Emniyet Müdürü iken öldürüldü.
7) Prof. Ümit Doganay (20 Kasım 1979)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ögretim üyesiyken evinin
önünde öldürüldü.
8) Prof. Cavit Orhan Tütengil (7 Aralık 1979)
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Enstitüsü Başkanı
iken evinin az ilerisindeki otobüs durağında öldürüldü.
9) Ümit Kaftancıoğlu (11 Nisan 1980)
TRT Programcısı ve yazar Kaftancıoğlu Mecidiyeköy’de vuruldu.
10) Dr. Sevinç Özgüner (23 Mayıs 1980)
Türk Tabibler Birliği Merkez Heyeti üyesi iken evlerine yapılan
baskın sonucu öldürüldü.
11) Kemal Türkler (15 Temmuz 1980)
DİSK Genel Başkanı, sendikacı Türkler, evinin önünde öldürüldü.[60]

***
Ülkü Ocakları adlı bu Kontrgerilla örgütü, şu CHP yöneticilerini ve
muhtarları da acımasızca katletmiştir:
“Muharrem Erdoğan; Antalya İl Başkanı
“Abdurrahman Köksaloğlu; İstanbul Milletvekili,
“Avukat Ahmet Albay; Adana İl Başkanı
“Mehmet Zeki Tekiner; Nevşehir İl Başkanı
“Ethem Kaya; Uşak İl Başkanı
“Yusuf Bakır; Tokat İl Yönetim kurulu Üyesi
“Avukat Mustafa Kulkuloğlu; Kayseri İl Başkanı
“Temel Aydınoğlu; Trabzon Baro Sekreteri
“Bülent Demir; İstanbul Belediye Başkan yardımcısı
“Suat Karataşlı; Siverek Belediye Başkanı
“Yüksel Baba; Nevşehir İl Yönetim Kurulu Üyesi
“Battal Pekiş İçeri; Çumra Belediye Başkanı
“Özcan Babi; Biga, Gençlik Kolu Başkanı
“Avukat Ömer Yılmaz; Kayseri İl Başkanı
“Abdullah Sayar; Muhtar adayı
“Avukat Burhanettin Cihan
“Yaşar Baki Duru; Muhtar”[61]
[60]

http://turandursun.com/forumlar/archive/index.php/t-329.html.

[61]

Erdal Boyoğlu, http://halkinnabzi.com.tr/pdf/sayi102.pdf.
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Tabiî bu masum kurbanlar, yönetici konumundaki CHP’lilerdir. Bu
faşist örgütün katlettiği binlerce, ki bizce bu sayı 3 binden aşağı değildir, insan içinde daha pek çok CHP taraftarı insan vardır.
Namuslu olmak kaydıyla her aydınımız bu gerçekleri görür, bilir ve
savunur. Adı gibi bilir ki, MHP’nin bu Özel Cinayet Örgütü binlerce
devrimciyi, ilericiyi, yurtseveri, Mustafa Kemalci ve Kuvayimilliyeciyi, antiemperyalisti, laiki, demokratı, Kontrgerilla ideolojisinin buyruğu gereği acımaksızın öldürmüştür.
Zaten MHP, David Galula’nın kitabında netçe ortaya konduğu gibi,
Kontrgerilla’nın sivil görünümlü ayağını oluşturan paramiliter, Özel
Cinayet Örgütü olarak kurulmuştur. Misyonu, katliamdır bu partinin ve
onun Ülkü Ocakları gibi değişik adlar altındaki yan kuruluşlarının.
Yeni CHP’nin Sorosçu Hacı Kemal’i bilmez mi bu gerçekleri?
Elbette bilir. Hem de adı gibi...
Ama onun misyonu da insanları kandırmaktır. Soros ve onun da arkasında bulunan Amerikan Derin Devleti böyle doktrine etmiştir, Sorosdaroğlu Kemal Efendi’yi.
Hiç utanıp arlanmadan ne diyor bu zat iki yıl önce?
“Türkiye’deki bütün ülkücülere seslenmek istiyorum. Bütün
ülkücülerin en az bizim kadar vatansever olduğunu biliyorum. Biz
nasıl Türkiye’nin geleceği konusunda, bekası konusunda endişe taşıyorsak, samimi bütün ülkücüler de aynısını taşıyor. Eline silah
alıp bir siyasiye ateş etmek sadece ve sadece ülkücüleri karalamaktır. O kişi ülkücü olmaz böyle bir insanın ülkücü adını kullanması
da başlı başına bir sorundur.”[62]

CIA emrindeki Kontrgerilla’nın Özel Örgütü MHP’nin katliam birimi Ülkü Ocakları için bundan daha başarılı bir methiye, bir güzelleme,
herhalde çok az kişi tarafından yapılabilir.
Bre utanmaz arlanmaz adam!
Senin için Türkiye Halkının zerre kadar önem ve değer taşımadığı
ayan beyan meydandadır, yapıp ettiklerinle. Fakat sen, bir kaset operasyonuyla tepesine tünetildiğin partinin mensuplarına ve geçmişine de
zerrece saygı ve sevgi beslemiyorsun.
Yukarıda andığımız binlerce cinayeti ve masum insanın kanının
dökülmesini senin methiyeler düzdüğün ülkücüler işlemediyse, kimler
işledi öyleyse?..
[62]

http://www.mynet.com/haber/guncel/kilicdaroglu-o-kisi-ulkucu-olamaz-2701197-1.
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Uzaylılar mı gelip o cinayetleri işleyip gittiler?..
Allah sana vicdan, ahlâk ve namus ihsan etsin, diyeceğiz de; o da
boş bir dilek olur herhalde. Bu yaştan sonra senin iflah olman mümkün
olmaz bizce...
Saygıdeğer CHP’li kardeşler;
Partinizin tepesini tutmuş olan, işte bu Sorosdaroğlu Kemal ve avanesidir. Bu ve ekibi, CHP’yi CHP olmaktan çıkarmıştır.
Zaten kendisi de dememiş midir; “Biz 30’ların, 40’ların CHP’si değiliz”, diye?..
Bütün bu gerçekler gün gibi ortadayken sen, partine hiç sahip çıkmayacak mısın?
Onu düzeltmek için ve onun başına CIA tarafından getirilmiş olan
ekibi oradan defetmek için hiç çaba göstermeyecek misin?
Hiç mücadele etmeyecek misin?
Eğer etmez isen, Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’giller’inin
“hülooğğ”cularından ne farkın kalır?
Akıl ve idrak yoksunluğu yönünden, zihin hasarına uğramışlık yönünden hiçbir farkın kalmaz bizce...
İşte görüyorsunuz; Sorosçu Kemal, “Ekmel”, TR 705, Pontusçu
Bekaroğlu, Ermeni Soykırımı Yalanı meftunu Selina Doğan’la Şafak
Pavey, Sevr’ci Canan Kaftancıoğlu rezaletlerinden sonra işte yukarıdaki Muhsin Yazıcıoğlu’nu “rahmetle anma” mesajıyla bir kere daha
CHP’nin tabanını oluşturan halk kesimini ahmak yerine koymuştur, ebleh yerine koymuştur. Ve hatta, alınmayın ama eşek yerine koymuştur...
Bizim için, bu adam ve avanesi de, Meclisteki Amerikancı Dörtlü
Çete’nin bileşenlerinden biridir ve ABD işbirlikçisidir, haindir, Türkiye
Halkının, vatanının düşmanları cephesinde yer alır.
Bizim bu acı uyarılarımız, sizin davranışa geçerek partinizi bu felaketten kurtarmanıza yöneliktir.
Biliyoruz ki ana muhalefet rolünü oynayan bu Yeni CHP, aslında
sahtekârlık etmektedir. Yani Tayyipgiller İktidarının devamını sağlamayı amaçlamaktadır.
Unutmayalım ki, CHP gerçek anlamda bir muhalefet yapsaydı, Tayyipgiller bu kadar uzun süre iktidarda kalamazlardı...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Mart 2018
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