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Eee, Kaçak Saraylı Hafız?..
Öyle görünüyor ki artık yolcu olma vaktin gelmiş...
Devşiricin, iktidara taşıyıcın ve 16 yıldan bu yana orada tutucun 

ABD Emperyalist Haydudu da, onun stratejik ortağı İngiliz Haydudu 
da artık senden ellerini çekmişler.

Öyle olunca da, senin de çok iyi bildiğin gibi, iktidardan tekerlen-
din gittin demektir...

“Hülooğğ”cularınmış, Yeşil Kuşak Projesi ürünü milyonlarca 
meczuplaştırılmış oy vericilerinmiş, sandıkmış vs. imiş; hiçbirinin 
kıymeti olmaz artık...

Adın gibi biliyorsun ki, her şey ABD Çakalının bir işaretine-sin-
yaline bağlıdır...

Sen de kavradın aslında bunu. O yüzden ne dediğini bilmez hale 
geldin, kürsülerde, ekranlarda. Dilin dolaşıyor...

Bütün çaban “deliğe süpürülmemek”
Artık bebelerin bile kanmayacağı yalanlardan medet ummaya başla-

dın. Diyorsun ki; “15 yıl önce Türkiye’de fırın mı vardı, buzdolabı mı 
vardı?”

Bak işte herkesi güldürdün bu hallerinle be Hafız...
En damardan taraftarların bile hüzünle karışık gülüyorlar, böyle hal-

lere düşmene. 
Sadakat tazelemek için İngiltere’ye gittin, kısa süre önce. Kendin 

gitmeden bir hafta öncesinde de eski Bakanlarını gönderdin, PKK’nin 
Londra’daki bir örgütüne. 

Bakanların şunlardı, medyada yer aldığına göre:
Efkan Ala, Mehdi Eker, Taner Yıldız. 
Neydi PKK örgütünün adı?
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“Democratic Progressive Institute” (DPI). Yani Demokratik Gelişim 
Enstitüsü.

Besbelli ki üç bakanın söz verdi oradaki PKK yetkililerine, “biz  her 
şeye varız, eski günlere dönelim”, diye. 

Bir hafta sonrasında sen görüştün İngiliz Emperyalizminin sözcü-
leriyle. Orada neler dediğini de Türker Ertürk, duyumlarına dayanarak 
şöyle naklediyor:

“DELİĞE SÜPÜRMEYİN
“Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra’ya yaptı-

ğı ziyaretten de bahsetmek, büyük resmi görmek açısından çok 
önemli. Londra sıradan bir yer değil. Londra, 19. Yüzyıl’dan 
beri Kürt siyasetinin merkezi. Bu siyaset; önce Osmanlı’yı bölüp 
parçalamak, daha sonra Türkiye’yi kontrol altında tutmak için 
kullanıldı.  Londra,  Kıbrıs siyasetinin de merkezi ve bununla be-
raber en az 300 yıldan beri İslam’la iç içe yaşamış, Müslüman kit-
leleri yönetmiş, manipüle etmiş bir odak. Londra, aynı zamanda 
dünyanın önde gelen finans merkezi.

“Buraya gidildi ki; “Bizimle çalışmaya devam edin ve deliğe 
süpürmeyin” diye. İktidar, her konuda ama her konuda ödün ver-
meye razıydı! Bize Londra’dan gelen haberlere göre federasyon 
ve Kıbrıs; ilk teklif edilen ve ülkemizin çıkarları ve güvenliğinin 
yok sayıldığı tavizlerdi! Ama karşı taraf şüphe ile karşılıyor, inan-
mıyor ve daha da kötüsü; iktidarın yönetiminde Türkiye’deki ge-
lişmeleri bölge ve dünya barışı için tehdit olarak görüyordu.”[1]

Apaçık biçimde görüldüğü gibi, artık üstün çizilmiş, Hafız!
Onların gözünde güvenilirliğin sıfırlanmış...
Meselenin bir diğer önemli yönü de şudur:

ABD, BOP’u tek başına
AKP’giller’e uygulatmayacak

BOP’u, her ne kadar “Eşbaşkanıyım” diye meydanlarda dolansan 
da Hafız, tek başına sen ve AKP’giller’in Türkiye’de hayata geçiremez. 

Biliyorsun ki Haziran 2015’e kadar bu ihanet projesini uygulamak 
için büyük bir heveskârlıkla çalıştın, Hafız.

Fakat 7 Haziran’da gördün ki bu iş, seni siyasi olarak batışa götürü-
yor. Onun üzerine hemen çark edip daha önce; “ayaklar altına aldık”, 
dediğin milliyetçiliğe sarıldın. Vatanı BOP çerçevesinde parça parça et-

[1] https://odatv.com/hdp-tabani-kime-oy-verecek-01061841.html
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mek, tabiî ki halkta bir tepki ve isyan duygusuna yol açar. 
En meczuplaşmış “hülooğğ”cuların bile yaşanan bu acı gerçeklik 

karşısında uyanırlar ve silkinirler. 
“Ulan biz Reis diye sarıldık, yılan çıktı be!” derler. Artık gerisi ne 

olur, biz de öngöremeyiz...
İşte bu sebepten, Hafız, ihanet projesinin bir bölümünü de şimdi 

“Millet İttifakı” adı altında bir araya gelen ve başını Sorosçu Kemal’in 
Yeni CHP’sinin, “Amerika’ya yapısal olarak bağlı” İnce Muharrem’i-
nin çektiği ekibin uygulamaya koyması gerekmektedir. 

Yani sen danayı yüzüp kuyruğuna getirdin. Geri kalanını da bunlar 
tamamlayacak...

Böylece de milletin tamamı diyecek ki; “Yahu bütün partiler bunu 
yapmak mecburiyetinde kalmışsa, demek ki bundan kaçış ve kurtuluş 
yok. İstemesek de, bize acı gelse de, ‘zamanın ruhu’ böyle gerektiriyor-
muş artık. Gördük işte, tüm partiler bu işin içine girmiş durumda. Bizim 
de başka oy vereceğimiz kimse kalmadığına göre bunların yaptığına 
katlanacağız gayrı.”

İşte milletin tamamına bunu dedirtmek için senin yolcu edilmen, 
yerine senin gibi, seninle aynı efendiye tabi bu şahısların getirilmesi 
gerekmektedir. 

Onların getirilmesi için de ABD Çakalı sinyali çaktı...
İnce Muharrem’in, Akşener Hanım’ın ve Karamolla’nın önü açıldı...
Senin yandaş televizyonların bile, 916 milyon dolar vererek De-

mirören’e aldırttığın eski Doğan Medyası bile bu şahısları parlatır oldu, 
gördüğün gibi. Ve senin de bunları engellemeye gücün yetmez oldu 
gayrı...

Öylesine güşsüzleştin ki; İstanbul İl Örgütü’nde “Mahalle Başkanla-
rı”yla yaptığın toplantıda, onlara verdiğin kanunsuz emirler ve göster-
diğin yollar videoya kaydedilip anında servis ediliyor, sosyal medyaya.

Ben bunları dışarıda konuşmam, diyorsun orada. Ama videon inter-
net ortamında tıklanıp duruyor...

ABD Hayduduna güvenerek siyaset yapanların tamamının kaderi 
budur be Hafız...

ABD önlerini açtığı sürece, bülbül gibi şakırlar. Hiçbir güç önlerin-
de engel oluşturamaz. Öylesine hızla yol alırlar ki, kerameti kendinde 
görmeye başlarlar. 

“Ben neymişim de haberim yokmuş be!”, derler.
Ama kullanım süreleri dolup ABD iplerini kesiverdiği anda, denge-
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sini kaybedip uçurumdan yuvarlanmış garibanlar gibi hızla, ne olduğu-
nu anlamadan çakılıverirler yere...

Sen de bu süreçtesin be Hafız...
Ne olduğunu, ne yaptığını bilmez haldesin şu an...
Bakışların korku dolu. Dilin dolaşıyor habire. Öyle ki nerede oldu-

ğunu bile şaşırıyorsun bazen.
Normal bunlar, Hafız...
Ne demişti, ünlü şarimiz Nazım?
“Hiçbir korkuya benzemez vatanını satanın korkusu!”
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

21 Haziran 2018 
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Diktatörlükler çöker, Despotlar devrilir. Hırsızlıklar, yolsuzluklar, 
vurgunlar, talanlar bir bir çıkar ortaya. Hırsızlar yakalanır. 

Yalanın dolanın, iftiranın, düzenin cisimleşmiş hali olan bir gü-
nah mabedi görünümündeki Kaçak Saray yıkılır...

Kötülüklerin bir sonu olur elbet...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Amerikancı Parababaları partilerinin bir seçim tiyatrosu daha so-

nuçlandı, bildiğimiz gibi. 
Sandıktan kim mi çıktı?
CIA Şefi Morton Abromowitz’in taa Refah Partisi Beyoğlu İlçe 

Başkanlığı döneminde devşirip, örgütleyip, 2001’de de partileştirip 
CIA’nın ve ABD’nin (stratejik müttefikleri olan İngiltere ve İsrail’le 
birlikte projelendirip) iktidara taşıdığı ve 16 yıldan bu yana da orada 
tuttuğu AKP’giller’in Büyük Şefi Tayyip.

Son anda ABD’yle işi bağladı,
seçim oyununun galibi oldu

Amerika ve İngiltere bundan vazgeçmiş gibi görünüyordu. Besbelli 
ki bu, seçim oyununa günler kala ABD ile işi bağladı yeniden. 

İngiltere’ye yaptığı teklifin aynısını ya da daha fazlasını ABD’li ya-
pımcılarına götürdü. Hani demişti ki, İngiliz Emperyalizminin sözcü-
lerine; “Beni deliğe süpürmeyin. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Kıb-
rıs’tan vazgeçmek ve Federasyon, ilk yapacağım işler olur.”

Fakat Türker Ertürk’ün duyumlara dayanarak aktardığına göre İn-
giliz Emperyalistleri güvenemiyorlar Tayyip’in bu dudak uçuklatacak 
denli, ülkemiz için hainane tekliflerine. 

Demek ki ABD Haydut Devletiyle işi bir şekilde bağladılar, belki de 
yazılı bir protokole döktüler ihanet sözleşmesini...
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Bunun sonucunda da Tayyip, bir kez daha çıkarıldı sandıktan.
Zaten hep söyleyegeldiğimiz gibi; 1950’den bu yana sandıklardan 

kimin çıkarılıp iktidara taşınacağına sadece ABD Haydut Devleti karar 
verir ve sonucu o belirler. 

Önümüzdeki karanlık günlerde de
mücadeleye devam edeceğiz

Saygıdeğer Halkımız;
Demiştik ki daha önceki değerlendirmelerimizde; bu “seçim” adlı 

Amerikancıların ihanet oyununun sonucu nasıl belirlenirse belirlensin, 
halkımızın payına ölümlerden ölüm beğenmek düşecektir. 

Evet, durum vahim. Günler karanlık. Ülkemizin ve halkımızın yüz 
yüze olduğu felaketler dehşet verici. 

Önümüzdeki süreçte öyle görünüyor ki Kıbrıs satışa çıkarılacak ve 
BOP Haritası’nın Türkiye ayağının uygulanmasına hız verilecek. 

Bizlerse, tabiî, bu ihanet projelerine ve ihanet tekliflerine, ihanet an-
laşmalarına ve hainler iktidarlarına karşı bütün gücümüzle mücadele 
etmeye devam edeceğiz.

1920’den bu yana biz bu savaşın içindeyiz. 1971’de Önderimiz Hik-
met Kıvılcımlı’dan devraldığımız şanlı kızıl bayrağımızın altında kut-
sal savaşımıza bir an bile ara vermeksizin devam ediyoruz ve bundan 
sonra da bedence tükenişe uğrayıncaya kadar devam edeceğiz. 

O zaman da bayrağı, savaşımızın genç kuşak yiğitlerine teslim edip 
görevlerini layıkıyla yapmış olan insanların kalp huzuru içinde sonsuz 
dinlenişe çekileceğiz. Ve geldiğimiz yere döneceğiz:

Topraktan geldik, yine toprak olacağız...
Yine hep söyleyegeldiğimiz gibi bizi hiç kimse korkutamaz, yıldıra-

maz, sindiremez, tereddüde düşüremez. 
Biliyoruz ki adımız gibi; en sonunda biz kazanacağız!
Halkımızın Devrimci Demokratik İktidarını kuracağız bu ülkede. 
İşbirlikçi hainlerse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, nereye çıkarlarsa 

çıksınlar, hangi zırhlara bürünürlerse bürünsünler, sonunda mutlaka çe-
lik bilezikle tanışacaklardır. 

İhanetlerinin, zulümlerinin, vurgunlarının, yalanlarının, dümenleri-
nin, düzenlerinin, dolaplarının hesabını bir bir vereceklerdir. 

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

25 Haziran 2018 
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Hiçbir meşruiyeti yoktur!
Çünkü üniversite diploması yoktur, dolayısıyla da Cumhurbaşka-

nı seçilebilme yeterliliğine sahip değildir!
Onun Cumhurbaşkanlığı da, oluşturduğu hükümetler de, attığı 

imzalar da hukuken yok hükmündedir!
Daha önce de defaatle belirttiğimiz gibi, o şahıs ve avanesi, 

ABD’nin ve AB’nin desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin te-
pesini gasp etmiş durumda bulunan, çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. 
Mafyatik bir çetedir.

Bunu şimdiden bir kez daha açık ve kesin biçimde ilan ediyoruz.

Üniversite diploması yoksa Cumhurbaşkanlığı da yok
Yaptıkları da yok hükmündedir!

Kaçak Saraylı BOP Eşbaşkanı reisliğindeki; bu Türkiye, Kuvayimil-
liye, Mustafa Kemal ve laiklik düşmanı; Ortaçağcı, çıkar peşinde koşan 
suç örgütünün yaptığı bütün anlaşmalar geçersizdir, yok hükmündedir. 

Bunu ve ekibini meşru sayan, bununla işbirliğine giden, bunu Ka-
çak Saray’da, Mecliste alkışlayan, kutlayan ve bunlarla görüşen, yarı-
şan her kurum ve kuruluş, ister ekonomik, ister siyasi vb. yapıda olsun; 
hepsi de bunların suçuna ortaklık etmiş olmaktadır.

Hatırlanacaktır; Tayyip birbiriyle hiç ilgisi olmayan iki farklı diplo-
ma koydu ortaya, güya Marmara Üniversitesi’nden alınmış.

Her ikisinin de sahteliği net biçimde ıspatlanmış bulunmaktadır. Do-
layısıyla da bu ve ekibi, işledikleri binbir suça ilaveten, Resmi Evrakta 
Sahtecilik Suçunu da işlemiş olmaktadırlar. 

Bu diplomasız şahsı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sokan onun si-
yasi partisi de, adaylığını kabul eden Yüksek Seçim Kurulu da aynı 
suça batmış bulunmaktadır.
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Hatırlanacaktır yine; bu son seçim oyunu öncesinde, YSK’ye başvu-
rarak Tayyip Erdoğan’ın yüksekokul diploması bulunmadığını, dolayı-
sıyla da Cumhurbaşkanlığı yarışına girme yeterliliğine yasalar çerçeve-
sinde sahip bulunmadığını bildirerek bu şahsın seçim dışı bırakılmasını 
talep etmiştik, Parti olarak.

Tabiî AKP’giller’in bir yan kuruluşu haline dönüştürdüğü YSK, 
“gerekli evrakları vermiştir”, diyerek talebimizi reddetti.

YSK hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Eğer YSK’yi suçlu 
bulup yargılamaktan kaçınır ise o mahkeme; o da bunların suçuna işti-
rak etmiş sayılır.

Halkımıza sözümüzdür:
Eninde sonunda Tayyip Erdoğan’ın yükseköğrenim gördüğünü bel-

geleyen bir diplomasının bulunmadığını herkesin görmesini, anlaması-
nı ve bundan adı gibi emin olmasını sağlayacağız. 

Dolayısıyla da, Türkiye Cumhuriyeti’nin tepesini ekibiyle birlikte 
işgal ettiği yıllar boyunca attığı tüm imzaların, yaptıkları tüm antlaş-
maların hukuk karşısında yok hükmünde olduğunu ortaya koyacağız. 

Böylelikle de, bunların yıllar boyu 81 milyon insanımızı ahmak ye-
rine koyarak kandırdıklarını, Allah’la aldatarak kendi hainane amaçları 
için kullandıklarını, istismar ettiklerini herkese anlatacağız. 

Halkımız bir kez daha görecek ve anlayacak hakkın, hukukun, ada-
letin, namus ve vicdanın, vatanseverliğin, halkseverliğin, ahlaki ve in-
sani erdemlerin en tam ve sarsılmaz biçimde bizim tarafımızdan savu-
nulduğunu.

Kendisinin biricik dostunun sadece biz olduğumuzu...
Ne demişti Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı?
“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense, ölmeyi 

yeğlerim.”
Evet, aynen öyledir...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Haziran 2018 
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Saygıdeğer arkadaşlar;
12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün Şefi, CIA’nın Ortadoğu Masası 

Şefi Graham Fuller’ın “Bizim Oğlanlar” dediği Kenan Evren’in 12 
Eylül Anayasasıyla birlikte kendisinin de Cumhurbaşkanlığını onay-
layan 1982 “Oylama”sında aldığı yüzde 91.37 oranındaki “Evet” 
oyu, ona meşruiyet sağlamadı.

Ve onu, Tarihin lanetli sayfaları arasında yer almaktan kurtara-
madı.

Zalimler, Tarih boyunca lanetle anılacaktır
Hatırlanacaktır; göstermelik de olsa ömrünün son günlerinde “Dar-

becilik”le suçlandığı yargılamadan da kurtaramadı.
1980’li yıllarda yaşayanlar bilir: O da yıllar boyu ülkenin tek hakimi 

sayıyordu kendini. Aynen bugünkü Kaçak Saraylı gibi, gece gündüz 
meydanlardan, ekranlardan höykürüyordu millete. 

Aynen bunun gibi, herkes sabahtan akşama bağırtılarını dinliyordu 
onun da.

Fakat soğukkanlı ve affı olmayan Tarih, getiriverdi onun sonunu 
da...

Tüm itibarı sıfırlandı. Herkes lanetle alır oldu adını ağzına...
Keser kaçığı “Bokçu” Profesör Celal Şengör’ün dışında ona sahip 

çıkan olmadı öldüğünde. 
Tarihin bu kesin ve affetmez işleyişi ve yargısı olmasa, bin yıllardan 

bu yana, ömür boyu iktidarlarda kalmış, milyonlarca masum insana kan 
kusturmuş kanlı diktatörler, zalim sultanlar, krallar ve saltanatları hiç 
devrilmezdi, yıkılmazdı. 

İnsanlık bin yıllar öncesinde çakılıp kalırdı...
Toplum düzenleri de hiç değişmezdi. İnsan davranışları da... Hay-
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van içgüdüleri gibi belli davranış kalıpları içinde debelenip dururdu 
insanlık...

Ama gerçek Sosyal Bilimin de apaçık olarak gösterdiği gibi, hiç de 
böyle bir şey olmuyor.

Üretici Güçlerin durdurulamaz bir biçimdeki gelişimine paralel ola-
rak, toplum biçimleri de, ahlâk, kültür, siyaset ve hatta evlilik biçimleri 
de değişiyor.

Yeni toplum düzenini oluşturan, toplumun üretim temelinde dolay-
sızca rol oynayan sosyal sınıfların varlıkları ve oluşumları da değişiyor, 
bu üretim biçimlerinin gelişimine orantılı olarak.

Yani Heraklitos’un dediği gibi “Panta rei”: Her şey akıyor, deği-
şiyor...

AKP’giller de kaçınılmaz sonlarının başındadır
Tarih sahnesinde gelişen üretici güçlerle bir arada var olamayan 

mülkiyet ilişkileri ve biçimleri ve ona bağlı olan sosyal sınıflar da ala-
şağı oluyor, sosyal varlıkları sona eriyor...

Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın...
Kaçak Saraylı ve avanesi AKP’giller’in de sonu yakın. Kaçınılmaz, 

acılı sonlarına hayli yaklaşmış bulunmaktadır onlar. 
Siyasi planda BOP Haritası’nı Türkiye’de uygulamakla görevli kıl-

mıştır onları, yapımcıları ve efendileri ABD Emperyalist Haydut Dev-
leti.

Ekonomik plandaysa Türkiye’yi batağa sürüklemişler, tüm varlıkla-
rını har vurup harman savurmuşlar, ekmeklik buğdayı, kuru fasulyeyi, 
mercimeği, nohutu ve hatta samanı, ve hatta eti bile ithal eder, dışarıdan 
alır hale getirmişlerdir.

Aynı zamanda da Kuvayimilliye yadigârı tüm kamu kuruluşlarını 
yerli-yabancı Parababalarına yok fiyatına peşkeş çekerek üretim kayna-
ğımızı kurutmuşlardır.

Kendileri Firavunları, Karunları bine, on bine katlayan servetler 
edinmişlerdir yedi sülaleleriyle birlikte, Kaçak Saray’lar yaptırmışlar-
dır 1165 odalı. Büyük şehirlerimizde kamu malı, arsa yeşil alan bırak-
mamışlardır, satmadık, çalıp çırpmadık...

Tüm bunlara ilaveten Türkiye’nin dış borçlarını da, iktidara geldik-
lerinden bu yana üç misli arttırarak 450 milyar dolara çıkarmışlardır.

ABD Haydudunun parası Dolar karşısında Türk Lirası, üzerine gün 
vurmuş kar gibi eriyip gitmektedir. Tabiî bu, halkımızın aynı oranda 
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yoksullaştırılması demektir. Bir anlamıyla da cebindeki parasının zorla 
alınarak ABD Hayduduna aktarılması demektir. 

Kitleleri kandırarak oylarını alabilmek için 20 milyar TL karşılıksız, 
yani kalp para basıp piyasaya sürmüşlerdir, seçimlerden hemen biraz 
önce. 

Bunun bedeli dün beklenen ve bazı illerimizi vuran dolu gibi hayâ-
sızca yapılmış zamlar ve vergiler olarak, işsizlik ve iflaslar olarak yağa-
caktır, ezilen ve sömürülen insanlarımızın başına.

Hem ülkemizi ABD Çakalının BOP Haritası çerçevesinde parçalara 
bölmek, hem de işsizlik ve pahalılık cehenneminin üzerinden en koyu 
dumanlar tüten bölgesine insanlarımızı sürüklemek, kitlelerde ister is-
temez bir tepkiye, bir silkinişe ve uyanışa yol açacaktır. 

Halkımızın bu haklı tepkisi karşısında tutunamayacaklardır, Kaçak 
Saraylı Tayyipgiller. 

İşte o zaman 16 yıldan bu yana insanlarımıza kan ağlatan, Ege’de 
18 Ada’mızı, iktidarını sürdürebilmek uğruna Yunanistan’a peşkeş çe-
ken, Ortadoğu ülkelerinde ABD ve AB Emperyalist Haydutlarının 10 
milyon civarında masum Müslüman insanın canına kıymasında onlara 
suç ortaklığı eden, trilyonlarca Dolar kamu malını tüm avaneleriyle bir-
likte iç ederek paylaşan, Laik Cumhuriyet’i yıkarak ülkeyi Ortaçağ’ın 
karanlık dehlizlerine doğru hızla sürükleyen, yargı diye, eğitim diye 
bir şey bırakmayan, Kur’an ve Hz. Muhammed’in Dinini terk ederek 
yeni bir  “Hırsızlar Dini” ya da “CIA-Pentagon Dini oluşturan 
bu hainler topluluğu, bu çıkar amaçlı suç çetesi, 12 Eylül Faşist Dikta-
törlerinin, FETÖ’nün yanında yerini alacaktır. 

Tabiî yaptıkları ihanetler de hiçbirinin yanına kalmayacaktır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Haziran 2018



Ayrım
Beş



39

Kaçak Saraylı Reis’in meczuplaştırılmış taraftarlarının ve onlara 
oy yağdırıcılarının temel siyasi motivasyonu dindir.

Bunlar; ekonominin iyiye ya da kötüye gidiyor olmasıyla, kuvvet-
ler ayrılığının olup olmamasıyla, Tayyipgiller’in Ege’de 18 Ada’mızı 
Yunanistan’a peşkeş çekmesiyle ve durup dinlenmeden, su içer gibi, 
soluk alır gibi yalanlar söylemesiyle, iftiralar atmasıyla ve trilyonlar-
ca Dolarlık kamu mallarını zimmetlerine geçirmesiyle zerre miktarda 
olsun ilgilenmezler.

Zaten Türkiye’nin genel gidişini görecek, anlayacak, kavrayacak 
bilgi birikimine ve mantık tutarlılığına, zihni serbestliğe sahip değil-
dirler. 

Onların aradığı en önemli ölçüt, oy verecekleri partinin ne ağırlık-
ta dindar olduğudur.

Bunların yüzde 80, hatta 90 oranındaki bölümü, ilkokul ya da orta 
eğitim düzeyinde bir eğitimden geçmiştir. Geri kalan yüzde 10 ya da 
biraz daha fazlasını oluşturan kesimse, AKP’giller’in yapmış olduk-
ları hayâsızca kamu malı talanından pay almış olanlardan oluşur. 
Bunlar siyasi çaplarına, işlevlerine, kariyerlerine orantılı biçimde pay 
alırlar yağmadan. Bu sebeple de aslında çıkarlarını kovalamaktadır 
bunlar. Onun dışında kalan hiçbir şey bunların da umurlarında de-
ğildir.

Amerikan İslamı’yla afyonlanan kitleler
kendi celladına-AKP’giller’e aşık

Hatırlanacaktır; 13 Mayıs 2014’te Soma’da büyük bir maden katlia-
mı yaşandı. 301 işçi kardeşimiz, yürek parçalayıcı bir biçimde, acı çeke 
çeke yerin yüzlerce metre altında can verdi.

Bu tümüyle, özelleştirme adı altında kamu mallarının yerli yabancı 
Parababalarına peşkeş çekilmesinin yarattığı bir facia idi. 
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İş güvenliği sıfır düzeyine yakın durumdaydı. Çünkü iş güvenliğini, 
bilimin emrettiği şekilde yerine getirmek, maliyet gerektirir, dolayısıy-
la da kârda düşüşe yol açar. Bu bakımdan Parababaları, iş güvenliğin-
den nefret ederler. 

İşte bu sebepten de Türkiye, kaza deyip geçilen iş cinayetlerinde 
dünya üçüncüsüdür. Her yıl 1500 civarında işçi kardeşimiz bu cinayet-
lere kurban gitmektedir. 

Katliam sonrası Tayyip ve avanesi Soma’ya gitti. 
Ne dediler, bu tür cinayetlerin hemen hepsinde söyledikleri gibi?
“Bu tür ölümler bu işin fıtratında vardır.”
Yani adamın iş güvenliği filan dünyasında yok... Madenciysen, ölür-

sün de; bu doğal, diyor. 
Tayyip, hayatını kaybetmiş madenci yakınını tokatladı burada, bildi-

ğimiz gibi. Onun memuru, adamları tarafından dövülüp yere düşürülen 
bir başka madenci yakınını tekmeledi...

Davası hâlâ sürmektedir, bilindiği gibi bu katliamın. Dün de, bugün 
de duruşmaları vardı. Bilindiği gibi, Partili yoldaşlarımız, katliamın ilk 
saatlerinden itibaren sürekli işçi kardeşlerimizin yanında oldular ve on-
ların haklarını savundular. Savunmaya da hep devam edecekler. 

Katliam sonrasında yapılan ilk seçimde, 7 Haziran 2015 Genel Se-
çimlerinde Soma’da da AKP’giller, yüzde 39.87’lik oy oranlarıyla bi-
rinci parti oldular...

 Geçen Pazar yapılan seçimlerde ise oylarını daha da arttırıp yüzde 
48.4’lik bir oy alarak yine birinci parti olmuşlardır.

Yani ne katliam umurunda olmuştur Somalıların, ne tokatlanan ma-
denci yakınları, ne tekmelenen madenci yakınları...

Çünkü ölçüt dindir. Öyle olunca, tabiî ki, en dindar sandıkları Kaçak 
Saraylı Reis ve avanesinden şaşmayacaklardır. 

Yine hatırlanacaktır; bu son seçimlerden kısa süre önce Tayyipgiller, 
elde kalan 14 şeker fabrikasını da yandaş Parababalarına satıp geçtiler. 
Fabrikalarda çalışan binlerce işçi işinden oldu. 

Sadece bu kadar değil; binlerce pancar üreticisi köylümüz de ekme-
ğinden edildi...

Ama buna rağmen, şeker fabrikalarının bulunduğu il ve ilçelerin biri 
hariç (Alpullu) tamamında da AKP’giller ve Büyük Şefleri Tayyip en 
çok oyu aldılar. İşte tablosu ve haberi:
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“Fabrikaları satılan iller seçimde ‘Erdoğan’ dedi
“Seçim sürecine, şeker fabrikalarının satılmasına isyan eden iş-

çilerin ve üreticilerin feryadı damga vurdu. Ancak bu tepkiler san-
dıktan AKP’ye ve Erdoğan’a oy olarak geri döndü.

“Seçim öncesinde en çok konuşulan konu işçilerin ve üreticilerin 
protestolarıydı. Özellikle de Cumhuriyet’in mirası olan şeker fab-
rikalarının satışı büyük tepki toplamıştı. Ancak şeker fabrikaları 
satılan 14 merkezin 13’ünde kazanan AKP ve Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan oldu. Erzurum, Yozgat, Kastamonu, Çorum, 
Afyon’da AKP açık ara seçimi kazandı. 14 merkez arasında sadece 
Alpullu’nun bağlı olduğu Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde CHP 
üstünlük elde etti. Başka kentlerde de benzer oy oranları çıktı.

“ÇAY ÜRETİCİSİ NE DEDİ?
“Rize’de çay üreticisi ürünleri para etmediği için defalarca ey-

lem yaptı. “Oy vermeyiz” dedi. Rize’de sandıktan AKP ve Erdo-
ğan çıktı. Erdoğan, memleketi Rize’de yüzde 76,9 oy aldı. CHP’nin 
cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Rize’de yüzde 16,6 oy 
oranına ulaştı. Rize’de AKP’nin oy oranı yüzde 64,8, CHP’nin oy 
oranı yüzde 13 oldu.

“MALATYA VE ORDU DA VAR
“Malatya’da kayısı üreticisi bir türlü çözülmeyen sorunlarına 

isyan edip 2.5 milyon kayısı ağacını kesti. Sandıkta ise yine “Erdo-
ğan” ve “AKP” dedi. Malatya’a Erdoğan yüzde 69,2, İnce yüzde 
22,9 oy aldı. Malatya’da AKP yüzde 52,9, CHP is yüzde 16,7 oy 
oranına ulaştı. “Fındık para etmiyor” diye ağlayan Ordu’da ise Er-
doğan’ın oyu yüzde 65,1, İnce’nin oyu yüzde 26 oldu. Ordu’da en 
yüksek oy AKP’ye çıktı. AKP yüzde 48,8 oy alırken CHP’nin oyu 
yüzde 22,7’de kaldı.”[2]

Aynı iç karartıcı duruma bir örnek de; Eskişehir’deki AKP’gil-
ler tarafından yapılmak istenen çevre katliamının, bu son seçimlerde 
AKP’giller’in ve Reislerinin sandıktan birinci parti olarak çıkarılma-

[2] Sözcü Gazetesi, 27 Haziran 2018.
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sında hiçbir etkisinin olmadığıdır. 
Cumhuriyet Gazetesi’nin bu çevre katliamına ilişkin haberi şöyley-

di:
“Polis barikatını aşan Eskişehirliler termik santral yapımını 

protesto etti
“Eskişehir’in Alpu Ovası’na kurulması planlanan ve ihale aşa-

masında olan termik santrale karşı miting yapıldı.
“Havası en temiz 6 kent arasında yer alan, dünya Lületaşı re-

zervlerinin yüzde 80’ini topraklarında bulunduran ve kilometre-
lerce verimli tarım arazilerine sahip Eskişehir’in Alpu Ovası’na 
kurulması planlanan kömürlü termik santrale karşı dün (3 Mart) 
binlerce yurttaş bir araya geldi. Demokratik kitle örgütleri ve si-
yasi parti temsilcileri öncülüğünde kömürlü termik santrale hayır 
yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.”[3]

Bunlar ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin meyveleri
Saygıdeğer arkadaşlar;
Görüldüğü gibi, AKP’giller’in seçim sandıklarına oy yağdırıcıları, 

yukarıda da belirttiğimiz gibi, tek bir şeye odaklanıyorlar: Oy verecek-
leri partinin ne ölçüde dindar olup olmadığı...

Hani şöyle de anlatabiliriz bunların düşünüş tarzını:
Söz konusu dinse, gerisi teferruattır...
İşte bu sebepten, ABD Emperyalist Haydut Devleti, 1950 sonra-

sında Türkiye’nin de içinde yer aldığı İslam ülkelerini “Yeşil Kuşak 
Projesi” adını verdikleri bir lanet halkasıyla tutsak etmiştir ve kafadan 
gayrimüsellah hale getirmiştir insanlarımızı.

Bu projenin isim babası da, bilindiği gibi, uzun yıllar Ankara’da 
karargâh kurmuş ünlü CIA Şefi ya da CIA’nın Ortadoğu Masası Şefi 
Graham Fuller’dir.

Yıllar sonra verdiği bir röportajda; bu projenin isim babası olmaktan 
gurur duyarım, diyebilmiştir bu alçak...

Ve İslam ülkeleri bu projenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Tarikat-
larla, Kur’an Kurslarıyla, İmam Hatip okullarıyla donatılmış ve yüz 
milyonlarca insan bu Ortaçağ kurumlarının doğrudan ya da dolaylı 
yaydıkları Muaviye-Yezid Dini afyonuyla meczuplaştırılmış, zehirlen-
dirilmiştir. 

[3] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/937525/Polis_barikatini_asan_Eskise-
hirliler_termik_santral_yapimini_protesto _etti.html.
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Dünyayı ve ülkesini, ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan göremez, 
algılayamaz, kavrayamaz hale getirilmiştir...

Yirminci Yüzyıl’da yaşamasına rağmen, 1400 yıl öncenin kafa ya-
pısı, düşünme tarzı ve dünya görüşüyle düşünür, davranır, yaşar hale 
getirilmiştir...

 Öyle olunca da bu insanları Allah’la aldatmak, neredeyse çocuk 
oyuncağıdır artık, Tayyipgiller gibi din bezirgânları için ve ABD Em-
peryalist Haydudu için, onun CIA’sı için. Ve yerli işbirlikçi diğer halk 
düşmanı hainler için...

İşte bu sebepten, Tayyipgiller, durup dinlenmeden din alıp satar-
lar, din sömürüsü yaparlar. Ağızlarından hiç düşmez; Allah, kitap, din, 
iman...

Böylece cahil, yoksul insanlarımıza kendilerinin ne kadar dindar ol-
duklarını kanıtlamaya çalışırlar. Ve bu işten asla vazgeçmezler. Hiç ara 
vermeksizin din alıp satar bunlar. Yani din tüccarlığı yapar...

Çünkü bu ticaretten daha büyük siyasi rantı olan bir ticaret biçimi söz 
konusu değildir artık, bizim gibi CIA-Pentagon İslamı’yla kafaları uyuş-
turulmuş, zihin hasarına uğratılmış insanların oluşturduğu ülkelerde.

Din tüccarlarının ağına düşmüş
cahil ve aç kitleler oy davarlığı yapar

Bu din tüccarlarının, bu Amerikan işbirlikçilerinin ağına düşmüş ve 
onların kurbanı olmuş 10 milyonlarca cahil ve aç insanımız, cenneti 
özleye özleye ölüme giderken, cellâtlarını kurtarıcı sanarak büyük bir 
heveskârlıkla onlara oy yağdırmaktan asla geri durmaz.

AKP’giller’in Büyük Şefi Kaçak Saraylı Tayyip’in ve büyükbaşla-
rını oluşturan kesimin papağan gibi tekrarlayıp durdukları yalanlar ve 
iftiralar sadece bu amaca yöneliktir: İnsanları Allah’la aldatmaya...

Bu ABD piyonlarının, “Cumhuriyet’in kurucuları dinsizdi. Laiklik 
dinsizliktir. CEHAPE camileri ahır yaptı. CEHAPE zihniyeti Kur’an’ı 
yasakladı, ezanı yasakladı. CEHAPE din adamlarına zulüm yaptı.” vb. 
biçimdeki yalanları, işte bu hainane amaçlarına hizmet etmek içindir. 

Zavallı bilinçsiz insanlarımız, 3 yaşlarından itibaren bu yalanlara 
inandırılır. Böylesi yalanlar binlerce, on binlerce kez tekrarlanır bu in-
sanlarımız karşısında.

Böylece de Kuvayimilliye ve laiklik düşmanlığı, Mustafa Kemal 
düşmanlığı, bu cahil insanlarımızın beyin hücrelerine kodlanır bir an-
lamıyla.
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Dikkat edin, arkadaşlar; AKP seçmeninin tamamına yakını için 
CHP’liler dinsizdir...

Onlar, Mustafa Kemal ve İnönü de dinsizdir; laiklik denen şey de 
dinsizlikten başka bir şey değildir, biçiminde düşünür. 

Onlar, CHP’ye ya da herhangi bir sol partiye oy vermeyi, dinden 
çıkmakla eşdeğer görürler neredeyse.

Onların bu anlayışını, Tayyipgiller’in hocası ve yetiştiricisi Molla 
Necmettin şu cümlesiyle en özet biçimde dile getirmişti bir zamanlar:

“Bizden olmayan patates dinindendir.”

İşte bunlara göre de sol demek, dinsizlik demektir...
O bakımdan, bunlar sağ partiler arasında, yani Parababaları Partileri 

arasında bir seçim yaparlar sadece. Onların kendilerince en dindar ola-
nınaysa oy verirler. 

Bunlar karşısında ekonomik vaatler sökmez. Bunların işsiz oluşları, 
yoksul oluşları, ülkemizin ekonomik ve siyasi alanlardaki problemleri, 
karşı karşıya bulunduğu felaketler hiç umurlarında olmaz. 

Onlara göre en dindar bildikleri parti ve onun lideridir, tüm bu alan-
lardaki sorunları da en iyi çözecek olan...

Çünkü bunlara göre en güvenilir, en liyakatli insan, en dindar gör-
dükleri insandır...

Aslında yaptıkları, dini bir seçimdir. 
Bilmezler ki hırsızlık yapanın, yolsuzluk yapanın, kamu mallarını 

aşıranın, ABD-AB Emperyalist Haydutlarına hizmetkârlık yapanın, 
Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı açısından ne imanı vardır, ne öbür 
dünya inancı ne de ahlâkı...

Bu cahil ve yoksul kesim, Kur’an’ı ve Hz. Muhammed İslamı’nı da 
bilmez. 

Bunlar için İslam, namazdan, oruçtan, Hacdan ibarettir...
Oysa Gerçek İslam, her şeyden önce “Güzel Ahlâk”tır, “Doğruluk”-

tur...
Kur’an Müslümanı yalan söylemez, iftira atmaz. Hırsızlık yapmaz. 

Kul hakkı yemez. Kamu malına ise asla el uzatmaz. 
Oysa AKP’giller başta gelmek üzere bütün Amerikancı Burjuva 

Partileri, bunların tamamını durup dinlenmeksizin yaparlar. Siyasetleri 
bunlar üzerine kuruludur.
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Din tüccarları tarafından afyonlanmış
kitlelerin ilacı bilimdir

Bunlara karşı mücadelede ideoloji sökmez...
Bilimin kılıç kuşanması gerekir. Yani İslam’ın hangi çağda, hangi 

toplumda, hangi sosyal şartlar içinde doğduğunu ve gerçek mesajının 
ne olduğunu Kur’an ayetleri ve Hz. Muhammed’in örneklik ettiği yaşa-
mıyla, elle tutarca, somut biçimde ortaya koymak gerekir. 

İşte biz bunu yapıyoruz...
İslam’ın bir Tarihsel Devrim olduğunu, Mekke Tefeci-Bezirgânla-

rına karşı İlkel Komuna Geleneklerini gücü oranında savunmaya ça-
lıştığını ayet ayet ortaya koyarak, olay olay ortaya koyarak göstermek 
gerekir. 

Kur’an ve Hz. Muhammed’in de vermek istediği mesaj, tüm ina-
nanlar için “rızıkta eşitlik”tir. Yani sosyalist bir toplum yaratmaktır...

Bakın şu ayetlere:
“Rızıkta üstün kılınanlar (zenginler) yanlarındaki (yoksullar) 

ile eşit hale gelmemek için onlara vermiyorlar. Allah’ın nimetini mi 
inkâr ediyor bunlar?”[4]

“Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “Helal ka-
zancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanın-
dan artanını verin.” İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki, derin 
derin düşünebilesiniz.”[5]

Netçe görüldüğü gibi, bu ayetlerde ortaya konan ekonomi programı, 
açık biçimde sosyalist bir toplum oluşturmayı öngörür. 

Peki, bunu başarabilmiş midir Hz. Muhammed?
Hayır...
Çünkü o günün Arap Toplumu, Mekke ve çevresi kentlerde artık 

Sınıflı Topluma geçmiştir, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, ege-
men sınıf olarak örgütlenmiştir.

Hz. Muhammed ve Kur’an, bu sınıfın sömürü ve zulmünü bir ölçü-
de de olsa ve kısa süreliğine de olsa ılımlandırabilmiştir.

Hz. Muhammed ve Ebubekir, Ömer ve Ali sonrası bu ılımlandırma 
ortadan kaldırılmış, Muaviye-Yezid ve Emevi Saltanatıyla birlikte bü-
tünüyle vurguncu, insanlık düşmanı Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 

[4] Nahl Suresi, 71’inci Ayet.
[5] Bakara Suresi, 219’uncu Ayet.
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egemen sınıf olarak hüküm sürdüğü devletler çağına girilmiştir.
İslam’ın Ruhu yok edilmiş ve sadece dini ritüelleri kalmıştır, bir Ka-

buk biçiminde. Ona indirgenmiştir din...
İşte Tayyipgiller de bu dinin temsilcisi ve savunucusudurlar.
Bunu göstermek gerekir insanlarımıza, ezilen ve sömürülen halk 

kitlelerine...

Din bezirgânlığı yapanları halka gösterdiğimiz için 
seçim dışı bırakıldık

Biz İslam’ın bu gerçeğini savunduğumuz için Kaçak Saraylı Reis 
bizi seçimler dışına attırdı. Ve bizi susturup bertaraf etmek için dava üs-
tüne dava açtırmaktadır. Kendince siyasi mücadelenin de dışına atmaya 
çalışmaktadır bizi. 

Muaviye-Yezid İslamı’nı savunan başka Parababaları partileri de 
vardır, bildiğimiz gibi.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir:
Durum böyle ise neden Tayyipgiller 16 yıldan bu yana devran sür-

mektedirler?
İşte burada da Amerika’nın rolü devreye girer. Bunlardan, ihanet po-

tansiyeli ve halkı Allah’la aldatma potansiyeli en yüksek olanını iktida-
ra getirir, ABD Emperyalist Haydut Devleti ve onun CIA’sı. 

Çünkü Parababaları partilerinin hepsinin devşiricisi, örgütleyicisi, 
oynatıcısı, iktidara getiricisi, iktidardan götürücüsü o emperyalist hay-
dut çakaldır.

İşte böylesine vahim bir tabloyla karşı karşıyayız, arkadaşlar.
Fakat bu ihanet çemberini kıracağız eninde sonunda. Halkımızın 

boynuna dolanan bu lanet halkasını parçalayıp atacağız suratına ABD 
Emperyalist canilerinin.

Zor olacak işimiz. Ama sonunda mutlaka başaracağız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

29 Haziran 2018 



Ayrım
Altı
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Bu son seçim tiyatrosu sonrasında, karamsarlıklara kapılıp ümit-
sizliğe düşen saygıdeğer halkımıza;

Aslında buna hiç gerek yok. Boş yere kendinizi harap etmeyin. 
Bakın, Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, yaptıkları onca kanunsuzlu-

ğa, onca dolaba, düzene rağmen ne sonuç aldı?
Yüzde 7.5 oy kaybıyla karşılaştı, 2015 1 Kasım Seçimlerine göre.
Bu da neyi gösteriyor, arkadaşlar?
Kaçak Saraylı ve avanesinin yani AKP’giller’in, artık durdurula-

maz bir biçimde bayır aşağı gitmeye başladığını...
Bunların ihanetlerini, vurgunlarını, kanunsuzluklarını, yolsuz-

luklarını, talanlarını, ABD işbirlikçiliklerini ve durup dinlenmez bir 
biçimde yalan ve hile yapmakta olduklarını gayrı en yakınlarındaki 
taraftarları bile itiraf etmek, yazıp çizmek zorunda kalıyor. 

Bakın, çarpıcı bir örnek:
Damardan Tayyipçi ya da yandaş Yeni Akit’in bir yazarı olan Ali 

Osman Aydın, nasıl ellerini yıkamaya çalışıyor...
AKP’giller’in yaptığı onca yalana, dolana, sömürüye, vurguna 

ben dahil değildim. Üstelik ben bu yapılanları eleştirdim de, demek 
istiyor. Çünkü gidişin sonunun hezimetle noktalanacağını ve hayâsız-
ca işlenmiş bunca suçun hesabının sorulacağını biliyor. 

Ben suça dahil değildim, hiç de olmadım, diyerek kendine savun-
ma hazırlıyor.

Aynen aktarıyoruz, aşağıdaki itirafnamesini:
***

AK Parti neden oy kaybetti?
Seçimler bitti.
Kaybedecek vakit yok, acilen muhasebe yapmamız ve oyların ne-

den düştüğünü cesaretle analiz etmemiz gerekiyor.
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Çok yakında yerel yönetim seçimleri var.
Ama daha önemlisi parti sosyolojisinin dayandığı taban kayıyor.
Gençlik kayıyor.
Yetişkinler kayıyor.
Aile kurumu kayıyor… 
Bu tabanı kaybetmek ya da küçültmek gelecek adına çok şeyi yitir-

mek anlamına geliyor.
Basra harap olduktan sonra, üzülmenin, “ah vah” etmenin anlamı 

olmayacak…
O yüzden kimileri hoşlanmayacak ama biz yine de taban kayması-

na, oy kaybına neden olan faktörlerden birkaçını sayalım. 
NEDEN OY KAYBEDİLDİ?
Eleştirisizlik: Öyle bir duruma gelindi ki, eleştiride bulunan herkes 

ve bizzat eleştirinin kendisi “haince bir iş” olarak görülmeye başlan-
dı. Eleştiri yapanlar, memleket düşmanlarıyla işbirliği yapmış kimseler 
gibi yaftalandı. Kim eleştiride bulunuyorsa “kesin bir hesabı vardır” 
diye bakıldı. Eleştiride bulunduğu için teşkilattaki görevinden aforoz 
edilenler oldu. Hiç değilse bu kişiler gözden düştü ve ilk rotasyonda 
bürokrasideki mevkilerini kaybettiler.

Eleştirenin uğradığı muamele, haklı nedenleri olup tenkit yapacak 
insanları da kendi kabuklarına çekilmeye zorladı. Eleştirenin düştüğü 
durumu görenler susmanın en iyi yol olduğu düşüncesiyle gidişata karşı 
kayıtsızlaştılar. Bu duruma Demokles’in kılıcı gibi başlar üstünde sal-
lanıp duran FETÖ operasyonlarının varlığı da tuz biber ekti. Pek çok 
insan sırf sistemin yanlışlarını ifade ettikleri için FETÖ’cü olarak lanse 
edildiler. Böylelikle eleştirmeyen, eleştirmekten korkan ve makamını 
kaybetmemek için her şeye “hay hay” diyen bir kitle vücuda getirildi. 
İstişare toplantıları, gerçeklerin ortaya konmadığı, yalnızca idarecilerin 
duymak istediği şeylerin konuşulduğu, başkanların pohpohladığı mide 
bulandırıcı nefs arenalarına dönüştü.   

Şımarıklık: Geçmişte AK Partinin sosyolojik temelini alt gelir gru-
bundan gelen insanlar oluşturuyordu. Sigortasız işlerde çalışarak aldık-
ları aylıklarla teşkilat giderlerine katkıda bulunanların, masa sandalye 
eksikliğini maaşıyla kapatmaya çalışanların sayısı hiç de az değildi.

Zamanla bu kitlenin bir kısmı, iktidarın nimetleriyle tanıştı. Buna 
paralel olarak eski araç, AUDİ marka bir yenisiyle değiştirildi. Aka-
binde, oturulan evler, semtler değişti. Tatil mekânları değişti. Önceleri 
tatillerde memlekete gidiliyordu ancak sonra yurtdışından azı kurtar-
mamaya başladı. Politik konjonktür ve karar verici siyasilere olan ya-
kınlık teşkilat içindeki nice insanı hiç olmayacak bir işe, müteahhitliğe 
cesaretlendirdi. Böylelikle kalabalık ve üretken! bir müteahhit sınıfı 
doğuverdi.     
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Erişilen mali kaynaklar, dünyanın baştan çıkarıcı nimetleri, siyase-
tin kazanımları, seçmenin hesap sormazlığı ve geçmişin unutulan yok-
sullukları bu insanları toplumdan da toplumun yaşadığı gerçeklikten 
de kopardı. Yol açıcı Erdoğan liderliğinin arkasında, “Kudüs, Suriye, 
Myanmar, 15 Temmuz, dava şuuru, Müslüman kardeşliği, mazlum coğ-
rafyalar” sloganlarının şemsiyesi altında bu sınıf, servetine servet, ikti-
darına iktidar kattı. Din adeta bir sömürü malzemesi olarak kullanıldı. 
Sponsorlu “Hayırlı Cumalar” mesajları atıldı.

Servetler arttıkça kibir, kibir arttıkça da gösteriş, riyakârlık arttı. 
Makam sahibinden oğluna, kızına, damadına ve hatta kimi zaman ya-
kın akrabalara kadar göz alıcı bir saadet zinciri oluştu… Bazı yerlerde 
deyim yerindeyse, yerel hanedanlar ortaya çıktı. Bu sınıfın çocukların-
dan bazıları sahip oldukları akıl almaz servetten dolayı şuurca Ak Parti 
misyonundan koparak, azılı muhalifler haline geldiler.

Netice olarak, siyasetten devşirilen servet, aşırı müreffeh bir yaşa-
ma dönüştü. Bu yaşam insanları şımarıklaştırırken Anadolu’daki AK 
Partili profilinden de kopardı. İktidarın çevresinde bir elit meydana 
geldi. Bu elit halk içine koruma aracı konvoylarıyla çıktı ve vatandaş 
için ulaşılmaz biri haline geldi. İnsanlar sokaklarda beş yüz dolarlık 
gözlüklerle seçim çalışması yapan, yüz elli bin dolarlık araçlarla ma-
halle çalışmalarına katılan ve beş sene önceki halini herkesin iyi bildiği 
teşkilatçılar görmeye başladılar.

AMERİKAN RÜYASI YERİNE, AK PARTİ RÜYASI…
Frank Capra filmlerinin alt motifidir Amerikan rüyası. O rüyanın 

içinde yeteri kadar kurnaz, yeteri kadar hırslı, yeteri kadar yetenekli ve 
elbette yeteri kadar acımasız herkese bir yer vardır. “Amerikan Rüyası” 
size çoğu zaman en kolay yoldan, umduğunuz şeyi veren bir sihirli değ-
nek gibidir. Amerika’yı bir zamanlar fırsatlar ülkesi yapan değer budur.

AK Parti iktidarında bir anda ortaya çıkan zenginleşmeler, nüfuz-
lanmalar, söz sahibi olmalar, makam elde etmeler insanlarda “Ameri-
kan Rüyası” etkisi uyandırdı. AK Parti ile aynı aidiyete sahip olmayan 
bazı fırsatçılar kolay yoldan ikbale ulaşmak için AK Parti saflarına 
sızmaya hatta oralarda yer işgal etmeye ve hatta el üstünde tutulmaya 
başlandılar.

Emekli maaşıyla, asgari ücreti ile, evde bakım maaşıyla Erdoğan’ı 
destekleyen kitleler fırsatçıların rüya gibi yükselişini, makam ve man-
sıba boğuluşunu hayretle izlediler. Onların ne kadar sahte olduklarını 
gördükleri halde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mücadelesi hatırına bu 
yükselişlere ses çıkarmadılar. Ancak fırsatçıların söz konusu yükselişi, 
makamları işgal edişi samimi kitleleri deyim yerindeyse partinin ikinci 
sınıf mensupları, proletaryası haline getirdi. Kırgınlıklar, kızgınlıklar 
partiden kopuşa neden oldu.       

Kraldan çok Kralcılık:
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Basında AK Parti’yi savunan insanların profili giderek bozuldu. 
Troller, eyyamcılar, menfaatperestler, samimiyetsizler, nevzuhurlar, 
terbiyesizler vitrini kapladı.  Parti bu kimseler eliyle öyle savunuldu 
ki bu kişilerin abartılı savunmalarını, öfkelerini, kibirlerini, üsttenci 
dillerini ve Erdoğan adına yaptıkları tehditleri görenler AK Parti’den 
adeta soğudular. Çünkü Erdoğan, elinde sanki sihirli değnek varmış da 
sorunları bir dokunuşla çözecekmiş gibi tasvir edildi bu kişilerce. Bu 
kötü vitrin, bu mübalağalı savunma oy kaybettirdi. Benzer bir durum 
sokak çalışmalarında da yaşandı.

Ehliyet ve liyakat: Harita mühendislerinin kurumsal dergi çıkarttığı, 
inşaat mühendislerinin kültürel etkinlik düzenlediği, torpili olanın ma-
kam sahibi yapıldığı bürokrasi görünümü vatandaşta rahatsızlık uyan-
dırdı. “Emaneti ehline verin” emri görmezden gelindi. Kimi göreve geti-
rilenler liyakatsiz olunca görevde kalmanın tek yolu da robot itaati gös-
termek oldu. İnisiyatif kullanmak, ilkeli duruş sergilemek giderek zor-
laştı. İstifa müessesesi unutuldu. Rızkın sahibinin Allah olduğu bazıları 
tarafından göz ardı edilerek makam verenlere rızkın sahibi muamelesi 
yapıldı. Görevin gereği değil, hatırın gereği yapılmaya başlandı. Ehliyet 
sahibi olmayan kişiler elinde kamu kaynakları gelişigüzel kullanıldı.

Bunlara ek olarak, yanlış aday göstermeler, Hoca efendilerle açıktan 
girilen polemikler, kendini devlet yerine koyan ve hesap sorulamayan 
idareciler, AK Partililerin kendi aralarında yaptıkları teşkilat çalışmala-
rı Parti’nin kendi insanından oy alamamasına neden oldu…

CHP’nin düşen oylarının sebebine gelince…
İnanın CHP’nin düşen oyları beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama AK Parti’nin ki öyle değil...
Çünkü Ak Parti’yi doğuran mahallede doğdum, büyüdüm. Bu top-

luluk iktidarla buluşmamışken de içlerindeydim, bundan sonra da içle-
rinde olacağım. Dolayısıyla AK Parti’ye ne olacak meselesi benim için 
sadece siyasi bir mesele değil…

Yazdıklarımıza öfkelenecek, bize husumet besleyecek olanlar için 
şimdiden söyleyeyim… Şayet Ak Parti sizin de dediğiniz gibi, sadece 
bir siyasi parti değil de, İslam coğrafyasının umudu, mazlum halkların 
sığınağıysa, böyle bir partinin seçim sonuçlarına da yansıyan, aksayan 
yanlarını söylemek yalnızca benim değil, kendini bu değerlere ait gören 
herkesin görevidir. Çünkü bu Parti sadece teşkilatlarda görev yapan-
ların, onu ekranlarda savunanların, makam koltuklarını dolduranların 
değil, milletindir…[6]

***

[6] https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-osman-aydin/ak-parti-neden-oy-kaybetti-24828.
html.
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Ne diyor, Ali Osman Aydın Efendi?
“Yol açıcı Erdoğan liderliğinin arkasında, “Kudüs, Suriye, Myan-

mar, 15 Temmuz, dava şuuru, Müslüman kardeşliği, mazlum coğrafya-
lar” sloganlarının şemsiyesi altında bu sınıf, servetine servet, iktidarına 
iktidar kattı. Din adeta bir sömürü malzemesi olarak kullanıldı. Spon-
sorlu “Hayırlı Cumalar” mesajları atıldı.”

Yani diyor ki; insanları Allah’la aldattık. Dini siyasete alet ettik. Bir 
siyasi enstrüman olarak kullandık ve bu sayede servetlere servetler kat-
tık, iktidarlara iktidar kattık...

Kapağı AKP’ye atan, malı götürdü... Kapasitesi oranında, yapılan 
vurgundan payını aldı... Dolayısıyla da eski tırışka arabaları “Audi”ler-
le değiştirdi...

Tatillerindeyse, memlekete ziyareti filan unuttular. Yurtdışından aşa-
ğısı kesmez oldu bu sınıfı...

Bu vurgunlar, soygunlar
Tefeci-Bezirgân Sınıfın karakteristiğindendir

Bizi izleyen arkadaşlar bilir; biz bunlar için tâ 2005 yılında yayımla-
nan “Tayyipgiller Kökeni ve Sınıf Yapısı” adlı iki ciltlik kitabımızda 
bunların normal bir siyasi parti filan olmadığını, çıkar amaçlı bir suç ör-
gütü olduğunu, başka türlü ifadelendirirsek; mafyatik bir yapıya sahip 
olduğunu ortaya koymuştuk kanıtlarıyla.

Aradan geçen bunca yıl sonrasında tespitimiz, artık pek çok yazarçi-
zer tarafından, hatta AKP’giller’in yukarıda görüldüğü gibi bazı yazar-
ları tarafından bile görülür, kabul edilir ve dile getirilir oldu.

Tabiî çok yavaş da olsa, halkımızın bir bölümü de bunların mide 
bulandırıcı içyüzlerini görüp kavramaya başladı. AKP’giller’in 2015 
Kasımı’ndan bu yana kaybetmiş oldukları iki buçuk milyon oy, bunu 
gösterir. 

O iki buçuk milyon oy, aslında aile bütünlüğü içinde ele aldığımız 
zaman 8-10 milyon insanın bunlardan uzaklaştığını gösterir.

Yazar, tabiî Tayyip’i korumaya çalışıyor. Sanki bu yapılan vurgun-
dan, soygundan haberi yokmuş ya da bunu engelleyemiyormuş gibi 
göstermeye kalkışıyor. Bu da, apaçık bir şekilde, konumunu koruma 
telaşından kaynaklanıyor. Malum; Tayyip’e dolaylı biçimde bile olsa 
dil uzatıldığı anda, anında hain ilan edilerek kapı önüne konuverir, o 
yandaş şahıs.

Yazar bir de; parti içinde uyarı, eleştiri yasaklandı, diyor...
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Çünkü bir diktatörlük oluşturuldu.
Her şeyin karar vericisi, en tepedeki despot oldu.
Onun sözü üzerine kimse söz söyleyemez oldu. 
Örgüt içinde yükselerek vurgundan, talandan daha büyük oranda 

pay kapmak isteyenler, Tayyip’i yüceltme yarışına girdiler. Bu işte öy-
lesine kendilerinden geçtiler ki; kimi Tayyip’i peygamberle, kimiyse 
Allah’la eş görmeye kadar sapkınlığı götürdü. 

Bütün mesele nedir, biliyor musunuz arkadaşlar?
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, bunların sınıf temellerini 

oluşturur. İşte bütün bu vurgunlar, soygunlar, yalanlar, dümenler ve 
ihanetler, bu sınıfın karakteristiğinden kaynaklanır. 

Bu sınıf, üretimle ilgilenmez. Sadece üreticilerle tüketiciler arasında 
aracılık eder. Her ikisini de borçlandırarak faiz alır, mal alıp satarak 
kâr elde eder. Alınteri akıtmadan, üreticilerin ve tüketicilerin sırtından 
servetine servet katar. 

Tarihteki ilk egemen sosyal sınıftır bu. Din adamlarıyla da, ilk çık-
tığı andan itibaren hep iç içe olmuştur. Dincilikleri de oradan kaynak-
lanır. Hep söyleyegeldiğimiz gibi, bunların aslında Kur’an’da ortaya 
konan Hz. Muhammed Dini’yle zerre miktarda olsun ilgileri yoktur. 
Bunlar dini, dünya menfaati sağlamak için kullanırlar sadece.

Hatırlanacaktır; daha önce de aktarmıştık birkaç kez. Ne demişti, 
8’inci Yüzyıl’da yaşayan, namuslu ve içtenlikli din adamı Abdullah 
bin Mübarek?

“İnsanların en alçağı, din kisvesi altında dünya menfaati sağla-
yandır.”

Demek ki, bu namuslu adam, bu sahte dindarların, bu Muaviye-Ye-
zid Dincilerinin vurgunlarından ve soygunlarından o denli iğrenmiş ki, 
bu altın değerindeki özdeyişi söylemiş...

Tarih bize apaçık biçimde göstermektedir ki, bu yola sapan onlarca 
İslam Devleti çöküp dağılmış, tarumar olmuştur ülkeleri.

Çünkü vurgun üzerine, soygun üzerine, yalan, hile, düzen ve aldat-
ma üzerine inşa edilen hiçbir düzen, hiçbir iktidar, hiçbir kral, hiçbir 
despot, hiçbir sultan, uzun süre saltanatını sürdürememiştir. 

İnsanlar, bunların mide bulandırıcı içyüzlerini, bütün hilelerini, dü-
menlerini görmeye başladılar mıydı, bunların sonu yaklaşmıştır gayrı.

Acıklı sonlarından da hiçbir güç ve hiçbir şey kurtaramaz bunları...
Devrilecekler, çökecekler ve bütün kanunsuzluklarının, bütün hır-

sızlıklarının, bütün ihanetlerinin; ABD, İngiltere ve İsrail’e, Avrupa 
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Birliği’ne ettikleri piyonlukların hesabını vereceklerdir...
Şu soruyu soralım arkadaşlara:
AKP’giller ve Kaçak Saray’ın Arka Bahçelisi, şu an baskın seçim 

kararı aldıkları güne kıyasla daha mı güçlüdürler, yoksa daha mı zayıf-
tırlar, güçsüzdürler?

Kuşkusuz daha güçsüzdürler, daha zayıftırlar, daha moralsiz ve daha 
güvensizdirler. Korkuları daha da artmıştır. 

Bütün devlet imkanlarını kullanmış olmalarına rağmen, her türlü ka-
nunsuzluğu çekinmeden yapmış olmalarına rağmen, sonuçta iki buçuk 
milyon oy kaybına uğramışlardır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, durdurulamaz biçimde bayır aşağı 
gitmekte olduklarını görmüş ve anlamıştırlar. Dolayısıyla da, güvensiz-
lik içindedirler, korku içindedirler, bu gidişin sonunun hezimetle sonuç-
lanacağının paniği içindedirler.

Göreceksiniz, arkadaşlar; bu gidiş hızlanarak sürecektir. 
Ve AKP’giller, Arka Bahçeli’leriyle birlikte çoktan hak etmiş bulun-

dukları hazin sonla karşılaşacaklardır. 
Bu sebeple de moral bozmaya hiç gerek yok...
Ne diyordu, Gezi Günlerindeki sloganımız?
Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

4 Temmuz 2018



Ayrım
Yedi
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Türkiye’nin üzerine kâbus gibi çöken Amerikancı burjuva siyaset-
çilerinin ağır leş kokusu...

Kafamızı ne tarafa çevirsek, mide bulandırıcı, iğrenç bir yüzle kar-
şılaşıyoruz, bir içtenliksiz, sahte gülücükle, ihanet kokan, kandırma-
ca amaçlı vaatlerle, sözlerle karşılaşıyoruz.

Bu ne böyle yahu...
Bu kadar mı çürüdü bu ülke, bu insanlar...
İnanın, kardeşler; bu vatanın, bırakalım başka şeyleri, böyle in-

sanlara havası suyu bile haram...
Sanki Sümer’in, Asur’un, Hatti’nin, Hitit’in, Urartu’nun, Lid-

ya’nın, Frigya’nın, Bizans’ın ruhu hortlamış da hiçbir şekilde ve hiç-
bir konuda güvenilmeyen, ruhsuz, vicdansız, ahlâksız, değerler siste-
minden yoksun, insan suretinde yaratıklar ortaya çıkmış.

Tek becerileri, tek yetenekleri, sahip oldukları kallavi ihanet po-
tansiyeli, ABD uşaklığı ve insanları kandırabilme hüneri...

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan’ın iki gün art arda yayımladığı yazı-
lardan yaptığımız şu aktarmalara bakar mısınız bir?..

***
İnce, Türk topraklarının işgaline neden sessiz kaldı?.. 
(...)
AKP iktidarı döneminde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk top-

rak kayıplarını yıllardır acı belgeleriyle ortaya koyuyoruz. Ege’deki 18 
Türk adası ve 1 kayalığının Yunanistan tarafından işgalini... İktidar ka-
nadından en ufak bir ses gelmemesinin yanı sıra muhalefetin bu konuya 
yeterince duyarlılık göstermemesini de eleştiriyoruz. Şimdi, Türkiye 
Cumhuriyetini yönetme iddiası ile yola çıkan Muharrem İnce’ye önce 
hatırlatıp sonra da sormak isterim;

Seçim kampanyasında kullanılmak üzere size çok yakın arkadaş-
larınız, Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli kurmay 
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Albay Ümit Yalım’dan işgal edilen Türk toprakları hakkında kapsamlı 
bir dosya istedi. Bu dosyanın İnce tarafından meydanlarda dile getiri-
leceğini söylediler. Ümit Yalım da belgelerin dışında çeşitli video gö-
rüntüleri ve fotoğrafları da içeren oldukça kapsamlı bir dosya hazırladı. 
Brifing vermek üzere atladı arabasına Ramazan bayramının ikinci günü 
(16 Haziran) size ulaşmaya çalıştı. O gün İstanbul’da 4 ayrı yerde, Bey-
koz, Üsküdar, Sancaktepe ve Pendik’te  meydan mitingleriniz vardı. 
Yalım, her nedense ulaşmak mümkün olmayınca dosyaları size iletil-
mesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Tanal’a teslim etti. 
Sonra da Mahmut Tanal’dan dosyaların size teslim edildiğinin teyidini 
aldı. Bekledi durdu... Ege’de işgal edilen Türk topraklarını belgeleriy-
le millete anlatacaksınız ve sorumlularından hesap soracaksınız diye... 
Çok şaşırdık!.. Türkiye’nin Batı’dan bölünmesi gerçeklerine bir cümle 
ile bile olsa değinmediniz...

Neden Sayın İnce?..
Dosyayı talep ettiğiniz halde okumaya mı fırsat bulamadınız?..
Okudunuz da, konuşmaya değer görmediniz mi?..
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başına geçmeye talip olan bir siya-

setçi Türk topraklarının işgaline karşı sessiz kalmasını nasıl izah ede-
bilir?..

Yoksa, siz de AKP’nin bu gaflet ve dalaletini sessizce onaylayan-
lardan mısınız?..

Meydanlarda Erdoğan ve AKP ile yaptığınız mücadele kayıkçı kav-
gasından mı ibaretti?..

AKP iktidarını en zayıf noktasından neden vurmadınız?..
Yoksa, CHP Genel Başkanlığı için çıktığınız yolda fincancı katırla-

rını ürkütmemek mi istediniz?..
Siyasetin gereği(!) CHP’de herkesin kendine göre bir hesabı var. 

Rövanşist duygularla yapılan hesaplar kitaplar... Yaklaşan  yerel seçim-
lere yönelik istikbal beklentileri... Parti Meclisi... Başkanlık Divanı...

İktidarı ve muhalefeti ile birlikte kurgu siyasetinin doğasındandır 
bu!.. Büyük gerçeklerin gözden kaçırılması için de elzemdir... Büyük 
gerçekleri gözden kaçırtırlar, magazinle uğraşır oyalanır durursunuz.

Aslında neye benzer bilir misiniz?..
Balerin elbisesi giyenlerin çamur içinde dans etmeye çalışmala-

rının seyredilmesine...[7]

***

[7] Ahmet Takan, 5 Temmuz 2018, http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ince-turk- top-
raklarinin-isgaline-neden-sessiz-kaldi-48055yy.htm.
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İnce’nin Trumpçılardan aldığı brifing!..
Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Al-

bay Ümit Yalım, dünkü yazım üzerine aradı. Şimdi bu sütunlarda oku-
yacağınız şok bilgiler verdi. Telefon görüşmemiz önce onun sorusuyla 
başladı;

“ABD’de yapılan başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahil olduğu 
ve seçim sürecinde Hillary Clinton’un itibarsızlaştırılarak Trump’ın 
başkan seçilmesinin sağlandığı CIA ve FBI raporlarıyla kanıtlandı. 
Peki Türkiye’deki seçimlere kim ya da kimler müdahil oluyor? Siya-
setçiler nasıl yönlendiriliyor? Biliyor musunuz?”

“Az biraz bilirim!” dedim. Kısa bir gülüşmenin ardından başladı 
anlatmaya Ümit Yalım;

“Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sivil toplum kuruluşları ara-
sında Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (International Repub-
lican Institute-IRI) de var. ABD Başkanı Donald Trump’ın partisi 
Cumhuriyetçi Parti’nin yan kuruluşu olan IRI’nın Ankara ve İstan-
bul’da büroları var. Merkezi ABD Washington’da olan Enstitü’nün 
amacının ‘dünyada demokrasi ve özgürlükleri ileriye götürmek, ayrıca 
farklı ülkelerdeki siyasi partilerle iş birliği içerisinde sonuç alıcı öneri-
lerde bulunmak’ olduğu ifade ediliyor.

IRI’nın 2017 yılı başında Türkiye genelinde yaptığı ankette ilginç 
sonuçlara ulaşılmış. Türk toplumunun liderlere olan güven sıralama-
sına göre Tayyip Erdoğan %45, Muharrem İnce %27, Meral Akşener 
%25 oy almış. Meral Akşener siyasi parti kurarsa destekler misiniz so-
rusuna, Türk toplumunun %13’ü kesin desteklerim, %8’i de parti prog-
ramını beğenirsem destekleyebilirim cevabını vermiş. Ankette Türk top-
lumunun AKP’nin dış politikasından rahatsız olduğu sonucu da çıkmış. 
Türk Milleti’nin rahatsız olduğu dış politika başlıkları arasında birinci 
sırada Ege’de işgal edilen 18 Ada ve 1 Kayalık, ikinci sırada Suriye 
politikası, üçüncü sırada Irak politikasının olduğu tespit edilmiş.”

Konunun nereye geleceğini merakla bekledim. Ümit Yalım, bom-
bayı patlattı;

“Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (International Repub-
lican Institute-IRI) temsilcileri, 9 Şubat 2017’de Muharrem İnce’ye 
brifing verdiler. Brifingte, IRI’nın 2017 yılı başında Türkiye genelinde 
yaptığı anket sonuçları hakkında İnce’ye ve beraberinde bulunan CHP 
Bolu Milletvekili Tanju Özcan’a bilgi verildi. Aynı gün İnce’ye brifing 
vermek üzere randevu aldığımdan, İnce’nin daveti üzerine brifingin 
son bölümüne ben de katıldım. Brifing sırasında IRI Türkiye Direktörü 
Ilija VOJNOVİC, ‘Türk Milleti’nin rahatsız olduğu AKP’nin dış poli-
tika başlıkları arasında birinci sırada Ege’de işgal edilen 18 Ada ve 1 
Kayalık’ın yer aldığını’ söyledi. Bunun üzerine Muharrem İnce eliyle 
Tanju Özcan’ı göstererek, ‘Tanju Bey de o işgal edilen adalara Türk 
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bayrağı dikecek’ dedi.
IRI’nın brifingi bittikten sonra Muharrem İnce’ye Ege’de işgal edi-

len adalar ve Kıbrıs’taki gelişmeler konusunda en ince ayrıntısına ka-
dar iki saat süreyle brifing verdim. Tayyip Erdoğan’ın 18 Türk Adası 
ve 1 Türk Kayalığını alenen Yunan askerine teslim ettiğini ve Tayyip 
Erdoğan’dan bu konunun hesabının siyaseten sorulmasını talep ederek 
vatan topraklarına sahip çıkmasını istedim. İnce, gereğini yapacağını 
söyledi. Ancak, Anayasa Referandumu süresince ve sonrasında bu ko-
nuyu gündeme getirmedi. (...)

Muharrem İnce ile 21 Ekim 2017’de, İzmir Hilton Oteli’nin kahvaltı 
salonunda karşılaşınca IRI’nın anket sonuçları ve kendisine verdiğim 
brifinge rağmen, Ege Denizi’nde işgal edilen adalar konusunu neden 
gündeme getirmediğini sordum. İnce, soruma cevap vermedi ve tebes-
süm ederek sorumu geçiştirdi.”

***
Ümit Yalım’a, “İnce, Türk topraklarının işgaline neden sessiz kal-

dı?” başlıklı yazımda geçen, işgal edilen adalar dosyasının CHP İstan-
bul  milletvekili Mahmut Tanal’a teslim ettiği ile ilgili hususa beni 
arayarak itiraz ettiğini söyledim. Tanal’ın “Bana öyle bir dosya veril-
medi. Verilseydi gereğini yerine getirirdim.” sözlerini de aktardım. Ya-
lım, bu itiraza şöyle yanıt verdi;

“İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra işgal edilen adalar 
konusunu gündeme getirmesi için danışmanlarından birisi ile temasa 
geçtim. İnce’nin danışmanı Sivas mitingi sonrasında bu konuyu kendi-
sine ileteceğini söyledi. İnce, adalar konusunu yine gündeme getirme-
yince CHP’li arkadaşların talebi üzerine 16 Haziran 2018’de, Rama-
zan Bayramı’nın ikinci gününde adalar hakkında brifing vermek üzere 
İnce’nin Beykoz, Sancaktepe ve Pendik’teki mitinglerini izledik. Ancak 
İnce’ye ulaşamayınca, adalar hakkında hazırladığım dosya ve yoğun 
diski CHP’li gazeteci Hıdır Ulağ ile birlikte aynı gün saat 21.00 sula-
rında Pendik’te seçim otobüsünün direksiyonunda oturan CHP Millet-
vekili Mahmut Tanal’a teslim ettik.

 Muharrem İnce, ısrarla ve inatla işgal edilen adalar konusunu 
gündeme getirmedi. Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığını altın tepsi içinde 
sundu. Erdoğan karşısında yenilgiye uğrayan İnce, şimdi de CHP Ge-
nel Başkanlığı’na soyunuyor. Ancak, CHP’yi kuranlar vatan toprakla-
rındaki Yunan askerlerini denize döktü ve Lozan Konferansı sırasında 
adaları geri almak için çok büyük gayret gösterdiler. Lozan Antlaşma-
sı ile 150’den fazla ada, adacık ve kayalık Türkiye’nin egemenliğinde 
kaldı. CHP’nin kurucuları bu kadar hassasiyet gösterirken, Muharrem 
İnce, İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içinde işgal edilen 18 Türk Ada-
sı ve 1 Türk Kayalığına sahip çıkmadı. Vatan topraklarında açılan 13 
Yunan Askeri Üssünü ve vatan topraklarında elini kolunu sallayarak 
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dolaşan 5 binden fazla Yunan askerini görmezden geldi. Türk Adaları-
na atanan Yunan Valisi ve Yunan Belediye Başkanlarının, adalara yer-
leştirilen ağır silahlar ve adalarda açılan Yunan Liselerinin hesabını 
sormadı. Seçim yenilgisi sonrasında da Yunanistan’ın Sömbeki (Simi) 
adasını ziyaret ettiği ortaya çıktı.”

Ümit Yalım’ın tarih, yer ve saat verdiği söz konusu brifingte acaba 
Muharrem İnce’ye daha başka neler anlatıldı?.. Bu brifinglerin devamı 
oldu mu?.. Siyasette bu kadar da tesadüfler olur mu?..[8]

***
Tarihe dikkat edelim, arkadaşlar: 9 Şubat 2017’de brifing veriyor 

Amerikalılar. Daha doğrusu, onların derin devletinin bir uzantısı olan 
“IRI”... Tayyip’in Anayasa Referandumu öncesinde...

Kime veriyorlar?
Muharrem Efendi’ye...
Demek ki, ondaki ihanet potansiyelini keşfedip devşirmiş adamlar. 

“Bak evlat”, diyorlar; “Senin önünü açarız ama dediklerimizi harfiyen 
yerine getireceksin.”...

Yazılanlardan öğreniyoruz ki, İnce Muharrem, efendilerine verdiği 
sözden hiç caymamış. Onlara sadakatte kusur etmemiş...

Bir burjuva yazarı olan, Kraliçe’nin Gülü’nün yıllarca danışman-
lığını da yapan Ahmet Takan bile diyor ki bu Amerikancı Beşli Çete 
arasındaki olayları kapsayan seçim tiyatrosuna; “Meydanlarda Erdoğan 
ve AKP ile yaptığınız mücadele kayıkçı kavgasından mı ibaretti?..”

Seçim oyununun sonucu ne olursa olsun
kaybedeni halkımız olacaktır

Seçim öncesi değerlendirmelerimizde ne demiştik biz?
Bu Amerikancı Çete’nin seçim oyununun sonucu ne şekilde belirle-

nirse belirlensin, sonuçta Amerika kazanacaktır. Halkımızın payına ise 
ölümlerden ölüm beğenmek düşecektir.

Aynen de öyle olmaktadır, arkadaşlar...
Kaçak Saraylı Hafız, on yıllar boyu denenmiş, sınanmış ve ihanet 

kapasitesi de sınırsız olduğu için; bir süre daha iktidarda kalmasını ön-
görmüş Amerika.

Hani ne demişti adam, İngiltere’de Kraliçe’nin ve İngiliz istihbarat-

[8] Ahmet Takan, 6 Temmuz 2018, http://www. yenicaggazetesi.com.tr/incenin-trumpci-
lardan-aldigi-brifing-48064yy.htm.
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çılarının önünde?
İlk planda Kıbrıs’ı veririm, federasyonu da gerçekleştiririm. Arkası 

da sizin dediğiniz şekilde sürer.
Türker Ertürk’ün duyumlara dayanarak aktardığına göre, İngilizler 

şaşkınlıkla karşılamışlar, Tayyip’in böylesine pervasızca teslimiyetini. 
Ve güvenememişler ona...

Tabiî Tayyip aynı teklifleri baş efendisi ABD’ye de yaptı, kuşkusuz. 
Onlarla da işi anlaşmayla sonuçlandırdı. Bu sebeple de bir dönem daha 
bu seçim oyunundan galip çıkartıldı.

İnce Muharrem Efendi, Devlet Başkanlığı koltuğunu kapamadı. E, 
yaşı genç, sağlığı da yerinde, sıranın gelmesini bekleyecek gayrı.

Ama bizce Yeni CHP’nin Genel Başkanlığını kaptı...
Sorosçu Kemal artık orada tutunamaz...
Türkiye’nin makûs talihi, ne acıdır ki, bir süre daha böyle sürüp gi-

decek. Amerikancı burjuva siyasetçiler arasında mide bulandırıcı oyun, 
oynanmaya devam edecek.

Tâ ki Halkımız bunların ciğerini görüp okuyana dek...
Bunlardan kendilerine zerre miktarda olsun bir fayda gelmeyeceğini 

anlayana dek...
Bunların hepsinin keyfi yerinde. Gelirleri de yerinde. Koltukları da 

gelirleri gibi kallavi, ünleri pozları da var. Bunlar tatlı hayat yaşamaya 
devam edecekler. 

Ve en sonunda yine bir burjuva dünya görüşüne sahip Kemalist Pa-
şa’nın, Türker Ertürk’ün de kabul ve itiraf ettiği gibi, bu seçimin tek 
kaybedeni Halkımız olmuştur. 

Her seferinde de Halkımız olmaktadır, arkadaşlar, tanık olduğumuz 
gibi...

Kolay değil bu ihanetleri, bu düzenbazlıkları, bu riyakârlıkları sona 
erdirmek. Bu hainlerden, bu talancılardan, bu ahlâki ve insani değer 
yoksunlarından hesap sorabilmek.

Zordur ama asla imkânsız değildir...
Yıkılacaklar ve temizlenecek enkazları ülkemizden!
Daha önce de birkaç kez söylediğimiz gibi, bu hainler güruhunun 

nüfusumuza oranı binde birdir. Böylesine küçük bir azınlık olmaları-
na rağmen, ABD ve AB Emperyalistlerini arkalarına aldıkları için ve 
onlarla eklemlendikleri için 81 milyon insanımızı kündeye getirip esir 
alabilmektedirler. 

Eninde sonunda halkımız kurtulacak bunların esaretinden! Halkımı-
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zı uyandıracağız, örgütlendireceğiz ve en sonunda da bu zulüm düzeni-
ni defedeceğiz, zalimleriyle birlikte.

Halkın kendi Demokratik İktidarı kurulacaktır, eninde sonunda!
Eninde sonunda halkımızla birlikte başaracağız bu zor görevi. Ve 

baştan aşağı yıkacağız onların zulüm, ihanet, sömürü ve vurgun düze-
nini!

Bu topraklara da gelecek halkın adaleti, halkın mutluluğu, halkın 
güler yüzü...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Temmuz 2018 



Ayrım
Sekiz
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Bir kez daha açıkça ve kesince ilan edelim ki; Türkiye’nin şu an 
ne yasal bir Cumhurbaşkanı ne Devlet Başkanı ne de Hükümeti, İk-
tidarı vardır.

Hepsi gayrimeşrudur, hukuk ve yasalar dışına düşmüş Amerikan 
İşbirlikçilerinden derleşiktir ve tepeden tırnağa binbir suça batmış 
bulunmaktadır!

Her kim ki bunun aksini iddia eder, o da kanunsuzluğu, gayrimeş-
ruluğu, suç ve suçluyu savunmuş olur; dolayısıyla da bu büyük suça 
ortaklık etmiş olur.

Daha önce de uyardık, dilekçeler verdik YSK’ye, AYM’ye. Suç du-
yurularında bulunduk mahkemelere, Cumhuriyet Savcılıklarına. 

Dedik ki; Tayyip Erdoğan’ın hiçbir biçimde ve hiçbir okuldan 
alınmış herhangi bir yüksek okul diploması yoktur!

Bu sebeple de Cumhurbaşkanı ya da Devlet Başkanı seçilme ye-
terliliğine sahip değildir. Yani kanunun öngördüğü şartlara sahip de-
ğildir. 

Bu sebeple de adaylık başvurusunun geri çevrilmesi ve bu amaca 
yönelik herhangi bir seçime sokulmaması gerekir. 

YSK, AKP’giller’in bir yan kuruluşu gibi çalışır
YSK, tabiî AKP’giller’in bir yan kuruluşu haline dönüştürüldüğü 

için bizim bu talebimizi geri çevirdi. 
16 Nisan Referandumu’nda da büyük bir kanunsuzluğa ve yasa tanı-

mazlığa imza atmıştı YSK. 
Aslında daha öncesinde de ABD Ankara Büyükelçisinin bir ziyareti 

sonrasında benzer bir kanunsuzluğa tevessül ederek Tayyip Erdoğan’ın 
Milletvekili ve dolayısıyla da Başbakan olmasını sağlamıştı. 

Önceden de belirttiğimiz gibi; Tayyip Erdoğan, avanesi ve AKP’gil-
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ler’i, gayrimeşru bir mücrimler topluluğu olduğu için, onların attığı hiç-
bir imzanın geçerliliği yoktur. 

Yaptıkları her anlaşma, çıkardıkları her sözümona kanun, yayımla-
dıkları her kararname ve yönetmelik hukuk dışıdır ve yok hükmündedir. 

Yarın bütün Despotlar gibi, Kaçak Saray’da mukim şahıs da, onun 
AKP’giller İktidarı da devrilecektir ve bunlar hukuka bağlı, emri sadece 
hukuktan ve vicdanından alan mahkemeler karşısına çıkarılacaklardır!

İşledikleri tüm suçların tek tek hesabını vereceklerdir!
Bu, birincisidir...
İkincisi de şudur ki; yukarıda da belirttiğimiz gibi, her kim ki onların 

bu açık ve somut kanunsuzluğuna rağmen onları meşru sayar, onlarla 
irtibat kurar ve onlarla iş tutarsa, o da yapılan büyük kanunsuzlukta 
suç ortaklığına girmiş olmaktan dolayı yargılanacaktır, “suç ve suçluyu 
savunma” ve onlara yardım ve yataklıkta bulunma suçlarından dolayı 
mahkemeler karşısına çıkarılacaktır!

Halkımıza sözümüzdür!
Er veya geç bu dediklerimiz gerçekleşecektir!
Bunların 81 milyon insanımızdan oluşan halkımızı ahmak yerine 

koymaları son bulacaktır!
Gelecek o günler... Kesinlikle...
YSK, bildiğimiz gibi, Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Seçim Tiyatro-

su sonucunda Cumhurbaşkanı seçildiğini gösteren bir mazbata yayım-
ladı. Daha doğrusu oluşturdu. İşte o kanunsuzluk belgesi:
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Bu belgede imzası bulunan YSK üyeleri, aslında kendi kanunsuz-
luklarını, hak hukuk tanımazlıklarını, kendi imzalarıyla belgelemiş ve 
tescillemiş olmaktadırlar.

 Yarın hesap günü geldiğinde hiç kem küm edecek, “ben aslında 
onay vermemiştim” şeklinde kandırmacalara yönelecek bir açık kapı 
bırakmamıştırlar. 

Hepsi de kesinkes bu kanunsuzluğun oluşturduğu suça batmış bu-
lunmaktadırlar...

İhtaren bildirelim ki; her kanunsuzluğun er geç gün gelir, hesabı so-
rulur!

Ve sorulacaktır da...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

9 Temmuz 2018



Ayrım
Dokuz
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İki asli failinden biri olduğu 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı 
sırasında hayatını kaybeden 400 civarındaki insanımıza zerre miktar-
da olsun acımadığı gibi, bunu, gülerek “Bu, Allah’ın bir lütfudur”, di-
yerek sevinçle karşılayan Tayyip ve avanesinden; Tekirdağ-Çorlu’da 
yaşatılan tren katliamı sonrasında hayatını kaybeden 24 insanımız ve 
340 yaralımız için acıma bekleyenler, ölü gözünden yaş ummanın da 
ötesinde büyük bir gaflet ve körlük içindedirler.

“Yaman aldatıcı”lar:
Kaçak Saraylı Reis ve Pensilvanyalı FETÖ

Pensilvanyalı Feto’nun cemaati ile Kaçak Saraylı Tayyip’in elbirli-
ğiyle yıktıkları Laik Cumhuriyet’in 15 Temmuz’daki ganimetini payla-
şım savaşında her iki taraftan 400 insanımız hayatını kaybetmişti. 

Bunları kandırarak, Allah’la aldatarak birbirlerine karşı kanlı bir he-
saplaşmanın ve boğazlaşmanın içine süren Tayyip ve avanesiyle Pensil-
vanyalı İmam’ın tarikatıdır.

Bunlar, 2013 ortalarına kadar Halkımızın deyişiyle canciğer kuzu 
sarmasıydı. Öylesine yoğun bir ittifak içindeydiler ki; aralarından nere-
deyse su sızmıyordu...

Çünkü bunlar, ABD ve onun casus örgütü CIA’nın emirleri ve yön-
lendirmesi altında mücadele ediyorlardı, Laik Cumhuriyet’e karşı. 
Devletin tüm kurumlarını bir bir, planlıca ve sinsice ele geçirerek düşü-
rüp birer tarikat yuvasına çeviriyorlardı. 

Aslında bunların her ikisi de birer sahte din uydurmuş ve onun de-
rebeyliğini kurmuş vaziyetteydiler. Buna biz, Antika anlamıyla “Mua-
viye-Yezid Dini”, modern adlandırmasıyla da “CIA-Pentagon İslamı” 
diyoruz. Bunların dinlerinin, Kur’an ve Hz. Muhammed’in ve Üç Hali-
fe’nin (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali’nin) ortaya koyduğu, yaşayış-
larıyla örneklik ettiği dinle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Hatta Gerçek 
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İslam’ın yüz seksen derece karşıtıdır, bunların uydurdukları sahte din. 
Bunların dininde yalan, dümen, hile, kandırmaca, Allah’la aldatma, 

hırsızlık, kamu mallarını aşırmak-iç etmek önde gelen dini becerilerdir, 
bir anlamda ibadetlerdir. 

O sebepten; bunlara karşı Kur’an, Müslümanları 1400 yıl öncesin-
den uyarmıştı:

“Ey insanlar! (...) O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile 
aldatmasın!” demişti.[9]

İşte o “yaman aldatıcı”lar bunlardır, arkadaşlar günümüzde...
Kaçak Saraylı Reis’le Pensilvanyalı Feto’dur...
Dostluklarına bir iki örnek verelim bunların, on küsur yıl süren:

Tayyip Erdoğan:
“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de 

vermedik...”
Binali Yıldırım (Fetöcüleri kast ederek):
“Ve yurdumuzun her köşesinde bir meltem rüzgarı estiren bu 

kardeşlerimizi, geçen bir yıl içerisinde biz çok özledik. Hani oğlu-
nuz, hani kızınız gurbete gider de döndüğünde evinizde bir bayram 
havası olur ya; işte o duyguyu burada, İzmir’de tekrar yaşıyoruz.”

Bekir Bozdağ:
“Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. 

Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. 
Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi 
için hizmet yapıyor. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi 
altında açık, her şeyi gözünün önünde olan.”

Süleyman Soylu:
“Bütün dünyanın üzerinde ittifak ettiği, dünyanın her noktasın-

da okullarıyla eğitime yaptığı seferberliği hem diyaloğa hem dinler 
arası bir şekilde uzlaşmayı sağlayacak nefreti ortadan kaldırmaya 
çalışacak mümtaz bir şahsiyete saldırı vardır. Bu saldırının sebebi 
Fethullah Gülen değildir aslında Türkiye’de mazlum insanlar ilk 
defa iktidara gelmektedirler.

“Hakkında bütün dünyanın övgüler düzdüğü, aslında bütün 
memleketimizin minnettar olması lazım gelen bir anlayışa çirkin 
bir saldırıya muhatap olmamak lazım. Fakat insanın içi hazmet-
miyor. Ömründen tek bir dikili ağacı olmayan insanlar, Allah rıza-
sı için bu ülkenin her noktasına Diyarbakır’dan Edirne’ye kadar 
dünyanın her noktasında Afrika’dan Asya’ya kadar Balkanlara 

[9] Lokman Suresi 33’üncü Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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kadar Amerika’ya kadar her noktada bu milletin temel değerlerini 
dünyayla birleştirmeye çalışan bir anlayışa şiddetle saldırıyorlar. 
Benim bunu bakınız açık söylüyorum, Müslümanlık adına, Anado-
lu insanı adına, Türklük adına milliyetçilik adına, bu ülkenin gele-
ceği adına kabul etmem mümkün değildir.”

Bülent Arınç:
“Bu okulları o ülkelerde kuran Türk müteşebbislere teşekkür 

ediyorum. Onlara şükran borcumuz var. Öğretmenlere şükran 
borcumuz var. Teşekkür edecek çok insanımız var. Ama herhalde 
bir fedakârlık içinde birini unutmamamız lazım. Bu muhteşem bir 
eser. Peki bu eserin bir müessiri yok mu, teşvik eden, gayrete geti-
ren, arkasında duran birisi yok mu? 

“Elbette hayatını Kur’an hizmetine adamış, insanlığa yön gös-
termiş, hizmet denen işin sırını öğretmiş, büyük mütefekkire te-
şekkür borcumuz var. Hüzünlü gurbetten şimdi Bursa’yı seyreden 
muhterem Fethullah Gülen’e şükranlarımı gönderiyorum. Rabbim 
afiyetler versin, sağlık sıhhat versin. Türkiye denince dünyanın 
dört bir tarafında milyonlarca insan seni hatırlıyor ve hatırlatıyor.”
Şimdi, bu sözleri söyleyen Kaçak Saraylı ve avanesi, Feto’nun Tür-

kiye’deki bir numaralı yardım ve yatakçısı değil de nedir?
Bunların ihanet boyutundaki suçlarından bir tanesi de budur, arka-

daşlar: FETÖ’ye en önde gelen suç ortaklığı etmekten dolayı eninde 
sonunda yargılanacaktır bunlar da...

Ve en ağır cezalara çarptırılacaklardır...

Türk Ordusu’na birlikte kumpas kurdular
Hatırlanacaktır; bunlar elbirliğiyle Türk Ordusu’na CIA, Pentagon 

ve Washington’un emirleri üzerine en hainane kumpası kurmuşlardı, 
2007 yılından itibaren. 

Ne demişti Tayyip bu kumpas davaları için, daha açığı bu CIA ope-
rasyonları için?

“Ben bu davanın savcısıyım.”
FETÖ’nün bu davalarda kullandığı en ünlü savcısı Zekeriya’yı kah-

raman ilan etmişti Tayyip. Altına zırhlı arabalar tahsis etmişti.
Aynen şöyle diyordu, o günlerde:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde, 
Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz’ü 6 yıl önce 
öve öve bitirememişti. Kendisine zırhlı aracını vermişti. 17 Aralık 
soruşturmasının ardından ihraç edilen Öz dün gece önce Gürcis-
tan’a sonra Ermenistan’a kaçtı. Erdoğan, başbakanlığı döneminde 
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Ergenekon davasını yürüten Zekeriya Öz’e yöneltilen eleştirilere, 
“İtalya’da temiz eller olduğu zaman İtalya’yı Türkiye’ye örnek 
gösterenler lütfen şu anda da Türkiye’de temiz eller operasyonu-
nu yapanlara saygı duysunlar, saygı duysunlar…” diye savunmuş-
tu.”[10]

Tayyip’in şu anki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da FETÖ’nün 
Zekeriya’sını şöyle cilalıyordu o zamanlar:

“Türkiye’de 4 yıldan beri hiç kimsenin cesaret edemediği, daha 
önce cesaret edilip bunu canıyla ödeyen insanlardan sonra bu iş 
için adım atan bir kişi çıktı ve arkadaşlarıyla beraber çıktı, evet si-
yasi irade de bunun arkasında oldu, bunun da hakkını teslim etmek 
lazım ama Türkiye’de olmayan olması hiç birimiz tarafından hayal 
edilmeyen hepimizin siyasi ve ülkenin geleceğiyle ilgili beynimizi 
formatlayabileceğimiz, bizi yeni bir alana doğru çekti. Bu ülkenin 
de haksızlık yapan insanlarının haksızlığının yanına kâr kalmaya-
cağını, bir tek adam bir işportacının oğlu, ortaya koydu. Bu ağır-
larına gitmiş olabilir. Ankara’da müsteşar yardımcılığı yaparken 
Ankara’da orada bürokraside bulunurken elbette her hükümete 
kuyruk sallarken bu adamın aldığı riski, Zekeriya Öz’ün aldığı ris-
ki veya onu arkadaşlarının aldığı riski bunlar almadılar.”[11]

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Zekeriya ve FETÖ’nün bu 
kumpasta kullandığı ekibi için şöyle methiyeler düzüyordu:

“O SAVCILARA BÜTÜN TÜRKİYE’NİN BORCU VAR”
“Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise dalga dalga gelen Er-

genekon operasyonlarının gölgesinde Gülen cemaatine ait Aksiyon 
dergisine verdiği söyleşide; düzmece delil ve gizli tanıklarla yürü-
tülen Ergenekon ve Balyoz davalarında verilen kararlara destek 
vermiş, özel görevli yargıç ve savcıları övmüş; “Onlara bütün Tür-
kiye’nin demokrasi adına büyük bir borcu var” demişti.”[12]

Zamanın Avrupa Birliği’nden sorumlu Bakanı Egemen Bağış da 
parlatıcılar korosuna katılmaktan kendini alamıyordu:

“HİZAYA SOKTUK”
“Dönemin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 

Bağış ise 2012 yılında Ergenekon ve Balyoz kahramanlarını kaste-
derek, “Maalesef Türkiye’de bulanık suda balık avlamaya alışmış 

[10] http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/343537/Nereden_nereye..._Erdogan__
Oz_icin_6_yil_once_soyledikleri_ve_ simdi.html.
[11] https://odatv.com/suleyman-soyluyu-yakacak-feto-arsivi-ortaya-cikti-1012171200.
html.
[12] https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/ergenekon-icin-kim-ne-demisti-1195230/.
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zihniyetlerin hep önümüze engeller çıkarmaya çalıştığını gördük. 
Türkiye’dekileri hizaya soktuk” diye konuşmuştu.”[13]

Bu hainane örnekleri daha fazla uzatmayalım isterseniz...
Bunlar elbirliğiyle Türk Ordusu’nu çökerttiler, diğer devlet kurum-

ları gibi. 300’ün üzerinde komutanını zindanlara tıktılar. Onların bo-
şalttığı yerlere de hep FETÖ’nün tarikat ehli, askeri üniforma giyinmiş 
adamlarını yerleştirdiler, komutan adı altında.

Laik Cumhuriyet’in işini bitirince
ganimet savaşına giriştiler

Velhasıl; Laik Cumhuriyet’in işini bitirip onu yerle bir edince, tüm 
mafyatik yapılarda ve olaylarda görüldüğü üzere, ganimet paylaşımın-
da anlaşmazlığa düştüler. Ve bu anlaşmazlık, silahlı vuruşmaya kadar 
götürüldü, 15 Temmuz 2016’da. Ve 400 insan hayatını kaybetti o gece.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu ölenlere Tayyip, Damat Berat, 
oğul Bilal zerre miktarda olsun üzülmediği gibi; hep birlikte gülerek; 
“Allah’ın bir lütfu” saydılar bunu. 

Bu sayede, ganimete tek başına sahip olabileceklerdi artık. “FE-
TÖ’yle mücadele ediyoruz” yaygaraları ardında da diktatörlüklerini 
daha da pekiştirip daha üst bir konağa sıçratabileceklerdi. Nitekim öyle 
de yaptılar: İki yıldan bu yana Tayyip ve şürekâsı “Kanun Hükmünde 
Kararnameler”le yönetmektedir Türkiye’yi, keyfi biçimde. 

Öğrendik ki bugüne dek 703 tane KHK çıkarmış...
Geçen Pazartesiden bu yana da artık “Cumhurbaşkanlığı Kararna-

meleri”yle yönetmeye geçti. 
Ne Meclis bıraktı, ne yargı, ne de başka bir devlet kurumu...
Hepsini yıktı, yerine hepsinin kendine bağlı olduğu Parti Devleti 

inşa etti...
Bu Parti Devleti aynı zamanda Ortaçağcı bir Din Devletidir de. Bir 

Sultanlıktır...

Tekirdağ tren katliamının faili AKP’giller’dir
İşte birkaç gün önce Tekirdağ-Çorlu’da yaşanan tren katliamı da bu 

Sultanlığın yaptığı kanunsuz, hesapsız kitapsız, vurguna dayalı bir işi 
sebebiyle ortaya çıkmıştır. 

Ne diyor teknik uzmanlar?

[13] agy.
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“Teknik yanlışlıklar ve ağır ihmaller bu kazaya yol açmıştır.”
Hatırlanacağı gibi, Tayyipgiller, sözümona yolu yeniden düzenleme, 

bakıp onarma adı altında, bilimin emirlerini hiçe sayarak böylesine uy-
duruk, ciddiyetsiz bir iş yapmıştı. 

Resimlerinde gördük: Tren yolunun altı, yer yer bir buçuk metre 
boşalmış. Raylar havada asılı kalmış. Yani yağmur suları kum gibi alıp 
gitmiş tren yolunun altındaki yumuşak toprağı. 

Bebeler bile bilir ki, böyle tren yolu yapılmaz, böyle ray döşenmez...
Ama bunlar için işin bilimsel yönü önemli değil ki. Önemli olan, o 

işten elde edecekleri tatlı vurgun. 
Bir de ne yapıyor, AKP’giller?
O güne dek tren yollarında günde en az 15 km yol yürüyerek rayları, 

dolayısıyla da yolu adım adım kontrol eden, bir olumsuzluk gördüğü 
anda hemen teknik ekipleri çağırıp onarımını sağlayan yol bekçilerini 
işten çıkarmış. Yol bekçiliğini lağvetmiş. 

İşte bu iki vahim yanlış, halk düşmanlığı anlamına gelen Çorlu Tren 
Katliamının yaşanmasına sebep olmuştur.

AKP’giller’de insani hiçbir his yoktur
Tanık olduğumuz gibi, bu katliamda hayatını kaybeden onca insan 

da, yaralanan onca insan da, acılara gark olan yüzlerce katliam kurbanı 
yakını da ve Türkiye Halkının yüreklerinin yanması da bunları hiç etki-
lemedi, hiç ilgilendirmedi.

Tayyip, Sultanlığını resmen törenlerle ilan edip kutladı, top atışlarıyla...
Bunlar, insani his taşımazlar. Vicdani duygular, değerler barındır-

mazlar...
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, bunların tapındığı tek tanrıları Para 

Tanrısı’dır. Bu sebeple de vicdan ve merhamet duygusuna yer yoktur, 
bu Tanrının dininde...

Bu felaketi, bu kabusu Türkiye’ye yaşatan, hep söyleyegeldiğimiz 
gibi, ABD Emperyalist Haydut Devleti’dir. Onlardır, Tayyipgiller’i 
Türkiye’nin başına bela eden...

Fakat, bütün hain ve zalim diktatörlükler gibi bunlar da sonlarına 
yaklaştılar artık. Önce de söylediğimiz gibi, bayır aşağı gidişleri başla-
dı. Ve bu gidiş, giderek hızlanarak devam edecektir. Bunu durdurmaya, 
ne ederlerse etsinler, güçleri yetmeyecektir. 

Ve sonunda hak ettikleriyle yüzleşeceklerdir!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

12 Temmuz 2018 



Ayrım
On



83

Tayyipgiller İktidarı, 2002’den bu yana Nazi Propaganda Bakanı 
Goebbels’in propaganda tekniklerini, onlarca kat katmerleyerek kul-
lanagelmişdir bugüne dek.

Naziler, eğitimli bir Batı Toplumu olan, sistematik düşünmenin, 
dolayısıyla da Felsefenin merkezini teşkil eden Almanya’da var ol-
muşlar ve yok olmuşlardır.

Tayyipgiller ise, Babil-Asur artığı bir Ortadoğu ülkesi olan, kapi-
talizmce geri, Burjuva Devrimini bile tam olarak gerçekleştirememiş 
bir Türkiye’de iktidarlarını sürdürmektedirler.

Üstelik de bu bilgi, bilim, kültür eksikliğine ilaveten; bir de 
1950’den itibaren ABD Emperyalist Haydudunun icadı “Yeşil Kuşak 
Projesi”nin en yoğun şekilde uygulandığı ülkelerin başında gelen 
Türkiye’nin başına musallat edilmişlerdir, Tayyipgiller.

Yani Kur’an’ın da işaret ettiği gibi “Allah’la Aldatılma”ya çok 
müsait on milyonlarca insanın, Cenneti özleye özleye, açlık, işsizlik 
ve yoksulluk içinde ölüme hazırlandığı Türkiye’dir burası...

Böyle bir ülkede insanları Allah’la aldatmaktan daha kolay hangi 
siyaset olabilir ki...

AKP’giller yemek yer su içer gibi yalan söyler
İşte bu sebepten, Goebbels; “Yanlışlığı bir süre sonra açık ve ke-

sin biçimde ortaya çıkacak propaganda yalanlarından kaçınmalı-
yız.”, der. 

Çünkü böyle durumlar, bizim kitleler nezdinde güvenilirliğimizi 
sarsar, bize inanmakta zorluk çeker artık insanlar, der.

Oysa Tayyipgiller, en tepelerinde bulunan Kaçak Saraylı Reis’ten 
başlamak üzere, yanlışlığı yüzde yüz kesinlikte ortada olan olaylarda 
bile, durup dinlenmeden yalan söylemekten çekinmemektedirler. 

Alın, işte “Kabataş Gelini” yalanını...
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Alın işte “Dolmabahçe Camii’nde Geziciler içki içti” yalanını...
Alın işte “CEHAPE camileri ahır yaptı” yalanını...
Bunların gerçeklikle zerre ilgisinin olmadığını hemen her namuslu 

aydın adı gibi bilmektedir. Üstelik de, Dolmabahçe Camii Yalanı konu-
sunda, caminin İmamı ve Müezzini tek tek açıklamada bulunarak; “Ben 
Müslümanım, yalan söyleyemem. Gezi Eylemcileri burada ahlâka ve 
dine aykırı hiçbir eylemde bulunmamışlardır. Sadece yaralılar tedavi 
edilmiştir camimizde, doktorlar, hemşireler tarafından. Bunda da dini-
mizce bir sakınca yoktur.”, demiş olmasına rağmen; Tayyip, bu namus-
lu din adamlarını, bu İslam Ahlâkını taşıyan din adamlarını sürgünle 
cezalandırmış ve yalanlarını tekrarlamaya devam etmiştir...

“Kabataş Gelini” yalanı konusunda da durum aynıdır. Aradan uzun 
bir zaman geçtikten sonra, olayın görüntülü süreci ortaya çıkmış ve 
Tayyipgiller’in bütünüyle yalancı oldukları, kesinkes kanıtlanmıştır. 

“Kabataş Gelini” diye adlandırılan, dönemin Bahçelievler Belediye 
Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini (şu anki başkan da odur), önün-
deki çocuk arabasını sürerek, normal bir şekilde sahil yönünden karşı 
tarafa geçmekte, hiç kimse de ona herhangi bir müdahalede bulunma-
maktadır.

Hatta dönüp bakmamaktadır bile...
O anda orada bulunan yüzlerce kişiden biri gibi, o da yoluna git-

mektedir...
Bütün bu yalanlar yetmezmiş gibi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdullah Akın, katıldığı bir televiz-
yon programında, şöyle diyor:

“Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var. 
Ahır olarak kullanılan camiler var.”[14]

Gördüğümüz gibi, o güne dek Tayyipgiller’in diğer mensuplarının 
söyledikleri yalanlar kesmemiş bu şahsı. O, işi, daha doğrusu yalanı 
daha hayâsızca bir boyuta sıçratıyor. 

“CHP Camileri genelev yaptı.”, demekten bile kendini alamıyor...
Demek ki bunlarda vicdanın, dürüstlüğün, hakkaniyetin zerresi kal-

mamış...
Kim bilir, belki de hiç uğramamış...
Aslında açıkça suç işliyor bunlar. Milleti birbirine, din temelinde 

[14] https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/bir-ilahiyatcidan-daha-skandal-sozler-ca-
mileri-genelev-yaptilar-2246129/.
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bölüp kışkırtmak, saldırtmak ve boğazlatmak istiyor. Ortaçağ’ın Din ve 
Mezhep Savaşları yaşatmak istiyor ülkemizde. 

TCK’de bunun cezası nettir:
“Halkın (...) ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özel-

liklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşman-
lığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından 
açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”[15]

Görüldüğü gibi; bunlar din sömürücülüğünde hiçbir ahlâki, vicdani, 
insani kural tanımamaktadırlar. Ve kendileri gibi “Yeşil Kuşak Proje-
si” ürünü olmayan, halkımızın diğer bölümünü düşman olarak görmek-
tedirler ve göstermektedirler. 

Bunlar, din sömürücülüğünde zincirleme suçlar işlemektedirler as-
lında. İnsanlarımızı Allah’la aldatarak kündeye getirmekte ve iktidarı 
böylesi bir sahtekârlıkla, dolandırıcılıkla ele geçirmektedirler. 

Bunun cezası da açıktır TCK’de:
“Dolandırıcılık suçunun;
“a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle (...) iş-

lenmesi hâlinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne 
kadar adlî para cezasına hükmolunur.”[16]

Din alıp satarak
vatan hainliklerini perdelemeye çalışırlar

Daha önce de defaatle belirttiğimiz gibi; bunların siyasetteki tek 
araçları, tek argümanları din alıp satmaktır, din sömürüsüdür. 

Başka türlü ABD-AB Emperyalistlerine yandaşlıklarını, vatana ve 
millete ihanetlerini, gözleri doymaz bir biçimde, ara vermeksizin yap-
tıkları kamu malı hırsızlıklarını gizleyemeyeceklerini çok iyi bilirler. 
Kendilerini koyu dindarlar olarak pazarlayarak, halkın gözüne kül ser-
perler...

İşte bu sebepten de, Goebbels’in propaganda tekniklerini katmerlen-
dirirler. Ona, yüze katlarlar. Geliştirirler iyice...

Yani yalanda, iftirada, ihanette, soygun ve vurgunda hiç sınır tanı-
mazlar.

“Nasıl olsa halk Hanzo’dur. Biz ne doğrarsak yutar.”, diye düşünür-

[15] TCK, Madde 216.
[16] TCK, Madde 158.
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ler...
Acıdır ki, bu düşüncelerinde haksız da sayılmazlar. Halkı tekrar tek-

rar kandırırlar. Hiçbir hayvanın kanmayacağı, düşmeyeceği tuzaklara, 
handikaplara düşürürler. 

Bunlar, daha önce de söylediğimiz gibi, 6 bin yıl önce Sümer’de 
ortaya çıkan insanlık düşmanı, asalak Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye 
Sınıfının günümüzdeki temsilcileridirler.

Bunların o çağlarda da benzerlerini görüp, içyüzlerini iyice tanıyıp 
iğrendiği için, namuslu din âlimi Abdullah bin Mübarek, tâ Sekizinci 
Yüzyıl’da, altın değerindeki şu özdeyişini ortaya koymuştu:

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

Ne yazık ki İslam ülkelerinin tamamı bu türden din adamları ve si-
yasilerle doludur. Hemen hepsinde de iktidarda olan, böylesi din sim-
sarlarıdır.

Vurgun ve sömürü düzeninin devamı için
ülkedeki tüm iletişim araçlarını ele geçirmek

bir Nazi yöntemidir
Nazi Goebbels’e göre, kitleleri kendi amaçları doğrultusunda yön-

lendirebilmek için, ülkedeki tüm iletişim araçlarını ele geçirmek gere-
kir. 

Nitekim, Naziler 1933 yılı sonunda Almanya’da o zamanki en aktif 
iletişim aracı olan Radyoyu ve yazılı medyayı ellerine geçirmiş durum-
daydılar. 

Tayyipgiller de iktidara gelir gelmez hızla bu işe giriştiler, bildiği-
miz gibi. 

Tarikatların onlarca, hatta yüzlerce gazete, radyo ve televizyonunu 
zaten kısa sürede kendilerine bağladılar. Muhalif yayın yapan ATV-Sa-
bah Grubu’nu da, Halkbank ve Vakıfbank’tan üç yıl ödemesiz 750 
milyon dolar tutarında kredi alarak AKP’giller yandaşı, Tayyip dostu 
Ahmet Çalık’ın başında bulunduğu Çalık Grubu, 1.1 milyar dolara 
almış oldu.

Çatlak ses çıkaran Doğan Grubu’nun Kanal D, CNN Türk, Hür-
riyet Gazetesi, Posta Gazetesi, Fanatik Gazetesi, D-Smart, YAY-SAT, 
Radyo D ve Doğan Haber Ajansı; yandaş Demirören Grubu’na 916 
milyon dolara satıldı.

Bu paranın da, kuruluş amacı köylüye faizsiz ya da çok düşük faizli, 
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uzun vadeli kredi vermek olan, yani köylüyü kalkındırmak olan Ziraat 
Bankası’ndan alındı, 700 milyon dolarlık kısmı.

Uzatmayalım; şu anda medyanın yüzde 95’i doğrudan ya da dolaylı 
biçimde Kaçak Saray’ın emri altındadır artık. Yani yandaşlaşmış du-
rumdadır...

Böylece de dünyada olsun, ülkede olsun, olup biten her şey, yani 
her olay; çarpıtılıp bozularak, çoğu kez de tersine çevrilerek, Kaçak 
Saray’ın amaçlarına ve çıkarlarına uygun hale büründürülerek aktarıl-
maktadır halkımıza. Böylece de halkımızın dünya ve toplum olaylarıyla 
bağı tümden kesilmiş olmaktadır.

İhanetleri ve hezimetleri, hırsızlıkları ve felaketleri, halkımız hep 
AKP’giller’in başarılarıymış gibi algılamaktadır artık, bu yandaş med-
yanın tersyüz etmesi sayesinde.

AKP’giller, Nazi propaganda yöntemlerini uyguluyor

Goebbels diyor ki; “Propaganda, tek bir merkez tarafından yö-
netilmelidir.”[17]

Nazi Almanyası’nda bu, Goebbels’in başında bulunduğu Bakanlık 
tarafından yönetilmekteydi. Türkiye’de de Kaçak Saray’dan yönetil-
mektedir...

Ara sıra bağımsız yönetim arzusunda bulunanları, hatırlayacağımız 
gibi, Tayyip ayar vererek hizaya getirmektedir; “Kimse benim adıma 
racon kesmesin!”, diyerek...

Goebbels diyor ki; “Propagandada aydınları değil, kitleleri he-
def alın.”[18]

Tayyipgiller de, dikkat edersek; “Biz cahillerin ferasetine güveniyo-
ruz.”, diyerek cahil ve yoksul insanlarımızı hedef almaktadırlar.

Çünkü onları Allah’la aldatmak çok kolaydır. Çocuk oyuncağı ba-
bındadır...

Okullardaki eğitimin bilimsel ve laik karakterinin yok edilmesi de, 
aslında hep bu amaca yönelik bir ihanettir...

Kitleler bilimden ve laiklikten kopmuş Ortaçağcı bir eğitim anlayı-
şından geçirilerek bin yıllar öncesinin Medrese talebelerine döndürül-
mektedirler. Çağı, dünyayı, toplumu anlamaktan aciz, zihin hasarına 

[17] http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/418/4641.pdf.
[18] agy.



88

uğratılmış, kafası Muaviye-Yezid Dini dogmaları ve hurafeleriyle dol-
durulmuş zavallılar haline dönüştürülmektedirler. Diplomaları olacak 
ama bilimleri, bilinçleri, görüşleri, kavrayışları olmayacak bu genç-
lerimizin. Yani bilim açısından hep cahil kalacaklar. Böylece de Tay-
yipgiller tarafından her zaman kolayca kandırılmaya müsait durumda 
bulunacaklar. 

Goebbels der ki; “İç ve dış düşmanlar yaratın. Ve kitlelerin öf-
kesini, tepkisini, kinini, nefretini onlara yöneltmesini sağlayın.”[19]

Nazi Goebbels, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda Rusları, 
daha da açığı Bolşevikleri dış düşmanların başına yerleştirmişti. 

İç düşman olarak da Yahudileri ve Komünistleri seçmişti...
Kitlelerin kin ve öfkesini bunlara yöneltmesini amaçlamıştı propa-

gandalarının tümünde.
Dikkat edersek; Tayyipgiller de aynı yöntemi kullanmaktadırlar: 
Dış düşman olarak Komünistleri, Saddam Hüseyin’i, Muammer 

Kaddafi’yi, Beşşar Esad’ı; iç düşman olarak da “CEHAPE Zihniyeti” 
dedikleri Birinci Kuvayimilliye’yi, Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve si-
lah arkadaşlarını, Laik Cumhuriyet’i, Alevi inanca sahip halk kesimi-
mizi ve biz devrimcileri belirlemiş bulunmaktadırlar.

İşte; “Camide Geziciler içki içtiler.”, “Kabataş’ta benim türbanlı ba-
cıma saldırdılar.”, “CEHAPE camileri ahır yaptı, genelev yaptı.”, tar-
zındaki aşağılık ve iğrenç yalanlar hep bu propaganda ilkesi mucibince 
yapılmaktadır.

Goebbels der ki; “Kitlelerin bize bağlılıklarının ve heyecanları-
nın, fedakârlıklarının, savaşma azimlerinin sürmesi için hep kaza-
nılan zaferlerden söz edin.”[20]

Dikkat edersek; AKP’giller de dış politikadaki bütün hezimetlerini 
başarıymış gibi sunmaktadırlar, cahil, bilinçsiz insanlarımıza.

Goebbels der ki; “Führer=Lider olarak sadece Başkanımız 
Adolf Hitler’den söz edelim. Onun dışında hiç kimseye “Führer” 
demeyelim.”[21]

Tayyip de ne yaptı, bugüne kadar?
Kendisine; “Dünya Lideri, Asrın Lideri, Reisimiz”, dedirtti...

[19] agy.
[20] agy.
[21] agy.
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24 Haziran sonrasında da; “Bana Başkan diyebilirsiniz.”, dedi med-
ya mensuplarının; “Size nasıl hitap edelim?”, sorusuna karşılık olarak.

Yani aynı Nazi propaganda ilkesi uygulanıyor, Tayyipgiller tarafın-
dan da...

Goebbels der ki; “Propaganda, düşmanın politikasını ve eylemi-
ni etkilemelidir.”[22]

Dikkat edersek, Türkiye’de 16 yıldan bu yana gündemi, bir iki istis-
na hariç, hep Tayyipgiller belirlemektedir. Yani diğer burjuva partileri 
AKP’giller’e karşı hiçbir etkili propaganda ve politika üretememekte-
dir, ortaya koyamamaktadır. Buna günümüzde “gündem mühendisli-
ği” denmektedir.

İşte o işi sadece Kaçak Saraylı Reis ve avanesi yapmaktadır, 16 yıl-
dan bu yana Türkiye’de. Tabiî onları da yöneten, ABD Emperyalist Ça-
kal Devleti’dir, onun CIA’sıdır, Pentagon’udur, Washington’udur. 

Goebbels der ki; “Algılanması için, propaganda dinleyicinin 
dikkatini uyandırmalı ve dikkat çeken bir komünikasyon aracı ile 
yayımlanmalıdır.”[23]

Tayyipgiller’in elinde, Türkiye’nin yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
iletişim araçlarının yüzde 95’i bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, Vali-
likler, Kaymakamlıklar, İmamlar, Müezzinler, Tarikatlar, Şeyhler, Mü-
ritler hep Tayyipgiller’in emrindedir ve onlar adına konuşmaktadır, 
davranmaktadır; özetçe çalışmaktadır.

Bir propaganda konusu ortaya attıkları anda, bunu Türkiye’nin en 
ücra köşesinde yaşayan insanlarımız bile anında duyabilmektedir. 

Dikkat edersek; kullandıkları propaganda malzemeleriyle yani ya-
lanlarla, iftiralarla dindar kitleleri laiklere karşı hemen savaşa yönlen-
direcek denli etkili şeylerdir.

Goebbels der ki bir propaganda ilkesinde; “Propagandanın çıktı-
sının (output) gerçek veya yalan oluşu sadece kaynağın güvenilir-
liğine bağlıdır.”[24]

Hep görüp tanık olduğumuz gibi, propaganda, başta Tayyip gelmek 
üzere, Tayyipgiller avanesinden din adamları, siyasetçiler ve devlet 
adamları tarafından yapılmaktadır. Allah’la aldatılarak meczuplaştırıl-
mış, zihin hasarına uğratılmış, çağı kavramaktan aciz hale getirilmiş 

[22] agy.
[23] agy.
[24] agy.
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zavallı insanlarımız, Tayyip’e taparcasına bağlı bulunmaktadır.

Zihin hasarına uğratılmış insanların
Ortaçağ’ın tarikat müritlerinden farkı yok

Bu acı gerçeği Tayyip’in 24 Haziran sonrasında Ekonomiden ve Ha-
zineden Sorumlu Bakan yaptığı, MGK ve YAŞ üyesi yaptığı Damat 
Berat Albayrak, büyük bir övünçle şöyle dile getirmektedir:

“Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi 
ki, “Valla Ak Parti’ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. 
Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a kadar 4 şeritli yol yapaca-
ğım dese, Vallahi inanırız.”[25]

İşte, böylesine zihin hasarına uğratılmış insanların oylarıyla yapılan 
bir seçime “demokratik seçim” deniyor Türkiye’de...

Böylesi kitleler, Ortaçağ’ın tarikat müritleridir. Zerre farkları yoktur 
onlardan.

Tayyip ve avanesi de, dikkat edersek, hep bu seviyedeki kitleleri 
hedef almaktadır propagandalarında. 16 yıldan bu yana yapılanlar da, 
yoldan, köprüden, inşaattan, AVM’den başka hiçbir şey değildir.

Bir tek olsun tüten fabrika bacası yapılmamıştır, AKP’giller iktida-
rında. Tam tersine; var olanlar da elden çıkarılmış, yerli-yabancı Pa-
rababalarına yok yere peşkeş çekilmiştir. Tarımın, hayvancılığın kökü 
kurutularak köyler boşaltılmıştır. Nohuttan mercimeğe, fasulyeden ba-
harata, ekmeklik undan-buğdaydan kırmızı ete kadar dışarıdan alınır 
duruma getirilmiştir Türkiye. 

Yollar, köprüler de hep yandaş havuz Parababalarının, “Milletin 
a...’na koyacağız” diyen ahlâksız vurgunculardan derleşik Parababala-
rının, yabancı tekellerle el ele vererek katmerli soygun yaptıkları vur-
gun ve talan icraatları olmuştur hep. Bu yollar ve köprüler aracılığıyla 
kanını soğurmaktaktadır yoksul halkın.

Üstelik de bunlar yapılırken şehirlerimiz, Tarihimiz, doğamız katle-
dilmiştir hep. Tarihimizi ve vatan topraklarını da talan ettirerek ihanet 
üzerine ihanet gerçekleştirmektedir, AKP’giller.

[25] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/986808/Albayrak___Cumhurbaskani-
miz__Ay_a_4_seritli_yol_yapacagim__derse..._.html.
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AKP’giller, Yunanistan’a peşkeş çekilen
18 Ada’mız konusunda suspus

Goebbels, ilkelerinden birinde aynen şunu ortaya koyar:
“Düşman propagandasının amaç, muhteva ve etkenliği; bir me-

saj sunumunun kuvveti ve etkileri, ve o andaki propaganda kam-
panyasının doğası, düşman propagandasının görmezlikten mi geli-
neceğini, yoksa red mi edileceğini belirler.”[26]

Dikkat edersek, arkadaşlar; Patagonya’daki bir gazeteciye bile anın-
da laf yetiştiren Tayyip Erdoğan, efendisi olan ABD ve AB Emperyalist 
Haydutlarının emri doğrultusunda Ege’de Yunanistan’a 2004 ve 2008 
yılları arasında peşkeş çektiği 18 Ada’mız konusunda hiç tık dememek-
tedir. Bu konuda bizim eleştiri ve suç duyurularımız olsun, namuslu 
asker, Milli Savunma Bakanlığı Eski Müsteşarı Ümit Yalım’ın ortaya 
koyduğu belgeli eleştirileri olsun; bugüne dek Tayyip’in ağzından ko-
nuya ilişkin bir tek sözcük çıkaramamıştır.

Ölü numarasına yatmaktadır Tayyip bu konuda...
Bunun sebebi, Goebbels’in yukarıda aktarmış olduğumuz propagan-

da ilkesidir. Adı gibi bilmektedir ki, bu konuda yapacağı her savun-
ma, onun vatan topraklarının bir bölümünü, iktidarını sürdürebilmek 
uğruna, Yunanistan’a satarak işlemiş olduğu “Vatana İhanet” suçunu 
örtmeye yetmeyecektir. Tam tersine; o suçun kitleler nezdinde daha da 
görülmesine, bilinmesine yol açacaktır. 

Goebbels bir propaganda ilkesinde de şunu ortaya koyar:
“Düşmanın prestijini kıracağı zaman veya propagandacının 

kendi amaçları için yararlı bir destek olacağı zaman düşman pro-
pagandasından elde edilen materyaller kullanılabilirler.”[27]

Tayyip de yüzde yüz değerinde gerçeklik taşıyan 17-25 Aralık Geriz 
Patlaması belgelerini, Man Adası belgelerini kullandı, dikkat edersek. 

17-25 Aralık tapeleri için “sahte” dedi.
Yeni CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu Man Adası Bel-

geleri için “iftira” dedi. Üstelik de Kılıçdaroğlu’na bir buçuk milyon 
liralık tazminat davası açtırdı. 

Tayyip’in bu tutumu da bütünüyle Goebbels’in yukarıda ortaya koy-
duğu propaganda ilkesi doğrultusundadır.

[26] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/986808/Albayrak___Cumhurbaskani-
miz__Ay_a_4_seritli_yol_yapacagim__derse..._.html.
[27] agy.
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Goebbels, bir ilkesinde de şöyle der:
“Kaynağı daha az güvenilirlik taşıyan veya istenmeyen etkiler 

yaratacağa benzeyen ‘beyaz’ propaganda yerine ‘kara’ propagan-
da kullanılmalıdır.”[28]

Bu ilkeyi de olduğu gibi benimser AKP’giller. Belde, mahalle ve 
köy çalışmalarında şöyle dedirtirler, meczuplaştırılmış taraftarlarına:

“Kemal Kılıçdaroğlu Alevidir. Bunlar gusül abdesti bilmez. Cenabet 
gezerler.”

“Muharrem İnce her gün içki içen bir içkicidir. Dolayısıyla da bun-
lara oy mu verilir?..”

Zavallı bilinçsiz insanlarımızı böyle iğrenç yalanlarla avlayarak on-
ları kendi saflarına çekmeyi, çekilmiş olanlarını ise sağlam bir şekilde 
orada tutmayı amaçlarlar.

Goebbels şunu der, bir ilkesinde de:
“Propaganda sahibi liderler propagandanın işini kolaylaştıra-

bilirler.”[29]

Tayyipgiller, aynen kullanırlar bu ilkeyi de. İşte bu sebeple Tayyip’e 
kutsallık atfederler. Onu Peygamber’le ve hatta Allah’ın sıfatlarına sa-
hip olduğunu iddia ederek, Allah’la eş tutma sapkınlığına kadar götü-
rürler işi.

Böylece de, AKP’giller’i ve Reis’ini savunmaya yönelik her yalan, 
bu zavallılaştırılmış, Allah’la aldatılmış kitleler nazarında gerçeğin tâ 
kendisi olarak görülür. 

Bir yerde de şöyle der, Goebbels:
“Propaganda her olaya ve kişiye belirli bir ifade veya slogan 

takarak işlemelidir.”[30]

 Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, Goebbels’in bu ilkesinde de sada-
katle bağlıdır.

Ne der Suriye’nin Antiemperyalist, Vatansever ve Türkiye Dostu 
Devlet Beşşar Esad’a?

“Zalim Esed!”
10 küsur yıl boyu ortaklık edip yan yana çalışarak Laik Cumhuri-

yet’i birlikte yıktıkları Pensilvanyalı Feto’yla Ganimet Paylaşım Sava-

[28] agy.
[29] agy.
[30] agy.
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şı’na tutuştuklarından sonra ne demişti ona karşı?
“Paralel Devlet Yapılanması, FETÖ, Haşhaşiler...”
Yeni CHP’nin Başkanına ne der Tayyip?
“Bay Kemal.”
Muharren İnce’ye “Bay Muharrem.”
Birinci Kuvayimilliye’nin Önderleri Mustafa Kemal ve İsmet İnö-

nü’ye “İki Ayyaş.”
Ve Mustafa Kemal ve İnönü’nün Gerçek CHP’sine “CEHAPE Zih-

niyeti.”
Ve şöyle der, Goebbels bir ilkesinde:

“Yurt içine yöneltilecek olan propaganda, hayal ve umut kırık-
lığıyla karşılaşan kitlelerde, hayal kırıklığının etkilerini azaltmalı-
dır.”[31]

İşte Tayyipgiller de propagandalarında bu ilkeyi de sadakatle uy-
gulamaktadırlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, dış politikaları baştan 
sona hezimetlerle doludur. Diz çökmelerle doludur. Nedamet getirme-
lerle doludur. 

Hâlbuki onlar, ellerindeki medya gücüne güvenerek, olayları ters-
yüz edip aktarmaktadırlar ve onları büyük başarılar gibi sunmaktadırlar 
insanlarımıza.

Yanlışlığı hiçbir şekilde gizlenemeyecek, örtülemeyecek olan du-
rumlarda da; “Aldatıldık. FETÖ bizi aldattı. PKK bizi aldattı. Amerika 
bizi aldattı.”, diyerek mağduru oynama yoluna girmektedirler. Bu şekil-
de de kitlelerin acıma duygularını sömürmeye çalışmaktadırlar.

İsterseniz daha fazla uzatmayalım bu örneklemeleri.

Propagandalarınızın mimarı Nazilerin sonu nasıl 
geldiyse, sizin de sonunuz gelecek

Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, Hitler’in Propaganda Bakanı Joseph 
Goebbels’in ortaya koyduğu ilkeleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
ona, yüze katlayarak kullanagelmiştir, bugüne dek. Dolayısıyla da Go-
ebbels bile bunların yanında ağzı süt kokan bebe gibi kalmıştır. 

Kaldı ki Goebbels’in zamanında en etkili iletişim aracı Radyoydu. 
Onun ardından da günlük yazılı basındı. Ara sıra başvurdukları bildiri, 
broşür yayınıydı. 

[31] agy.
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Oysa Tayyipgiller’in elinde yüzlerce televizyon, radyo ve gazete bu-
lunmaktadır. Ayrıca da tarikatlar, camiler, Kur’an kursları, İmam Hatip 
Okulları, hep Tayyipgiller’in birer propaganda yuvası olarak çalışmak-
tadır. 

Arkalarında da ABD Emperyalist Çakal Devleti ve onun casus ör-
gütleriyle birlikte Avrupa Birliği Emperyalistleri bulunmaktadır. 

İşte bu sınırsız propaganda imkân ve olanakları, güçleri sayesinde, 
insanlarımızı Allah’la aldatabilmekte, zihin hasarına uğratabilmekte, 
sürekli psikolojik harekât altında tutabilmektedirler. 

Fakat unutulmamalıdır ki, nasıl Nazilerin, Musollini’lerin, Fran-
co’ların, Pinochet’lerin, Videla’ların, Suharto’ların, Şah Rıza’ların, 
Enver Sedat’ların sonu geldiyse; bunların da mutlak surette sonları ge-
lecektir!

Acıklı sonlarıyla karşılaşacaktır bunlar da, er veya geç!
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

17 Temmuz 2018 
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Evet, Kaçak Saraylı Reis...
Yine donattırdın tüm şehirlerin, kasabaların caddelerini, sokakla-

rını devasa pankartlarla...
“15 Temmuz’u Unutma!” diye fetvalar veriyorsun millete. 
Unutmak ne mümkün yahu bu büyük ihaneti...
Pensilvanyalı Feto’yla başrollerini oynadığınız, senaryosu ABD 

Casus Örgütü CIA’ca yazılan ve 400 civarında halk çocuğunun ha-
yatını kaybetmesiyle sonuçlanan o büyük ihanet gecesini...

Gencecik Hava Harp Okulu öğrencilerinin boğazı kesilerek, IŞİD 
ideolojisindeki canilerce, canavarca katledilişini...

Sadece bunun da değil; oraya komutanlarının emriyle getirilen, 
askerlik görevini yapmak için şenliklerle askere gönderilen er ve er-
baş statüsündeki vatan evlatlarının, yine insanlıktan çıkmış canavar-
larca boğazları kesilerek, tıpkı IŞİD’cilerin yaptığı gibi infaz edilişi-
ni...

Yüzlerce vatan evladının külotlarına varıncaya kadar çırılçıplak 
soyularak balık istifi at ahırlarına dolduruluşunu... Ve sopalarla, 
kamçılarla, tekmelerle işkencelere uğratılışını...

Türk Ordusu’nun kışlalarına günler boyu elektrik ve su verilme-
yişini...

Kışlaların kapı önlerinin çöp kamyonlarıyla ve iş makineleriyle 
kapatılarak askerlerin kışlalarında hapsedilişini...

Türk Ordusu’na tarihinin en büyük zulmünü ve 
aşağılamasını yapanlar

4 Temmuz 2003’te Irak Süleymaniye’de 11 askerimizi esir alıp, on-
lara ters kelepçe vurup, başlarına çuvallar geçirip, küfürler ve tekmeler 
eşliğinde askeri kamyonlara doldurulup götürülüşü dışında, Tarihinde 



98

Türk Ordusu’na hiç kimse böylesine insanlık dışı zulüm edememişti.
Ve hiç kimse böylesine aşağılamaya güç yetirememişti Türk Ordu-

su’na...
Onu sadece Feto’yla ikiniz yaptınız! Bu ihaneti ortaklaşa gerçekleş-

tirdiniz!
İktidara geldiğiniz 2002 yılından itibaren, ABD Emperyalist Çaka-

lının buyrukları doğrultusunda Türk Ordusu’na ve Türk Milletine karşı 
bir ihanet ittifakına girdiniz, FETÖ’yle. El ele vererek kumpaslar kur-
dunuz Orduya. FETÖ, bu kumpasın polis, savcı, hâkim ayağını oluştur-
du; sen ve avanen AKP’giller’se siyasi ayağını.

Ordunun en namuslu komutanlarından 350 civarında askeri bu kum-
paslarla Silivri, Hasdal vb. zindanlara tıktınız.

Savcı ve yargıç cübbesi giydirilmiş FETÖ militanları, ağırlaştırılmış 
müebbet cezaları kesti, Ordu Komutanlarına. Daha alt düzeyde olanla-
rınaysa, 25, 20, 15, 10 yıllık cezalar verdi. 

Bu komutanlardan boşalan yerlere FETÖ’nün üniformalı militanları 
yerleştirildi. Böylece de, başta Ordu olmak üzere yargı, polis, Milli Eği-
tim vb. devlet kurumları baştan ayağa ele geçirildi, FETÖ tarafından. 

Ne diyordun sen o günlerde?
“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de 

vermedik?”
Sadece bu tek cümlelik söylemin bile, senin, FETÖ Elebaşısı Pen-

silvanyalı İmam’la eşdeğer bir suçu işlediğinin açık ve kesin bir belge-
sidir!

Hangi hukuka, kanuna, yönetmenliğe dayanarak devlet kurumlarını 
din derebeyliğine soyunmuş bir terör örgütüyle paylaştın, bre Anayasa, 
kanun, hak hukuk tanımaz adam!

FETÖ seni kandırdı ha?..
Hadi be! Ahmak mı var karşında?..
Ta 1999 yılında FETÖ’nün bu hainane amacı doğrultusunda mü-

cadele ettiği, TV’lerde yayımlanan videokasetleriyle herkesçe izlenip 
öğrenilmedi mi?
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FETÖ ile suç ortaklığınız gün gibi ortada
Devlet Güvenlik Mahkemesi; “Nihai amacı devleti ele geçirmek 

olan bir terör örgütüdür Fethullah Gülen Cemaati”, diye davalar açma-
dı mı?

Açtı...
Ama sen kurtardın FETÖ’yü o davalardan. Kankiydiniz çünkü o za-

manlar. Şu Mustafa Kemal’ci Laik Cumhuriyet’in izini tozunu silelim, 
diye gece gündüz çalışıyordunuz bütün gücünüzle. 

Ne yaptın?
Terörle Mücadele Yasasında Şeytani bir değişiklik yaparak FE-

TÖ’yü kurtardın mahkemenin elinden. 
Bak şu gazetene bir: 
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Ne yazıyor Hafız, manşette?
“Gülen’i AK Parti kurtardı.”
İşte suç ortaklığınızın en açık ve kesin kanıtlarından biri de budur.
Sadece bunlar değil. Senin ve Kraliçe’nin Gülü’nün de dahil olduğu 

2004 tarihli bir MGK Toplantısında nasıl bir karar alınır bu konuda?
Hatırlatalım mı Hafız?
Ne deniyor bu kararda, Tayyip?

“Fethullah Gülen Grubunun bütün faaliyetleri adım adım İçiş-
leri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve MİT tarafından takip edilme-
lidir. Bu illegal yapılanma içindeki gruba karşı ağır yaptırımlar 
uygulanmalıdır.”[32]

Ama sen ne yaptın?
Hiçbir şey...
Tam tersine; Feto’yla kankiliği sürdürdün. Çünkü siz başka hava-

daydınız. Siz, şu Laik Cumhuriyet’in elbirliğiyle izini tozunu bir sile-
lim, onu Tarihe bir gömelim uğraşındaydınız. 

15 Temmuz sonrası da kalkıyorsun, “Aldatıldım” diyorsun ha?
Herkes ahmak çünkü. Bir sen uyanıksın...
Bize masallarını yutturamazsın. Yalanlarınla, dümenlerinle bizi kan-

dıramazsın. 
Başta Pensilvanyalı İmam olmak üzere, FETÖ’nün meczuplaşmış 

müritleri ne kadar suçlu ise, sen ve senin AKP’giller’in de o kadar suç-
ludur. 

Vatana, halka ihanet ettiniz. Türk Ordusu’na ihanet ettiniz. Vatan 
evlatlarının canına kıydınız, kanını akıttınız. 

Sonunuz aynı olacaktır. Aynı cezalara çarptırılacaksınız. Ve Tarihe 
de aynı adla geçeceksiniz!

İşte bu sebeplerden dolayı, 15 Temmuz’u biz de unutmayacağız 
hiç...

Bu halk da unutmayacak ve eninde sonunda hesabını soracak iha-
netlerinizin!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Temmuz 2018 

[32] Akit Gazetesi, 30 Kasım 2013.
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“İnsanları Allah’la Aldatan Büyük Aldatıcı!”
Demek Kaçak Saray’daki tahta çıkma törenine, Vatana İhaneti 

elbirliğiyle işlediğiniz İşgalci Yunan Faşist Bakanı da çağırdın ha?..
Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, Ege’deki, Lozan’da bize 

bırakılan, Türkiye’nin burnunun dibindeki 18 Ada’mızı göz göre 
göre ABD’li ve AB’li efendilerinden aldığın bir buyruk üzerine Yuna-
nistan’a satıp geçmiştin!

İşte, Türk Ceza Kanunundaki karşılığı “Ağırlaştırılmış Müebbet” 
olan bu Vatana İhanet Suçunu Yunan Faşistiyle gizli kapaklı, sinsice 
görüşmeler yaparak gerçekleştirmişsiniz. 

18 Ada’mızın işgalcisi
Yunan Faşist Bakan ile el ele

Milli Savunma Bakanlığı Eski Müsteşarı Emekli Kurmay Albay 
Ümit Yalım, kısa süre önce yayımlanan bir yazısında bu ihanetinizin 
içyüzünü bütün açıklığıyla ortaya koydu. İlgilenen arkadaşlar için işte, 
bu vatansever askerimizin konuya ilişkin yazısı:

***
ERDOĞAN VE İŞGALCİ DİMİTRİ EL ELE !..
09 Temmuz 2018 Pazartesi günü, Beştepe’de konuşlu Başkanlık 

Sarayı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne 
yabancı konuklar da katıldı. Törene davet edilen ve katılan yabancı 
konukların isimleri yerli ve yabancı basında yayımlandı. Törene davet 
edilen ve katılanlar arasında AB Göç İşleri Komiseri Dimitris (Dimitri) 
Avramopoulos da vardı. Komiser Dimitri, 09 Temmuz 2018’de önce 
İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret ederek Patrik Bartho-
lomeos ile görüştü. Daha sonra Ankara’ya geçen Dimitri, Başkanlık 
Sarayı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne 
katıldı.
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KOMİSER DİMİTRİ KİMDİR?
Dimitri, Yunan diplomat ve siyaset adamıdır. 1994’te Atina Beledi-

ye Başkanı seçilen Dimitri ile aynı yıl İstanbul Belediye Başkanı seçi-
len Tayyip Erdoğan arasında, belediye başkanlıkları döneminden bugü-
ne kadar yakın işbirliği olduğu görülüyor. Dimitri, 25 Haziran 2013- 01 
Kasım 2014 tarihleri arasında Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı 
görevini yürüttü.

Dimitri, Yunan Savunma Bakanı olduğu dönemde gerçek yüzünü 
gösterdi ve Türk Düşmanı olduğunu kanıtladı. Erdoğan’ın Başbakan-
lığı döneminde Yunan askerine teslim ettiği İzmir Koyun Adası’na 26 
Haziran 2014’te gelen Dimitri, Yunan bayrağının altında işgalci Yunan 
askerleri ile birlikte Türkiye’ye meydan okudu. Adada konuşlu Yunan 
Askeri Üssü’nde denetlemelerde bulunan Dimitri, egemenlik ve bayrak 
gösterisi yaptı.

Daha sonra askeri helikopter ile Aydın Eşek Adası’na geçen Dimitri, 
adada konuşlu Yunan Deniz Üssü’nde denetlemelerde bulundu.

Dimitri, Yunan Deniz Üssü’ndeki denizci askerler ile adaya konuş-
landırılan Yunan SAT Komandolarını denetledi.

Dimitri, Aydın Eşek Adası’nda konuşlu Yunan Helikopter Üssü’nde 
de Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve sözde Beledi-
ye Başkanı ile birlikte egemenlik gösterisi yaptı.

Türk Düşmanı İşgalci Dimitri, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait adalarda 
egemenlik ve bayrak gösterisi yaparken ve Türkiye’ye meydan okurken 
o tarihte Başbakan olan Erdoğan, olanı biteni turist gibi seyretti. Yuna-
nistan’a müzik notası bile vermedi.

01 Kasım 2014’te Savunma Bakanlığı görevi sona eren ve Avrupa 
Birliği Göç İşleri Komiserliği’ne atanan Dimitri, aynı gün Erdoğan’ın 
daveti üzerine İstanbul’a geldi.

Erdoğan, Türk topraklarında ve Yunan bayrağı altında Türkiye’ye 
meydan okuyan İşgalci Dimitri’den hesap sormak yerine Dimitri’yi ha-
raretle tebrik etti. Hem de iki eli ile tokalaşarak.

Tayyip Erdoğan’ın, Türk Düşmanı İşgalci Dimitri ile yakın ilişkileri 
ve mevcut belgeler Erdoğan’ın Yunanistan hesabına çalıştığını açık bir 
şekilde göstermektedir.

Erdoğan, geçen yıl Atina’ya yapacağı ziyaret öncesinde, 27 Kasım 
2017’de Türk düşmanı İşgalci Dimitri ile Ankara’da tekrar görüştü.

Dimitri ile Atina Belediye Başkanlığı’ndan günümüze kadar gelen 
ve Başkanlık Sarayı’ndaki törene kadar uzanan yakın ilişkiler, Erdo-
ğan’ın gerçek niyetini ortaya çıkarıyor. 18 Türk Adası ve 1 Türk Kaya-
lığını Yunan askerine alenen teslim eden Erdoğan, önümüzdeki dönem-
de Yunanistan’a neler verecek? Sırada başka adalar ve Kıbrıs mı var?

ERDOĞAN, ATATÜRK’E VE İNÖNÜ’YE İFTİRA ATIYOR !..
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AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 27 Ocak 2018’de, AKP Koca-
eli İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Şimdi Kılıçdaroğlu’na sorar-
san Lozan’da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını 
AK Parti’ye kesmeye kalkar.” Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin 
başında olanlar (Atatürk ve İnönü’yü kastederek) verdi ve şimdi tarihi 
dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan’da dâhil olmak 
üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız.” 
dedi.

Erdoğan, 6 aydır dosyayı çıkartamadı. Erdoğan, bizzat kendisinin 
verdiği adaları Atatürk ve İnönü’ye yüklemeye kalktı. 1923 Lozan Ant-
laşmasının 15. maddesine ek olarak konulan 2 no.lu haritada, Osman-
lı Devleti döneminde İtalya tarafından ilhak edilen toplam 14 adanın 
isimlerinin altı kırmızı çizgi ile çizilmiştir. Erdoğan, Lozan Antlaşma-
sında verilmeyen ve haritada altı kırmızı çizgi ile çizilmeyen 18 Türk 
Adası ve 1 Türk Kayalığını 2004 yılında alenen Yunanistan’a vermiştir. 
Anılan haritaya bakıldığında, Erdoğan’ın Milletimizin gözünün içine 
baka baka yalan söylediği açıkça görülmektedir. Erdoğan’ın, Atatürk ve 
İnönü’ye iftira atmaya hakkı yoktur, haddine de değildir.

% 52.59 İLE İŞGAL VE İHANETİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ!..
Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet tarihinin ilk ve en büyük toprak 

kaybını Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yaşadı. Türkiye Cumhuri-
yeti batıdan bölündü, Türkiye’nin batısında ikili devlet düzenine geçil-
di. Erdoğan, Taşoz Adası Türk karasularında Türkiye’ye ait 111 Milyon 
varil Türk petrolünü Yunanistan ve İsrail’e teslim etti. Yunanistan ve 
İsrail her gün 3823 varil petrolümüzü çalıyor.

Erdoğan, Muharrem İnce sayesinde yeniden Cumhurbaşkanlığı kol-
tuğuna oturdu. Muharrem İnce, Yunan askerine teslim edilen 18 Türk 
Adası ve 1 Türk Kayalığı ile adalarda dalgalanan Yunan ve Bizans bay-
raklarının hesabını sorsaydı Erdoğan ikinci tura bile kalmaz seçimi bi-
rinci turda kaybederdi. İnce vatan topraklarının hesabını sormak yerine 
çay, kek ve oralet söylemlerine sığındı. İnce, vatan topraklarına çay, 
kek ve oralet kadar değer vermedi.

Erdoğan, seçimlerde aldığı % 52,59’luk oya güveniyorsa çok yanılı-
yor. % 52,59 ile Yunan işgali ve vatana ihanetin üstü örtülemez.  

Bütün partiler kendilerine göre gerekçeler üreterek seçimleri kazan-
dığını iddia ediyor. Ancak, Türkiye’de yapılan 24 Haziran 2018 seçim-
lerinin gerçek kazananı Yunanistan, ABD ve İsrail’dir.[33]

***

[33] http://www.turkdevrimi.com/yazarlar/umit-yalim/ erdogan-ve-isgalci-dimitri-el-e-
le/2012/.
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ABD’nin buyruğuyla 18 Ada’mızı
Yunanistan’a satıp geçmiş

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, Kaçak Saraylı büyük din bezir-
gânını on yıllar öncesinden Yunan Faşist, İşgalci Dimitri’yle tanıştırıp 
kankileştirmiş, her ikisinin de efendisi olan ABD Emperyalist Haydu-
du. 

Demek ki boşuna değilmiş, Tayyip’in İstanbul Belediye Başkanlı-
ğı döneminde Dimitri’yle el ele tutuşup (yukarıda görüldüğü gibi o da 
aynı günlerde Atina Belediye Başkanıymış) İstanbul ve Atina’yı “kar-
deş şehir” ilan etmeleri, karşılıklı olarak...

Tâ o günlerde başlamış ihanet işbirliği...
Öyle anlaşılıyor ki, 18 Ada’nın vatan topraklarından koparılıp Yu-

nanistan’a peşkeş çekilmesi de ikisinin yürüttüğü bir çalışmanın sonu-
cunda gerçekleşmiş.

İşte şimdi, iktidarını sürdürebilmek için, “yerli ve milli” sloganı al-
tında milliyetçi oynayan Tayyip, aslında bu rolünü de bütünüyle cahil 
ve bilinçsiz insanlarımızı kandırmak için oynuyormuş. 

Demek ki o, vatan topraklarını da, vatana ve millete dair bütün de-
ğerleri de çoktan ayaklarının altına alıp çiğneyip geçmiş...

Yukarıdaki fotoğraflara bakıyor musunuz saygıdeğer arkadaşlar?
Adam senin vatan toprağın olan adaları işgal etmiş, oralara aske-

ri birlikler ve silah araç gereçleri yerleştirmiş, iskana açmış, kiliseler 
yapmış, oralardan sana meydan okuyup hakaretler savuruyor; Kaçak 
Saraylı Din Cambazı ise 101 pare top atışıyla sultanlığını ilan ettiği 
tahta çıkma merasimine o işgalci Dimitri’yi davet ediyor. 

O da geliyor tabiî. Niye gelmesin...
Bunlar peşkeş çekici, vatan satıcı, verici; öbürüyse işgalci...
Böylesini nerede bulacak?
Dimitri için bunlardan iyisi yok tabiî...

Vatan hainliği yapanlar da, seyirci kalıp
suç ortaklığı edenler de hesabını verecek

Buradan; “Ben Cumhuriyet Savcısıyım. Emri sadece hukuktan ve 
vicdanımdan alırım.”, diyen Savcılar varsa eğer, ya da kalmışsa eğer, 
onlara sesleniyoruz:

Tayyip ve şürekâsı, Ege’deki 18 Ada’mızı, iktidarları ve küp doldur-
maları karşılığında ABD’li efendilerinin buyruğu üzerine Yunanistan’a 
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satmışlardır.
Çok iyi bildiğiniz gibi, işledikleri bu büyük ihanetin cezalandırıl-

masını TCK Madde 302 belirler. Denir ki orada sizin de bildiğiniz gibi:
“Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir 

devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını 
zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği al-
tında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayır-
maya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılır.”

Halkımıza sözümüzdür; 
Eninde sonunda, sağlığınızda ya da ölmüşseniz gıyabınızda bu mad-

deden sizi; bağımsız, hukuka uygun çalışan mahkemeler önüne çıkara-
cağız!

Bundan kaçışınız yok!
Kurtuluşunuz yok!
Bir de; TBMM’de; “Biz milletin vekiliyiz”, diyen kişi var ise eğer, 

Tayyip ve şürekâsının Vatana İhanet Suçundan Yüce Divan’a gönderil-
mesi için harekete geçmesi gerekir. Eğer hiç kimse geçmez ise, onlar 
da sorumululuklarının gereğini yerine getirmedikleri için, görevlerini 
kötüye kullandıkları için, bu büyük suç karşısında sessiz kaldıkları için 
hainlere suç ortaklığı etmiş olacaklardır.

Onlar da bu suçlarından dolayı yargılanacaktır!
Bu yoksul, çilekeş milletin alınterinden zorla alınmış 20 bin TL ci-

varında aylık maaşı indireceksiniz ceplerinize, daha onlarca avantadan 
yararlanacaksınız, ondan sonra da vatan topraklarının satışı karşısında 
gıkınızı çıkarmayıp parmağınızı oynatmayacaksınız. 

Bu ihanete suç ortaklığı etmek değil de nedir?..
Evet, Tayyip...
İşlediğiniz onca ağır suçtan biri de budur. Ve bunun hesabı da hem 

bu dünyada, hem öbüründe muhakkak görülecek...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bir noktaya daha işaret edelim son olarak. 
Daha önce de defaatle dile getirdiğimiz gibi, Patagonya’daki ikinci 

kalibre bir gazeteciye bile anında cevap yetiştiren Tayyip ve şürekâsı 
bu konuda bütünüyle sessiz kalmakta, ölü numarasına yatmaktadır. Bu 
tutumları da, onların bütünüyle Goebbels’in propaganda ilkelerine sa-
dakatle bağlı olduklarını göstermektedir. 
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Goebbels der ki, böyle durumlara ilişkin ilkesinde: 

“Düşmana zayıf şartlarda cevap verilmemelidir. Halkın 
öfkesi rejimin dışındaki konulara kanalize edilmelidir.”[34] 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Temmuz 2018 

[34] http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/418/4641.pdf.
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Aslında bu çocuklar suçlu değil, kurban...
Gerçek suçluları mı arıyorsunuz?
Onlar, 16 yıldan bu yana CIA’nın, Washington’un, Pentagon’un 

oturttukları iktidar koltuğunda durup dinlenmeden bağırıyorlar, 
“Dindar ve Kindar Nesil yetiştireceğiz”, diye...

İşte yetiştirdikleri nesil bu...
Başarılı olmuşlar mı amaçlarında?
Hem de sonuna kadar...

Peki ya Mustafa Kemal’e
“Ölmüş İnek” diye hakaret edenler…

Yahu bu kızcağız, Mustafa Kemal’e hakaret etti de Kaçak Saray’da 
mukim AKP’giller’in Şefi etmedi mi?

“İki Ayyaş” demedi mi Mustafa Kemal ve İsmet İnönü için?
Ve yine aynı şahıs, “Ölmüş İnek” diye nitelemedi mi, Mustafa Ke-

mal, İnönü ve silah arkadaşlarını?
Mustafa Kemal ve İnönü’lü CHP dönemini kast ederek “CEHAPE 

Zihniyeti camileri ahır yaptı” demedi mi?
Unutmayalım ki, bu tür provokatif bağırtılar, halkı birbirine karşı 

din temelinde parçalayıp kışkırtmalar, kanlı boğazlaşmalara sevk etme 
çabaları; o Anıtkabir’deki genç kızın söylediği hakaret içerikli sözler-
den çok daha tahripkârdır, çok daha tehlikelidir. 

Peki, suç değil mi bunlar?
Bal gibi suç...
Öyleyse nasıl adalet bu?
23 yaşındaki kız çocuğunu içeri atacaksınız, aynı ağırlıktaki haka-

retleri savuran Kaçak Saraylı Hafız’a, Türkiye’nin Laik Cumhuriyet’ini 



112

yıkıp yerine sultanlığını kuran şahsa “Cumhurbaşkanımız” diye saygı-
lar sunacaksınız...

Sadece Kaçak Saraylı da değil, onun “Abi” diye hitap ettiği, onun 24 
Haziran öncesinin kıdemli “Meclis Başkanı”, Kanlı Pazar’ın eli kanlı 
suçlularından İsmail Kahraman da ne demişti?

“Cumhuriyetin kurucuları dinsizdi.”

Birkaç ay önce, “Keşke Yunan galip gelseydi.”, diyen, Tayyip’in 
yine “Hocam” diye hitap ettiği Fesli Kadir de azgın bir Mustafa Kemal 
ve laiklik düşmanıdır.

O da Mustafa Kemal’e hakaretten mahkûm olup Almanya’lara kaç-
mıştır bir zamanlar...

Ortaçağcılar, ezelden beri Mustafa Kemal’e ve 
Kuvayimilliye’ye düşmandır

Aslında Mustafa Kemal, İnönü ve Kuvayimilliye düşmanlığı, Laik 
Cumhuriyet düşmanlığı, birkaç on yılın da işi değildir. 

Hatırlanacaktır; Said-i Nursi, Fethullah Gülen, Necip Fazıl, 1950 
öncesinin Ortaçağcılarıdır, dolayısıyla da Mustafa Kemal’e ve Laik 
Cumhuriyet’e düşmandırlar. 

Feto’nun 1990’lı yıllarda yayımlanan kasetlerinde görüldüğü gibi, 
“Zalimler” diye söz edilir, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarından.

1950’li yıllarda Demokrat Parti’nin en önemli iki figüründen biri 
olan Menderes de, daha önce aktardığımız gibi Mustafa Kemal’den “O 
Sarhoş” diye söz etmekteydi. 

Yine söyleyegeldiğimiz gibi, CIA, 1950 sonrasında antiemperyalist, 
ilerici, devrimci, sosyalist ve komünist hareketlerin önünü kesmek için 
İslam ülkelerini “Yeşil Kuşak Projesi” adını verdiği bir proje uygula-
masıyla Ortaçağ’ın karanlıklarına doğru bayır aşağı götürme uğraşına 
girdi. Bunda da ne yazık ki oldukça başarılı oldu.

Buna göre, İslam ülkeleri dine sarılmalıydı. Laiklik din düşman-
lığıydı, Amerika ise bütün dinlerin, dolayısıyla da Müslümanlığın da 
koruyucusuydu. 

İşte böylesine, bir yandan Amerikancılaştırırken, diğer yandan da 
Ortaçağ karanlıklarına doğru sürükleyip götürdüler Müslüman ülkeler 
halklarını. Tabiî aynı zamanda da zihin hasarına uğratıp, sağlıklı düşü-
nemez, olayları oldukları gibi görüp algılayamaz, kavrayamaz zavallı-
lar haline getirdiler.

İşte bu proje kapsamında İmam Hatipler pıtrak gibi ülkenin dört bir 
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yanına yayıldı. 1923’ten beri yeraltında gizli çalışmalarını sürdüren ta-
rikatların önleri açılıverdi. Artık bütün tarikatlar, Siyasi iktidarlarla içli 
dışlıydılar. 

Siyasi iktidarlar, tarikat müritlerini oy depoları olarak görüyor, tari-
kat şeyhleri de siyasi iktidarları kendilerinin hamisi, koruyup kollayıcı-
sı olarak değerlendiriyordu...

Yani karşılıklı bir çıkar alışverişiydi ya da menfaat evlenmesiydi, 
Parababaları iktidarlarıyla Ortaçağcı tarikatların sarmaş dolaş oluşu.

İşte biz bu sebepten, 1950 sonrası Yeşil Kuşak ürünü bu dincilerin 
ve onların siyasilerinin, okullarının, tarikatlarının, medreselerinin an-
lattıkları, öğrettikleri dine “CIA-Pentagon İslamı” diyoruz. 

Bu dinin, Kur’an’ın ruhuyla ve Hz. Muhammed’le hiç ilgisi yoktur...
ABD ve AB Emperyalistlerinin, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş 

Savaşı’mızın ve Çanakkale Zaferimizin öcünü almak için planlar, pro-
jeler yapmak, onlara karşı sonsuz bir kin beslemek karakterlerinin bir 
parçası haline dönüşmüştür.

Yani Mustafa Kemal, İnönü ve silah arkadaşlarının komuta ettiği 
Türk Ordusu karşısında uğradıkları hezimetin acısını hiç unutamamıştır 
emperyalistler. Ve hep intikam ateşiyle yanıp tutuşmuşlardır.

ABD ve AB Emperyalist devletlerinin Mustafa Kemal ve Kuvayi-
milliye düşmanlıklarıyla Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon Dincile-
rinin ve onların siyasi temsilcilerinin Hilafet ve Saltanat özlemleri; yani 
bunların sınıf temelini teşkil eden Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin 
tek egemen sınıf olduğu günlerine, Ortaçağ’ın Ümmetçilik Konağına 
duyduğu özlemle birleşmiştir.

Yani iki gerici, insanlık düşmanı, asalak güç (emperyalist devletler 
ve Tefeci-Bezirgân Dincileri), Mustafa Kemal, Birinci Kuvayimilliye 
ve Laik Cumhuriyet’ten intikam almak için elbirliğiyle, açıktan, aleni 
bir savaşa girmişlerdir, 1950 sonrasında.

İşte bu sebepten, Adnan Menderes de Mustafa Kemal ve Laik Cum-
huriyet düşmanıdır. Süleyman Demirel de, Turgut Özal da, Tansu Çiller 
de, Necmettin Erbakan da, Tayyip Erdoğan ve şürekâsı da...

1950 sonrası Türk Ordusu
Laik Cumhuriyet’i savunma cesaretini gösteremedi
Dikkat edersek; 1950 sonrası her geçen gün Laik Cumhuriyet kerte 

kerte kemirilip aşındırılmaya başlamıştır. Her geçen gün yeni darbeler 
almıştır. 
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Türkiye’nin, yine aynı Parababaları iktidarları tarafından NATO’ya 
sokuluşu, Türk Ordusu’nun Amerika’nın yarı sapık, yarı sarhoş gene-
rallerinin komutası altına verilişi, süreç içinde onun içinin boşaltılma-
sına yol açmıştır.

O yüzden de ruhlarını yitirmişlerdir, NATO içindeki Türk Ordusu 
generalleri, her geçen gün azalan oranda. 

Tabiî ABD Emperyalist Çakalı sadece Orduyu ele geçirmemiştir, 
1950 sonrasında. Türkiye’nin ekonomisini de, siyasetini de, eğitimini 
de, sinemasını, müziğini; özetçe kültürünü-sanatını da bütünüyle avu-
cunun içine almıştır, emri altına almıştır.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı, Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Bi-
rinci Kuvayimilliye ve Laik Cumhuriyet’i savunma konusunda gerekli 
olan duyarlılığı, bilinci ve cesareti gösterememiştir, Laik Cumhuriyet’i 
ve onu kuranları savunmakla yükümlü olanlar.

Yeni nesiller, her geçen gün artan miktarda bu Muaviye-Yezid Dini-
nin, CIA-Pentagon Dininin dogmalarıyla, afyonlarıyla zihnen ve bede-
nen uyuşturulup çürütülmüştür. 

Böylece de ne dünyayı algılayabilmektedir, ne Genel Tarihi, ne Türk 
Tarihini, ne Cumhuriyet Tarihini, ne de bugünü...

Bir anlamda meczuplar ülkesine döndürülmüştür ülkemiz...

AKP’giller, Mustafa Kemal’in ve
Laik Cumhuriyet’in düşmanıdır

Ve şunu iyi bilin ki; Tayyip’in AKP’giller’ine oy veren insanların 
çoğunluğu, birkaç gün önce Mustafa Kemal’e Anıtkabir’de ağır haka-
retler yağdıran İnci’yle aynı düşünceye, aynı anlayışa, aynı kanaate ve 
aynı oranda kin ve nefrete sahiptir, Mustafa Kemal, İnönü ve silah ar-
kadaşlarına karşı, Laik Cumhuriyet’e karşı.

Bu kızcağız hiç değilse AKP’giller’in şefleri gibi ikili oynamıyor. 
Açık, kanaatini gizlemeden ortaya koyuyor.

Ama öbürleri hep ikili oynar. Hem en ağulu biçimde saldırırlar Laik 
Cumhuriyet’in kurumlarına ve onun kurucu önderlerine; hem de zaman 
zaman Anıtkabir’e gidip mozelenin önünde “sap gibi dur”urlar. Orada-
ki deftere olumlu düşünceler içeren satırlar karalarlar. 

Bu CIA-Pentagon Dincisi Tarikat ve siyaset şeflerine göre laiklik 
dinsizliktir. Dolayısıyla da laikliği savunanların tamamı dinsizdir ve as-
lında dinsizliği savunmaktadır.

Tayyip demedi mi bir zamanlar (internette hâlâ videosu dolaşmakta-
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dır); “Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya laik olacaksın ya Müslü-
man! İkisi ters mıknatıslanma yapar.”, diye?

Bizce, o hep aynı kanaati beslemiştir ve tüm icraatlarında da bu an-
layışla hareket etmiştir.

AKP’giller’in tamamı da aynı niyet ve düşüncededir...
23 yaşındaki bu zavallı kızcağız da işte bu projelerin, bu tarikatların, 

bu siyasilerin uğraşlarının, hainane vatan millet ve halk düşmanı söz ve 
eylemlerinin ürünüdür.

Marksizme göre, insanı hayvandan ayıran en önemli özellik, onun 
doğa varlığı olması yanında bir de toplum varlığı olmasıdır.

Başka türlü ifadelendirirsek; hayvan doğa yaratığıdır. Ama insan 
hem doğa, hem de toplum yaratığıdır. Yani hem doğanın bir parçasıdır, 
hem de toplumun bir parçasıdır. 

İnsanın dilini de, dinini de, ihtiyaç ve zevklerini de, bilimini, bilin-
cini, sanatını, felsefesini de belirleyen, toplumdur.

Yani insanın ruhiyatını toplum belirlendirir.
İşte bu kızcağız da, yukarıda andığımız emperyalist güçlerin ve on-

ların yerli hain işbirlikçilerinin oluşturup şekillendirdiği toplumun ürü-
nüdür.

Dolayısıyla da, bir kurbandır o...
Asıl suçlularsa, böylesi bir toplumu yaratmış olan yerli-yabancı, in-

sanlık düşmanı, vicdan yoksunu güçlerdir...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Temmuz 2018 
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Bütün yolların Roma’ya çıkması gibi, FETÖ ile ilgili yapılan her 
kovuşturma ve soruşturma, araştırma da doğrudan Tayyipgiller’in, 
onun eşdeğerde suç ortağı olduğunun doğrulanmasına, kanıtlanma-
sına, belgelenmesine çıkıyor.

FETÖ’nün HSYK’deki adamı diye nitelenen eski HSYK Birinci 
Daire Başkanı İbrahim Okur, bakın FETÖ’nün siyasi ayağını, yani 
Tayyipgiller’le eşdeğer suç ortaklığında bulunuşunu nasıl kanıtlarıy-
la, yaşanan olaylarıyla ortaya koyuyor:

“Eski HSYK Başkanı: Nurcu listeyi Erdoğan onayladı
“Övgüleri hatırlattı
“İbrahim Okur, hayatı boyunca hiçbir illegal yapı içinde olma-

dığını ileri sürerek, şöyle konuştu:
“Devletin en üst makamında bulunanların destek verdiği, Pen-

silvanya’ya giderek ziyaret ettikleri, TBMM kürsüsünde övdükle-
ri, MGK kararlarının Başbakan’ın talimatıyla kamuoyu ve kamu 
görevlilerinden gizli tutulduğu bu yapının 17/25 Aralık öncesi kri-
minalize olmuş bir eylemi de bilinmezken; bunların iç yüzünü, giz-
li amaçlarını bilmeden bu yapıdan bazı insanlarla arkadaş olmak 
ve/veya aynı işyerinde çalışmak, işin yürüyebilmesi için Bakan ve 
Müsteşarın bilgisi dahilinde görüşmeler yapmak suç mudur? Eğer 
böyle bir suç varsa başta ülkeyi yöneten siyasi iktidar olmak üzere, 
kamu görevlilerinin tümü bu suça iştirak etmiştir.”

“Övgüleri hatırlattı
“İbrahim Okur, hayatı boyunca hiçbir illegal yapı içinde olma-

dığını ileri sürerek, şöyle konuştu:
“(...)
“Cemaatle üye pazarlığı
“Dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman’ın 

talimatıyla cemaatçi üyelerle yapılan pazarlıklar sonucunda HS-
YK’nin 2011’de Yargıtay’a 160, Danıştay’a 51 üye ataması olayını 
anlatan Okur, “Müsteşar Ahmet Kahraman, hazırladığımız listeyi 
sayın Başbakan’a sundu, ‘liste biraz nurlu oldu’ dedi. Başbakan 
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da olsun, alınları secdeye giden arkadaşlar değil mi’ demiş. Bu 160 
kişiden 110’nun cemaatçi olduğunu o zaman düşünüyorduk” diye 
konuştu. 

“Okur, Zekeriya Öz’ün görevden alınmasını kendisinin teklif 
ettiğini, müsteşar Ahmet Kahraman’ın bunu “Beyefendi’ye sorma-
sı gerektiğini” söylediğini kaydetti.

“O zaman kavga yoktu’
“Okur, şunları söyledi:
“Beyefendi ile görüştükten sonra beni telefonla arayıp ‘Kendi-

sini kırmadan ve kamuoyunda tepki çekmeden süslü kaydırma ile 
alabiliyorsak almamızı’ istedi. Bunun üzerine ben de Bakan Bey’in 
isteğine uygun olarak Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği önerdim. 2’ye 
karşı 5 oyla CBS vekili olarak atadık. Bizim bu kararı aldığımız 
tarihte Öz’ün altına Mercedes araç verildiğini, hükümetin bu da-
vanın savcısıyım diyerek tam destek verdiğini özellikle vurgulamak 
istiyorum. O zaman hükümet-cemaat kapışması yoktu.”[35]

AKP’giller-FETÖ suç ortaklarıdır
Eee, Tayyip?
Yargıtaya atadığınız 160 kişiden 110’unun FETÖ’cü olduğunu bi-

liyorsun atarken. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman “Liste 
biraz nurlu oldu”, diyerek FETÖ ağırlıklı olduğunu anlatıyor sana. 

Senin cevabın ne oluyor?
“Olsun. Bunlar alınları secdeye giden insanlar. Bunlardan kötülük 

gelmez...”
Danıştaya da 51 üye atıyorsunuz yeni. Maksadınız açık: Orada sayı-

ca çoğunluğu sağlayarak Yüksek Yargıyı ele geçirmek.
Ne sinsice numaralar be...
Zekeriya’nın altına zırhlı Mercedes tahsis et, onu kahraman ilan et, 

üstüne üstlük de onun ve ekibinin açmış olduğu kumpas davaları için 
ekranlarda, meydanlarda höykür; “Ben bu davanın savcısıyım” diye...

Bülent Arınç başkanlığında heyetler gönder Pensilvanya’ya, onlar 
aracılığıyla mesajlar ilet, saygı ve sadakatinle birlikte...

Diyorsun ki Bülent’e; “Hocaefendinin bizden bir isteği var mı sorun 
bakalım.” 

Hemen yerine getireceksin, değil mi FETÖ’nün isteklerini. Getirdin 
de zaten...

[35] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1035185/Eski_HSYK_Baskani__Nur-
cu_listeyi_Erdogan_onayladi.html.
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Devleti bu illegal, CIA-Pentagon Dincisi terör örgütüyle paylaştın. 
Ordu, yargı, eğitim ve polis başta gelmek üzere devletin tüm kurumları-
na, hem de en kritik yerlerine yerleştirdin Feto’nun militan düzeyindeki 
müritlerini.

Apaçık kürsülerden söyledin be; “Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne 
kadar bizden ne istediler de vermedik?”, diye.

Yahu bırakalım gerisini; sadece bu itiraf cümlen bile senin FETÖ ve 
ekibiyle eşdeğerde Anayasayı ihlal suçu işlediğini ortaya koyar.

Normal bir devlette böyle bir şey olabilir mi yahu?
15 Temmuz sonrasında da çıkıyorsun kürsülere; “Bu hain örgütün 

gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökmemiş olmanın üzün-
tüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize 
verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi 
affetsin.” diyerek işin içinden sıyrılmaya çabalıyorsun. 

Hukukta böyle bir şey olur mu be?..
Devlet kurumlarının yarısını FETÖ müritlerine devret, elbirliğiyle 

Laik Cumhuriyet’i çökertin, “Milli Orduya kumpas kur”un, ülkenin önde 
gelen Mustafa Kemal’ci, laik, yurtsever, antiemperyalist bilim insanlarını, 
aydınlarını bu kumpas davalarıyla zindanlara tıkın, 15 Temmuz Ganimet 
Paylaşım Savaşı’nda 400’ü aşkın insanın canına kıyın, gencecik Hava 
Harp Okulu öğrencilerini Boğaz Köprüsü üzerinde IŞİD yöntemiyle, bo-
ğazını keserek katledin, er statüsündeki gariban vatan evlatlarını yine aynı 
canavarlıkla katledin; ondan sonra da; “Rabbim ve milletinden özür dili-
yorum”, de, işin içinden sıyrıl. Tüm suçlarından kurtulmuş say kendini...

Öyle bir dünya yok, Hafız!
Vurduğumuz zaman bir terazinin kefelerine FETÖ’yle sizi, tepeniz-

den tırnağınıza dek batmış olduğunuz suçların ağırlığı bakımından bir-
birinize bir dirhem eksik ya da fazla gelmezsiniz. 

Eşdeğer suçlularsınız siz. Başka türlü ifadelendirirsek; her ikiniz de 
Anayasayı İhlal ve vatan evlatlarının yüzlercesinin kanına girme olayın-
da asli faillersiniz, aynı suç kapsamı içinde değerlendirilmeniz gerekir.

Bak, sözümüzdür, Tayyip!
Eninde sonunda FETÖ’nün önde gelenlerinin almış olduğu ağır-

laştırılmış müebbet cezalarının aynısını sen ve avanen AKP’giller de 
alacaktır. 

Bunu adınız gibi bilin ve belleğinize yazın!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

25 Temmuz 2018
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Tayyip’in polisleri, Giresunlu, 82 yaşındaki, eli bastonlu Yusuf To-
pal’ı, büyük “mağduriyet”ler yaşamak pahasına da olsa, ters kelep-
çe vurup suratına biber gazı sıkarak, kalp krizinden katletmekle bir 
“kahramanlık destanı” daha yazmışlardır.

Ekmek almaya giden Berkin’i kafasından gaz fişeğiyle vurup kat-
lederken yaptıkları gibi, Cemevi bahçesinde sıradan bir vatandaşımı-
zın cenaze merasimine katılmak için orada bulunan Uğur Kurt’u da 
gaz fişeğiyle vurarak öldürürken yaptıkları gibi... Ve benzerleri gibi...

Masum insanları katlederek
“kahramanlık destanı” yazanlar

Tayyip’in polisleri, yapar böyle “kahramanlık” işlerini... Onlar için 
sıradan olaylardandır bunlar. 

Fakat asıl vahim olanı nedir, biliyor musunuz arkadaşlar?
Polislerin avukatının; “asıl mağdur olan müvekkillerimizdir”, şek-

lindeki açıklamasıdır. 
Giresunlu ihtiyar kardeşimiz, 82 yaşında. Bastonunun yardımıyla 

yürüyebiliyor. En haklı ve meşru bir talebi için gelmiş, mahallesinin 
sağlık ocağına. Ya da aile hekimine mi diyelim...

Hakkı gasp edilmiş. İnsan yerine konulmamış. Üstüne üstlük de, ya-
şına ve engeline bakmadan, otuzlu yaşlarda görünen gencecik iki polis 
ters kelepçe vurmuşlar bu kardeşe. Onunla da yetinmemişler; bir de 
biber gazı sıkmışlar ağzına, burnuna, yüzüne, gözüne...

Kalp krizinden de öldürmüşler sonunda...
Böylesine zalimane, tıpkı Siyonist İsrail’in Filistinli kadınlara, ço-

cuklara yaptığı türden bir canavarlıkla katledilen Yusuf Topal mağdur 
olmuyor da, daha doğrusu “suçlu” kapsamında görülüyor da, zulüm ve 
katliam yapanlar “mağdur” kabul ediliyor. Ve de öyle iddia ediliyor.

Bu kişi, avukat kimliği taşıyor cebinde. Hukukçu yani. Ama o cüb-
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benin altındaki gövdenin içinde vicdan yok, acıma yok, his yok...
Al Siyonist İsrail askerini, koy bu avukatın yerine...
Hadi, diyelim böylesi insani ve vicdani değerlerden yoksun, avukat 

sıfatlı kişiler bulunabilir. Ama, Barolardan da bir ses duymadık, avukat-
larının bu tutumuna karşı. Onlardan da herhangi bir açıklama çarpmadı 
bizim gözümüze.

“Yahu sen ne yapıyorsun? Hiç mi vicdan kalmamış sende?”, diyen 
bir Baro ya da TBB çıkmadı.

Demek ki, onlar için de bu tür açıklamalar günlük, sıradan olaylar-
dandır. Ele alınıp üzerinde durulmaya değmez. Meslektaşları görevinin 
gereğini yapmıştır. 

Oysa ne der, Avukatlık Yemini?
“Hukuka, ahlâka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun dav-

ranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim.”

Katliamcı polislerin avukatında bu niteliklerin bir tekini görebilen 
var mı, arkadaşlar?

Yok...

Biber gazıyla bir insana saldırmak caniliktir
Gezi Direnişi’miz günlerindeydi. Bir gece arkadaşlarla birlikte bir 

hayli biber gazı yemiştik. Ben ter içinde kalmış, cildim kızarmış bir 
haldeydim, nefes almakta da zorlanıyordum. 

Genç yoldaşlar “Hocam şuraya girelim. Sağlık ekibi var burada. Sizi 
bir muayene etsinler”, dediler. 

Girdik, bir otelmiş orası. Ve gerçekten de melek kalpli doktor ve 
hemşirelerden oluşan bir grup karşıladı bizi. Muayene sonrasında 
“Amca, çok gaz yemişsin, bundan sonra kesinlikle gaza maruz kalma-
man gerekiyor artık. Hemen ayrıl eylemden. Biz zaten 45 yaş ve üzeri 
insanların bu gazla kesinlikle karşılaşmaması görüşündeyiz. 45 yaş üstü 
kişiler için bu gaz ölümcül sonuçlara bile yol açabilir.”, demişti.

Biz de elimizi yüzümüzü yıkamış, otelin terasında yarım saat kadar 
dinlendikten sonra ara sokaklardan aşağıya, Tophane’ye inmiş ve ey-
lem alanını terk etmiştik o gece.

Tabii daha sonraki günlerde de hep karşılaştık bu insan düşmanı, 
“biber gazı” denen lanetle...

Zaman zaman boğazımız kilitlenip nefes alamadığımız durumlar 
oldu. Herhalde artık birazdan nefessizlikten dolayı düşerim, diye dü-
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şündüğüm durumlar oldu.
Demek istediğim, böylesine bir caniliktir, bu gazla insanlara saldır-

mak...
Kaldı ki burada söz konusu olan katliamda kurban Yusuf Topal de-

demiz, tamı tamına 82 yaşında. Yani bu gazla uzaktan bile olsa teması 
olmaması gereken bir yaşta. Bu yaştaki bir insana burnunun dibinden 
bu gazı sıkmak, doğrudan, kasıtlı olarak bu adamı öldürmeye kast et-
mek demektir.  

Trajediyi baştan alalım isterseniz, tam olarak anlaşılabilmesi için:
***

Doktorla tartışan 82 yaşındaki yurttaşı biber gazı öldürdü
Giresun’da, yürüme güçlüğü çeken eşi Fatma Topal’ın (82) sağlık 

kurulu raporlu ilaçlarını reçeteye yazdırmak ve evde bakım hizmeti ka-
rarının uygulanmasını sağlamak amacıyla aile sağlığı merkezine baş-
vuran Yusuf Topal (82), iddiaya göre, hastayı görmeden ilaçları yaz-
mayacağını belirten Ö.Y. adlı kadın doktorla tartıştı. Doktorun ‘beyaz 
kod’ vermesi üzerine gelen polisler, gözaltına almak istedikleri Yusuf 
Topal’a ters kelepçe takıp, biber gazı sıktı. Fenalaşarak yere yığılan ve 
sürüklenerek bindirildiği polis aracıyla hastaneye götürülen Topal, kalp 
krizinden öldü. Ailenin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı, olaydan 
sorumlu tutulan 2 polis memuru açığa alındı.

Olay, 24 Temmuz Salı günü, Giresun’un Gemilerçekeği Mahalle-
si’nde meydana geldi. Fatma ve Yusuf Topal çifti, fındık hasadı için 
İstanbul’dan memleketlerine geldi. Yürüme güçlüğü çeken Fatma To-
pal’ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşi Yusuf Topal 
yeni ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını 
sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi’ne git-
ti. Doktor Ö.Y.’ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık 
kurulu raporunu göstererek ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Ancak, 
doktor, hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Topal ise 
evde bakım hizmeti kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık gö-
revlilerinin eve gelmesini talep etti. İddiaya göre, doktor Ö.Y. ile Yusuf 
Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun ‘beyaz kod’ 
vermesi üzerine, polis ekipleri sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal’ı 
gözaltına almak istedi. Yusuf Topal direndiği polisler tarafından yaka 
paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber 
gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Polisler, yerde 
sürükleyerek araca bindirdikleri Yusuf Topal’ı Prof. Dr. İlhan Özdemir 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirle-
nen Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ
Yusuf Topal’ın cenazesi, Giresun Adli Tıp Kurumu’nda yapılan 
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otopsi sonrası Beyazıt Köyü’ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının 
ardından Topal, toprağa verildi. Cenazede, Yusuf Topal’ın oğlu Ahmet 
Topal, taziyeleri kabul etti.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR
Olaydan sonra aile, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyu-

rusunda bulundu. Topal’ın zor kullanılarak gözaltına alınmak istendiği 
görüntüler delil olarak savcılığa sunuldu. Soruşturma kapsamında 2 po-
lis memuru açığa alındı. Polisler, ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol 
şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık, olaya ilişkin kayda alınan görüntü-
lerle sağlık merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını el koydu.

‘BUNU YAPANLARIN CEZALARINI ÇEKMESİNİ İSTİYO-
RUZ’

Olayla ilgili konuşan Yusuf Topal’ın oğlu Ahmet Topal, “Bizim 
amacımız, bu olayları gerçekleştirenlerden öç almak veya onlarla bir 
arbedeye girmek değil. Bunu savcıya da polis arkadaşlara da söyledim. 
Bu acıyı hem babama hem bize katbekat yaşatan bu insanların cezaları-
nı çekmelerini istiyoruz. Benim babam 82 yıl boyunca korkuyla yaşadı. 
Evlatlarına gelebilecek tehlikelerin korkusu, vatanına milletine karşı 
yapacağı bir hata korkusu, en sonunda da korkuyla öldürdüler babamı. 
Bu çok acı geliyor bize. Küçük bir çocuğun köşeye sıkıştırılarak kor-
kutulması gibi geliyor bu acı bana. Böylesi bir acıyı yaşayarak ölmesi 
bizleri gerçekten çok üzdü” dedi.

‘DOKTOR FEVRİ DAVRANDI’
Babasının sağlık merkezine gitmesindeki tek amacının yürüyeme-

yen, evden dışarı çıkamayan annesinin ilaçlarını yazdırmak olduğunu 
ifade eden Ahmet Topal, “Biz doktordan şunu beklerdik; raporlu olan 
ilaçlarını yazamayacaksa bunların nasıl yazılabileceğini babama izah 
etmesini ve ona bir yol göstermesini isterdik. Bunun devlet hastanesin-
den bir doktor çağrılarak yapılabileceğini izah etmiş olsaydı, babam da 
bunu anlayışla karşılayacaktı ve bu olayların hiçbiri yaşanmayacaktı. 
Doktorun tamamen fevri davranarak o polisleri oraya çağırması ve hiç-
bir şekilde yardımcı olmadan herhalde kendi emellerini tatmin etmesiy-
di, doktorluk içgüdülerini ön plana çıkarmasıydı” diye konuştu.

AİLE AVUKATI: KALP KRİZİ GEÇİREN HASTAYI GAZ SI-
KIP TEKMELEDİLER

Ailenin akrabası ve avukatı Hicran Akkaya Şenol da sağlık merke-
zindeki doktorun evde hizmet vermek yerine, görevi kötüye kullana-
rak polis çağırdığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Yusuf dede, yeni komadan çıkmış eşi için almazsa öleceği kan 
pıhtılaşma ilacını nasıl alacağını öğrenebilmek ve gerekirse evde sağ-
lık hizmeti alabilmek için gittiği sağlık ocağında görevini yerine getir-
meyen doktor tarafından polis çağrılarak yaka paça dışarıya atılmıştır. 
Hem eşine ihtiyacı olan ilaçları alamamanın hem tartaklanmanın, huku-
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ka aykırı olarak gözaltına alınmanın acısıyla, 82 yıllık Anadolu yüreği 
dayanamamış ve kalp krizi geçirmiştir. Kalp krizi geçiren hastayı dar-
betmek, biber gazı sıkmak, tekmelemek, yere yatırılmak, sırtından ters 
kelepçe takılmak, aman dilekleri göz önünde bulundurulmayarak gö-
zaltı işlemleri devam etmiştir. Bu kadar meslek hayatımda gözaltı iş-
lemlerine şahit oldum, fakat ilk defa kalp krizi geçiren bir hastaya bu 
şekilde bir işlemin yapıldığını görüyorum. Sadece evinden ilaç almak 
için çıkan birinin medet almak yerine eceli alarak eşinin yanına git-
mesini bir Türk vatandaşı, bir avukat ve ailenin bir ferdi olarak içimiz 
kaldırmıyor.”

‘POLİSLER TUTUKLU YARGILANMALI’
Polislerin tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılmalarına tepki 

gösteren avukat Şenol, “Hal böyleyken sorumlu kişilerin, tanıkların 
ifadelerinin henüz tamamlanmamış olması, delillerin henüz tam olarak 
toplanmamış olması, karartılma tehlikelerinin bulunması, isnat edilen 
suçların ağır cezalık olması, katalog suçları olmasına rağmen neden-
se tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dan, İçişleri ve Sağlık bakanından devletin korumakla 
yükümlü olduğu, görevi vatandaşın güvenliğini sağlamak olduğu ül-
kemizde, Yusuf dedelerin sesi olmalarını istiyoruz. Bu soruşturmanın 
sağlıklı yürütülmesi için ilgili polislerin tutuklu yargılanmalarının, hu-
kuki olarak bir gereklilik olduğu kadar kamuoyunun bir vicdanı gereği 
olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

‘YUSUF DEDE’NİN ÖLÜMÜNDEN KİM SORUMLU?’
Sağlık merkezinde görevli doktora seslenen Hicran Akkaya Şenol, 

“Bakın, yazmadığınız bir ilaç, bakmadığınız bir hasta, nelere mal oldu. 
Size tek bir şey sormak isterim. Tüm bu görüntüleri izlediğinizde şimdi 
oturduğunuz yerde memnun musunuz? Ayrıca, korkuyoruz ki bu ola-
yı ve ölümü gördüğünüz o görüntüleri, bu ölümü normal bir kalp kri-
ziymiş gibi addedilmesidir. Yani ölümle bu polisler arasında bir bağ 
kurulamaması. Biz buradaki ölümünün sebebinin açıkça kalp krizi es-
nasında ilgili kişinin yerlerde sürünmesinin krize neden olduğunu söy-
lüyoruz. Elbette ki bir insan gözaltına alındığında kalp krizi geçirebilir, 
sizce oradaki durum normal bir kalp krizi mi? Aman dileyen ağlayan 
bir hastaya halen vurmak bizim adabımızda var mıdır? Bu kalp krizinde 
o polislerin ve hekimin hiç mi sorumluluğu yoktur? Doktor sorumlu 
değil, hekim sorumlu değil, peki Yusuf amcanın ölümünden kim so-
rumludur? Belki de kendi sorumludur” ifadelerini kullandı.[36]

***
Yusuf Topal’ın cebinden, İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hasta-

[36] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1039656/Doktorla_tartisan_82_yasin-
daki_yurttasi_biber_gazi_oldurdu.html.
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neleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinden eşi adına düzenlenen, evde sağlık 
hizmeti uygulandığına dair belge çıktı. Yaşlı adamın, ailenin yüreğini 
burkan raporla başvurduğu sağlık merkezinde eşi için aynı hizmeti Gi-
resun’da da alabilmek amacıyla çaba harcadığı belirtildi.[37]

***
Çok açık biçimde görüldüğü gibi, arkadaşlar, en insani ve en doğal 

bir ihtiyacını karşılamak için gittiği sağlık ocağında katlediliyor, Yusuf 
kardeşimiz. 

Açıkça, devlet katletmiş oluyor bu vatandaşımızı. Bunun başka türlü 
bir açıklaması olamaz. 

Trajedinin insanı kahreden bir bölümü daha var, arkadaşlar: Türk 
Tabipler Birliği’nin olay sonrası yaptığı açıklama...

Şöyle savunuyorlar, vicdan ve his yoksunu doktorlarını:

***
TTB Giresun’da açıklama yaptı: Hekimlerin Hastayı Görme-

den İlaç Yazması Suçtur!
Giresun’da Yusuf Topal adlı vatandaşın, hastanın kendisi olmaksı-

zın hasta üzerine reçete yazdırmak talebinde ısrarcı olması ve tartıştığı 
hekimin ‘beyaz kod’ vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, 
ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesinin 
ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Giresun Tabip Odası olayın 
yaşandığı Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Giresun 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi önünde 31 Tem-
muz 2018 tarihinde düzenlenen basın açıklamasına, TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi Üyesi 
Dr. Mübetcel İlhan ve TTB Aile Hekimliği Kolu Genel Sekreteri Dr. 
Filiz Ünal katıldı.

Giresun Tabip Odası Başkanı Dr. Selami Oktay tarafından okunan 
basın açıklamasının ardından konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Prof. Dr. Sinan Adıyaman, öncelikle hekimlerin hastayı görmeden ilaç 
yazmasının etik olarak ve hukuken yasak olduğunu vurgulayarak, sade-
ce İstanbul’da 157 hekimin hastayı görmeden reçete yazdıkları için şu 
an yargılandığı bilgisini verdi.

Yusuf Topal’ın ailesinin acılarını paylaştıklarını ancak olayın ardın-
dan Sağlık Bakanlığının meslektaşlarını hiçbir gerekçe göstermeden 
görevden uzaklaştırmasının kabul edilemez olduğunu belirten Prof. 

[37] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/gozaltina-alinirken-olen-yasli-adamin-cebin-
den-cikan-belge-yurek-burktu-40912903.
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Dr. Adıyaman, görevden uzaklaştırma sebebiyle meslektaşlarının sanki 
suçluymuş gibi gösterildiğini söyledi.   

Prof. Dr. Adıyaman, açığa alınan meslektaşlarının görevine yeniden 
iade edilmesi için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduklarını bildir-
di.

Basın açıklamasının ardından TTB Merkez Konseyi ve Giresun Ta-
bip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Giresun İl Sağlık Müdürü ve görev-
den uzaklaştırılan Dr. Özlem Yağdıran ile görüştü.

Giresun İl Sağlık Müdürü konunun takipçisi olduklarını belirtirken, 
Dr. Özlem Yağdıran görüşmede, Sağlık Bakanlığının süreçte kendisi-
ni çok yalnız bırakması nedeniyle üzüntü içinde olduğunu ifade etti. 
Dr. Yağdıran, Türk Tabipleri Birliği’ne ise destekleri için teşekkürlerini 
iletti.[38]

***
İşte gördünüz, arkadaşlar. Güya Hipokrat Yemini etmiş, görevleri 

insanı öldürmek değil yaşatmak olan hekimlerin, her düzeydeki yöneti-
ci kadrosunun söylediklerini.

Bunları okuyunca, inanın, insan insanlığından utanıyor. Bunlarla 
aynı türden olduğundan dolayı utanıyor. Hiçbirinde vicdan sızısının 
zerre kadar da olsa bir belirtisi yok.

Besbelli ki bu tür trajediler onlar için sıradan bir olumsuzluk ya da 
hesap yanlışlığı türünden şeyler.

Oysa ne diyor Hipokrat Yemini?
“Hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına 

mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine 
kullanmayacağıma (...) namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

“Gücüm yettiğince bütün yaşamımda hastaların iyiliği için uğ-
raşacağım. Onlara zarar veren ve kendilerine kötülük yapmaya 
götüren şeylerden uzaklaşmalarını önereceğim.”

Bu yeminin ruhunu zerrece kavramışlar mıdır, yukarıda adları anı-
lan hekimler?

Kesinlikle hayır...
Ne diyor onlar?
“Hasta görülmeden reçete yazılmaz.”
İyi, doğru. Fakat trajedimizde hasta yatalak. Ve onunla ilgilenen 82 

yaşında, eli bastonlu bir ihtiyar. 

[38]     http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=fb2c9540-9564-11e8-825a-02bcac27b-
d3f.
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Bu durumda ne yapması gerekir hekimin?
Ya kendisinin gidip hastayı görmesi ya da kendi yerine bir görevli 

bulup onu göndermesi, değil mi?

Bu vurgun düzeni toplumu çürüttü
Unutmayalım ki, hayat her zaman kanunlara, yönetmeliklere, tüzük-

lere, kayıtlara, kurallara sığmayan zenginlikler, farklılıklar, karmaşalar 
çıkarır önümüze. 

Tüm bu durumlarda, yüreğinde sevgi ve vicdanında erdemler taşı-
yan bir hekimin alması gereken tutum; hep hastasından yana, insandan 
yana, insanlıktan yana olan bir tutum olmalıdır. Yani hastasını memnun 
edecek, mutlu edecek, onun derdine derman olacak bir tutum olmalıdır.

Eğer sağlık ocağının hekimi vicdan ve insani değerler taşımış olsay-
dı, bu dram hiç yaşanmazdı. İyilikle halledilirdi her şey; hiçbir sorun 
ortaya çıkmış olmazdı. 

Hep deriz ya arkadaşlar;
Sevgi dolu bir yüreğe sahip değilseniz, sadece insan suretinde bir ro-

botsunuz demektir. Taşıdığınız sıfat ve görünüşteki suretiniz ne olursa 
olsun, bir sfenksin ötesinde bir şey olamazsınız.

Dramımızda görüldüğü gibi, olaya dahil olanların tümünde ve olaya 
ilişkin konuşan şahısların tümünde insan yüreği yok. İnsani ve vicdani 
değerler yok. 

Hepsinde de birer taş kalp var...
Daha önce de söyledik ya, arkadaşlar; bu aşağılık zalim sömürü ve 

vurgun düzeni, bu Babil artığı topraklarda çürüttü insanları. Çamurlara 
buladı, insanlıktan çıkardı. Toplumu çürüttü. 

İşte o yüzden insanlar Muaviye ve Yezid Dini’ni gerçek din ve onu 
savunan AKP’giller’i dindar sanıyor, 16 yıldan bu yana devletin tepe-
sinde tutuyor. 

Tabiî burada ABD Emperyalist Haydut Devletinin belirleyici rolünü 
gözardı etmemek gerekir. 

İşte bu sebepten, her ay otuz kırk arası kadın, cinayetlere kurban 
gidiyor. Ve yine her ay onun üzerinde kadın tecavüze uğruyor. Sadece 
yetişkin olanlar da değil, çocuklar, bebeler bile sapık cellatların ellerin-
de can veriyor, acı çeke çeke...

Ve AKP’giller’in Bakanları “Bir kereden bir şey olmaz”, diyerek 
onay veriyor bu sapıklıklara, bu canavarlıklara. 

Onun Mecliste “aklanması” üzerine ise AKP’giller’in vekilleri kuy-
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ruğa girerek kutlamalarda bulunuyor, bu Kadın ve Aileden Sorumlu, 
kadın cinsiyetindeki Bakana.

Ve işte bu sebepten, AKP’giller’in Eğitim Bakanı, atanamayan ve 
bunalıma girerek canına kıyan gencecik fidanlarımız olan öğretmenleri-
miz için; “Bunlar gösteriş için intihar ediyor.”, diyebiliyor (Nabi Avcı). 

Ve ne diyor, Kaçak Saray’da mukim zat?
“Dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz.”
Yetiştiriyorlar da, görüldüğü gibi...
15 Temmuz’da Boğaz Köprüsü üzerinde görüldüğü gibi...
Tayyipgiller gidecek. Giderler. Bütün diktatörlükler gibi yıkılır bun-

ların saltanatı da. 
Ama bu çürütülmüş, insanlıktan çıkarılmış, robotlaştırılmış, his 

yoksunu vatandaşlar kalacak bu memlekette.
Ve işin en zor olan kısmı da, yeniden bu topraklarda yüreği sevgi 

dolu, empati yapabilen, başkalarının acısını yüreğinin derinliklerinde 
hissedebilen ve dünyanın neresinde olursa olsun, yapılan bir haksızlık 
karşısında öfkeden tir tir titreyen gerçek insanlar yetiştirmek olacaktır.

Hekimlik mesleği sadece hasta iyileştirmeyi değil, 
hastalara sevgiyle yaklaşmayı da içerir

Burada çağrışım oldu:
Bundan birkaç yıl önceydi. Sokakta baktığımız kedilerimizden biri-

nin veterinere götürülmesi gerekiyordu. 
Yiyecek verdim her zamanki gibi, o arada da yakaladım hayvanı. 

Ama o güne dek hiçbir insan tarafından yakalanıp kucağa alınmamış 
olan hayvan ürktü. Panikleyip boynunu çevirip ısırdı sağ elimi ayasın-
dan. 

E, bizde de Yörük inadı var. Buna rağmen bırakmadım hayvanı. 
Soktuk kedi kafesine. 

Eşim onu veterinere götürdü, ben de hastaneye doğru yol aldım. 
Çünkü bayağı yarılmıştı sağ el başparmağımın iç kısmı ve kanıyordu.

Saat 9 gibi geldim Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine. Aşı bö-
lümüne uğradım. Hayvanımız kuduz değildi, o konuda emindim. Ama 
tetanoz iğnesi yapılması gerekir diye düşündüm. Bir de belki dikiş filan 
atılması gerekebilir, dedim.

Oradaki sağlık memuru intaniye bölümüne gönderdi beni; “Dokto-
run görmesi gerekir amca.”, diyerek.
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Geldim oraya. Bir doktor hanım baktı yaraya. Üst kata çıkacaksınız, 
dedi.

Çıktık üst kata. Başvurdum görevlilere; “Amca şu anda hoca ve 
asistanlar vizitte. Viziti bitirsinler, ondan sonra bakarlar.”, dedi. Bek-
ledik mecburen.

Vizit bitti nihayet. Toplandılar bir odaya hoca ve asistanlar. Ben yine 
yürüdüm oraya. “Şu anda derse başlıyoruz, ders bitince bakalım.”, de-
diler.

Çaresiz geri dönüp beklemeye devam ettik...
Uzatmayalım; ders bitti ama saat de 12’yi gelip buldu. Yani yemek 

tatili başladı. Hepsi yemeğe gitti. 
Bekledik biz öğle tatilinin bitmesini, bitti sonunda. Tabiî bu arada 

benim gibi 15 kadar da hasta birikmişti.
Sıra bize geldi. Baktı bir doktor hanım; “Amca yara büyükmüş. Se-

rum da vermemiz gerekir.”, dedi. “Verin öyleyse doktor hanım”, dedim. 
Baktılar serum yokmuş...
“Amca serum yok. Bulup gelmeye gitti bir arkadaş. Gelince seni 

çağırırız”, dedi. Biz yine çekildik beklemeye.
Çağırıldık nihayet. Hem yaranın etrafından birkaç bölgeye, hem de 

kalçamıza iğneler yaptılar. Saat de 3 buçuğa gelip dayandı. 
Kendimi tutamayıp şunları söyledim:
Bakın doktor hanım, dedim. Mesleğinizle ilgili size ne derinlikte bir 

bilgi veriyorlar, eğitim veriyorlar, onu ben bilemem. Onun takdiri bana 
ait değildir.

Ama şundan eminim ki, sizlere Tıp Etiği ve Hasta Psikolojisi konu-
sunda da eğitim verilmesi gerekir. 

Bakın, saat 9’da geldim ben buraya, şu anda saat 3 buçuk. 6 buçuk 
saattir bekletilmişim. Bir hastaya bu yapılmaz, dedim. 

Amca haklısınız da, işte şöyledir böyledir gibi laflar etti doktor ha-
nım. Biz de huysuz ihtiyar olmayı kesinlikle istemediğimiz için gülüm-
sedik, hizmetlerinden dolayı onlara teşekkür edip kolaylıklar dileyerek 
ayrıldık hastaneden.

Bana genellikle iyi davranır doktorlar. Fakat başka hastalara davra-
nışlarını gözlüyorum, onlarla hiç göz teması kurmuyorlar. Bu büyük bir 
eksikliktir bence bir hekim için. 

Başlangıçta bana da öyle davranmış olsalar da diyaloğa girer girmez 
hemen tutumları değişiyor ve çok sıcak davranıyorlar bana. Tabiî ben 
de onlara karşı hep içtenlikli ve sevgiyle davranıyorum. Yoğun bir iş 
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yükü altında olduklarını biliyorum.
Ama bütün bunlara rağmen, hekimlik bana göre diğer mesleklerden 

apayrı görülmesi gereken kutsal bir meslektir. Bu sebeple hekimleri-
mizin de halkımıza, bu kutsallığa yaraşır şekilde sevgiyle ve sıcaklıkla 
davranmalarını temenni ederim. 

Tabiî bunun da Tıp Fakültelerinde bir ders olarak okutulması gere-
kir.

Şunu da belirtmiş olalım ki, hekimlerimize karşı yapılan şiddete de 
aynı oranda karşıyızdır. 

Geçen günlerde Şanlıurfa’da bir hasta yakını tarafından görev ba-
şında, başına yer döşemesi mermerle vurularak hayatı tehlikeye girecek 
biçimde yaralanan genç hekimimiz için de yüreğimiz, 82 yaşındaki Yu-
suf Topal kardeşimize yandığı kadar yandı. Bereket ki, bu hekimimiz 
ölümden dönüp sağlığına kavuştu.

Yukarıda da belirtmiş olduğum gibi, bizi asıl yıkıma uğratan, acıla-
ra boğan, katilamcı polislerin, onların avukatlarının ve Türk Tabipler 
Birliğinin yetkililerinin yaptığı, hepsinin de birer taş yürek taşıdığını 
gösteren, insanlıktan ve vicdandan eser bulunmayan açıklamalarıydı.

Azgınlaşmış bir sömürü ve vurgun üzerine kurulu Parababaları Top-
lumunun tahribatına uğramış, vicdanlarını ve insani değerlerini kaybet-
miş insanlardan oluşan bir topluluk olduk, arkadaşlar.

Neredeyse Diyojen’in yaptığı gibi elimizde fenerle güpegündüz yol-
lara düşüp insan arayacağız...

Öylesine kara günlerdeyiz, ne yazık ki...
Bu bataklıktan çıkışın da yolu Sosyalizmden geçer, arkadaşlar. 

Unutmayalım ki Sosyalizm düşmanlığı insanlık düşmanlığıdır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

1 Ağustos 2018 



Ayrım
On Altı
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Kaçak Saray’da mukim büyük aldatıcı!
Senin hiç bu millet için, bu vatan için, bu halk için bir tek olumlu 

işin olmuş mudur bugüne kadar?
Zinhar hayır!
Üstelik de senin verdiğin zararı, avanenin verdiği zararı ancak 

emperyalist bir düşmanın işgal orduları, vurguncu tekelleri ve Türk 
düşmanı siyasi yöneticileri verebilirdi...

Kuvayimilliye yadigarı ne kadar kamu işletmesi varsa hepsini bir 
iki yıllık kârı karşılığında yani yok pahasına peşkeş çektin, yeyim et-
tin akrabalarına, yandaş, halk düşmanı Parababalarına ve onların 
ortağı yabancı Parababalarına.

En son şeker fabrikalarının girdin kanına. Onları da peşkeş çektin 
vurguncu yandaşlarına ve milleti mahkum edeceksin, efendin ABD 
Emperyalist Haydududunun Cargill Şirketine, onun nişasta bazlı tat-
landırıcılarına.

Zehirleyeceksin bebelerimizi, gençlerimizi, yetişkinlerimizi...
Şehirlerimizde dikili ağaç bırakmadın neredeyse. Hepsini acıma-

sızca kestirdin, AVM yaptırttın, inşaat yaptırttın, yol, köprü yaptırttın, 
havaalanı yaptırttın.

Yaptırttın da halka zerre miktarda faydası mı oldu bunların?
Kesinlikle hayır!

“Büyük Aldatıcı”,
güzelim memleketimizi ne hale getirdin...

Dağlarımızı taşlarımızı, ovalarımızı nehirlerimizi zehirledin, kurut-
tun, termik santrallerle, HES’lerle...

Kamu mallarını yeyim ettiğin ahlâksız Parababalarına teslim ettiğin 
madenleri, zehirli ilaçlarla işletip mahvettin çevre köyleri, kasabaları...
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Medyanın veliaht belirlediğini yazdığı Damat Berat şöyle diyordu 
geçenlerde:

“Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi 
ki, “Valla Ak Parti’ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. 
Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a kadar 4 şeritli yol yapaca-
ğım dese, Vallahi inanırız.”[39]

Bunlar hep, daha önce de söylediğimiz gibi, ABD’nin “Yeşil Kuşak 
Projesi”nin acıklı ve zehirli ürünleridir. 

Düşünebiliyor musunuz söylediklerini?
Bu söylenenlerde ne mantık var, ne anlayış var, ne düşünce var...
Bakar ama görmez, algılamaz, anlamaz. Meczuplaştırılmış, zihin 

hasarına uğratılmış cahil “hülooğğ”cular bunlar.
İşte bunlara güveniyorsun, bunları kolayca Allah’la aldatıp yalanla-

rını ve ihanetlerini başarıymış gibi, vatanseverlikmiş gibi yedirebiliyor-
sun bunlara.

Yaptıklarının en önemlilerini konu edelim:
Geçenlerde, senin gibi antikomünist olmakla birlikte, burjuva Ke-

malist takılan Yılmaz Özdil, bak nasıl derleyip toplayıp bir köşe yazı-
sında anlatıvermiş bunların içyüzünü:

***
Dolar kaç lirayı geçer
Kütahya’ya Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanını yaptılar, Za-

fer Havalimanı, cebimizden bir kuruş bile çıkmadı dediler. Kütahya’nın 
komple nüfusu 200 bin kişi kardeşim… Müteahhide yılda 1 milyon yol-
cu garantisi verdiler! Afyon’la Uşak da kullanacak dediler. Dört yılda 
sadece 170 bin kişi kullandı, müteahhide hampadan üç milyon 900 bin 
yolcunun parasını ödediler. Yandaş müteahhit 2044 yılına kadar burayı 
işletecek. 26 yıl daha “garanti” ödeme alacak.

*
İzmit Körfezi’ne Osmangazi Köprüsü yaptılar, devletin kasasından 

tek kuruş çıkmadı dediler. Yıllık 14 milyon 600 bin araç geçiş garantisi 
verdiler, yılda anca 5 milyon araç geçiyor. Yandaş müteahhide her yıl 
10 milyon araç daha geçmiş gibi avantadan para ödeniyor. Kullanma-
yan araçlar için ödediğin parayı biriktirsen, neredeyse her yıl yeni bir 
Osmangazi Köprüsü yapabiliyorsun.

*

[39] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/986808/Albayrak___Cumhurbaskani-
miz__Ay_a_4_seritli_yol_yapacagim__derse..._.html.
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İstanbul’a Yavuz Sultan Selim Köprüsü yaptılar, milletin cebinden 
tek kuruş çıkmadı dediler. Yıllık 49 milyon 275 bin araç geçiş garantisi 
verdiler, yılda geçe geçe 15 milyon araç geçiyor. Siz geçtiniz mi bilmi-
yorum, ben henüz hiç geçmedim, şahane bir köprü, her geçmediğimde 
4 dolar artı KDV ödüyorum.

*
İstanbul’a Avrasya Tüneli yaptılar, devletin kesesinden tek kuruş 

çıkmadı, iş bilenin kılıç kuşananın, Hazine’ye her yıl 180 milyon lira 
gelir getirecek, 25 yıl sonra devletin olacak dediler. Yıllık 25 milyon 
600 bin araç geçiş garantisi verdiler, yılda 15 milyon araç geçiyor. Ha-
zine’ye her yıl 180 milyon lira getirecek diyorlardı, geçmeyen araçlar 
yüzünden her yıl 125 milyon lira üste para ödeniyor. Sıkın dişinizi, ne 
kaldı şunun şurasında, alt tarafı 25 yıl daha üste para ödenecek hepsi o.

*
İstanbul’a üçüncü havalimanı yapıyorlar, dünyanın en büyük hava-

limanı, cebimizden tek kuruş çıkmadı, devlet 35 milyar euro kazanacak 
diyorlar. Kaç milyon yolcu garantisi verdiklerini tam olarak bilmiyoruz 
ama, 12 yıl boyunca garanti yolcu garantisi verdiklerini biliyoruz. Artık 
üste ne ödeyeceğinizi siz hesap edin gari!

*
“Ankara’da 14 sene önce havalimanı var mıydı, biz yaptık biz” de-

diler… Teee 1955’ten beri orada duran Esenboğa’nın dış hatlar termi-
nali için yolcu garantisi verdikleri ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre, 
o kadar yolcu kullanmıyor, müteahhide hortumla bağlanmış gibi her yıl 
milyonlarca euro ödeniyor.

*
Şehir hastaneleri yaptılar, milletin cebinden tek kuruş çıkmıyor de-

diler, yüzde 70 doluluk garantisi verdiler iyi mi… Yaz aylarında turist 
yağarken Antalya’daki beş yıldızlı otellere bile yüzde 70 doluluk garan-
tisi veremezsin, bunlar hastaneye garanti verdiler. Ben sizin yerinizde 
olsam altı ayda bir gidip ameliyat olurum, çünkü olmasanız da zaten 
aynı parayı ödeyeceksiniz.

*
Geçmediğimiz köprü, girmediğimiz tünel, yatmadığımız hastane, 

uçmadığımız havalimanı için ödediğimiz para, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji bakanlığının bütçesinden daha fazla… Bilime, sanayiye, tekno-
lojiye ayıracağımız paranın katbekat fazlasını, yandaş müteahhitlerin 
cebine koyuyorlar.

*
Ve, memleketin ekonomisi parmakla gösterilecek kadar güzel yö-

netilirken, doların 5 lirayı geçmesi hakikaten anlaşılır şey değil yani.
*
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Sanırım hep bu “rahip” yüzünden…
Galiba bu defa da kullanmadığımız kilisenin parasını bize ödetiyor-

lar![40]

***

Tek işiniz halka ihanet
İşte, yalın gerçek bu. İşte, yapıp ettim dediklerinin içyüzü. 
Milletin kanını soğurtturuyorsun, yerli-yabancı sömürücü Paraba-

balarına.
Ondan sonra da “biz köprü yaptık, havalimanı yaptık”. 
Hadi be!
Bu yaptım dediklerinin tamamını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

mühendisler ve işçiler, şu anki maaliyetlerinin ortalama onda biri kadar 
bir masrafla yaparlardı. Halkımız cüzi bir ücretle buralardan yararlanır-
dı, hiçbir vurguncuya da beş kuruşumuz kaptırılmamış olurdu.

Ama sizin derdiniz halka hizmet filan değil; yerli-yabancı Parababa-
larına kamu mallarını yeyim etmek...

Halkımıza ihanet üstüne ihanet etmek. Sizin derdiniz bu.
İstanbul’a şunu yaptık, bunu yaptık, diyorsun. Artık sular kesilmiyor 

filan, diyorsun...
Oysa, geçenlerde namuslu eski Belediye Başkanı Nurettin Sözen 

açıkladı ki, kendine ait bir tek projen yokmuş yapılanlar arasında. Hepsi 
de Nurettin Sözen’in projelendirip başlangıcını yaptığı işlermiş.

Bakın, Sözen nasıl bir bir somut örneklerle ortaya koyuyor bu ger-
çeği:

***
Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen:
Erdoğan, benim projelerimi tamamlamak dışında ne yaptı?
Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen, met-

rodan, Marmaray’a, Melen Barajı’ndan doğalgaza, Çamlıca Kulesi pro-
jesinden çöp depolama tesislerine kadar bugün Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın övündüğü tüm projelerin kendisine ait olduğunu belirtti. 
Sözen, “Ben 5 yıllık görev süremde 15 uluslararası proje yaptım. Ken-
disi benim projelerimi tamamlamak dışında ne yaptı?” Ben kentin silu-
etini bozan Taksim’deki Park Oteli tıraşladım, sen Zeytinburnu’ndaki 
kuleler için ne yaptın?” diye sordu.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Er-

[40] https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/yilmaz-ozdil/dolar-kac-lirayi-gecer-2556708/.
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doğan’ın yıllardır seçim meydanlarında, açılışlarda, katıldığı tüm et-
kinliklerde yaptığı konuşmaların merkezinde İstanbul, eleştirilerinin 
odağında da 1989-1994 döneminde kenti yöneten Nurettin Sözen var. 
Kendisinden sonra koltuğuna oturan Erdoğan’ın kendi dönemine ilişkin 
eleştirilerine yanıt veren Sözen, “Rasyonel bir insanın 30 yıl önceki 
susuzluktan bahsetmesi ne anlama geliyor? Ne yapmak istiyor? Bundan 
ne kazanıyor? 90’lı yıllarda kuraklık olduysa bugün ben ne yapabili-
rim? İnsanların vereceği oyda bunun ne etkisi olabilir?” dedi. 

“Zeytinburnu’nda 16/9 için ne yaptın?”
Sözen, “Ben Taksim’deki Park Oteli simgesel olarak peynir keser 

gibi 15 katını kestim. Törenle traşladık. Niye tören yaptık? Böyle kent 
suçları bir daha işlemesin diye yaptık. Sen Zeytinburnu’nda 16/9 için 
ne yaptın? Onlar hâlâ orada duruyor. Benim Park Otel’de yaptığımın 
karşısına sen de bir şey koy, kentin siluetini korumak için yaptığın” 
ifadesini kullandı. 

“Haliç’i temizlemek için İBB Meclisi’nde bir hafta bilimsel toplantı 
düzenledik” diyen Sözen, “Uzmanları topladık. Zamanla kirlenmişti. 
Tarama imkânı yoktu. Dip taraması yapılsa tabanda kayma riski vardı. 
Biz Haliç’in kuzey kolektörünü tamamladık. Güney zaten tamamlan-
mıştı. Kolektörler tamamlanınca Haliç’te kirlilik durdu. Engel olan Ga-
lata Köprüsü’nü hocaların uygun gördüğü yere taşıdık. Haliç’te onların 
yaptığı gibi halının altına çöp süpürmedik. Onlar tarama yaparak dip 
çamurunu kentin baraj havzalarına döküp şehri kirlettiler. Biz bilimsel 
raporlarda yazanları uyguladık. Haliç’in kirlenmesini önleyince mesele 
zaten bitiyor” açıklamasında bulundu. 

Sözen’in açıklamaları şöyle: 
“Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık konuşmalarında çöp dağlarından 

bahsediyor. Bir cumhurbaşkanının gerçek dışı ifadelerde bulunmasına 
çok üzülüyorum. En çok bilmesi gereken kişi o. Halkı nasıl kandırdı-
ğına şaşarak bakıyorum. 30 yıl oldu ben görevi bırakalı hâlâ ‘İstanbul 
ve çöp’ diyor. İstanbul’un çöp sorunu hep vardı. Vahşi depolama yönte-
mi kullanılıyordu. Biz geldiğimiz günden itibaren çöpe çözüm aradık. 
Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki katı atık depolama merkez-
lerini tespit ettik. Geri dönüşüm ve depolama alanlarının planlaması 
yapıldı. Çöp taşıyan 50 tonluk 50 adet kamyon aldık. Bu projenin yüzde 
90’ı bitmişti. Türkiye’de ilk defa bizim dönenimizde hastane çöpleri 
ayrı toplanmaya başlandı. Çöpe biz tarihi bir çözüm ürettik. Sonuçta 
çok güzel iftihar edeceğim bir şey çıktı ortaya. Hâlâ kullanılıyor. Biyo-
lojik arıtması olan, geri dönüşümü olan, metan gazını ayıran bir proje 
yapmışız. İBB Başkanlığı yapmış bir siyasetçinin çöpten bu şekilde söz 
etmesini yakıştıramıyorum.

“İlk metroyu ben yaptım”
Türkiye’de yapılmış en büyük toplu sözleşmeyi yaptım. Bugün 
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hâlâ bir örneği yok. Refah payı yüzde 10’du. 80’li yıllardan itibaren 
yapılmayan toplu sözleşmelerden doğan hakları da geriye dönük olarak 
ödedim. Böyle bir toplu sözleşme yapan yönetici grev olur da engeller 
mi? Maalesef çöpte grev yaptılar. Bazıları sendikalara kızdı  ‘o toplu 
sözleşmelere rağmen nasıl greve çıktınız’ diye. Ben kızmadım. Grev 
en doğal haklarıydı. Sendikasız, toplu sözleşmesiz, grevsiz bir düzende 
pırıl pırıl bir kentte yaşamaktansa sendikası olan, grev yapılabilen bir 
ortamda çöp yığınları olmasını normal karşılarım. Demokrasiye inanı-
yorsanız sendika ve grev olacaktır.

Türkiye’nin ilk metrosunu biz yaptık. İktidarın elimizi kolumuzu 
bağlaması nedeniyle de İBB’nin kaynaklarını kullanarak yaptık. Tak-
sim-Levent arasındaki 14 kilometrelik hattı planladık. Ben görevden 
ayrıldığımda 10 kilometresi tamamlanmıştı. 10 kilometrenin elektrifi-
kasyon ve sinyalizasyon işleri ihale aşamasına gelmişti. İhaleyi yaptım 
fakat teklif zarflarını topladığımda tekrar başkan olmayacağım anlaşıl-
dı. Teklif zarflarını mühürleyerek kasaya koydum, benden sonraki baş-
kan açsın diye. Erdoğan zamanında açıldı zarflar. Siemens kazanmıştı 
onu iptal ettiler. İhaleyi şu anki damadı olan ailenin şirketi ile bir Fran-
sız şirketine verdiler.

“Çamlıca’nın ihalesi bile yapılmıştı”
Şu an yapılmakta olan Çamlıca’daki kule projesi 1991’de planlandı, 

ihalesi yapıldı. Bir miktar peşin para verildi. Temel atıldı, tören düzen-
ledik. 30 yıl geçti şimdi yapıyorlar.

Göreve geldiğimizde iki yakayı denizin altından bağlayacak tünel 
için ODTÜ’ye proje hazırlattık. “Metrodan sonra tüp geçidi ihale ede-
ceğim” diye manşet haberlerim oldu. Tüp geçit, Asya-Avrupa bağlantısı 
için çok önemliydi. Bütün projesi hazırdı. Sadece bir düşünce değildi, 
bitmiş bir projeyi teslim ettim. İhale noktasına gelmişti. Marmaray’ın 
açılışını yaptılar beni davet bile etmediler. Ömrümüz yetmediği için bu 
projeyi onlar yaptı. ODTÜ son revizyonu yaptı. İhale dosyası hazırlan-
dı, ihale yapma fırsatı bulamadık.

Az yağmur yağması inananlara göre Tanrı diğer insanlara göre doğa 
meselesi. Sonuçta bizim elimizde olmayan bir olay. Göreve geldiğim 
yıl su kıtlığı oldu. Kıtlığa çözüm için aldığımız önlemler mucizedir. 
İnanmış bir insan için azını yağdıran da çoğunu yağdıran da Tanrı. 
Bunu istismar etmesi ayıp değil mi? Susuzluktan kimse ölmedi ama sel 
baskınlarında 10’larca kişi öldü İstanbul’da.

Istranca dereleri regülatör projesi bir mühendisin “ben buldum” di-
yerek önüme getirdiği projedir. Denize giden boşa akan 7 derenin suları 
borularla şebekeye bağlandı. İhalesini yaptık, parasını ayırdık, istim-
lâkler bitti, yurtdışından borular geldi. Gittik tören yaptık Erdal İnönü 
ile birlikte. İşler yolunda gidiyor. Birinci dere bitti açılış törenini de 
yaptık hizmete soktuk. Diğer dereler de bitmek üzereydi. Şimdi Siirt’te 
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konuşuyor ‘dağları deldik İstanbul’a su getirdik’ diyor. Günah…
Sazlıdere Barajı bizim dönemimizde yapıldı. Melen projesi de bi-

zim. Ben görevden ayrılmadan 6 ay önce basın toplantısı yapıp Melen 
projesini anlattık. Melen’in suyunu 3 ishale hattı ile Darlık Barajı’na 
getirip deniz altından borularla Avrupa yakasına getireceğimizi anlat-
tık. 30 yıl geçti tek ishale hattı ve tek geçiş yapılabildi. Kendilerine ait 
tek projeleri yok.

Benden önceki belediye başkanı doğalgaz projesi için bir Fransız 
şirketi ile anlaşma yapmış ama pürüzler giderilememiş. Biz geldik ‘do-
ğalgaz önemli bir proje devlette devamlılık esastır bu projeyi tamamla-
yalım’ dedik. Sorunları çözdük ve İkitelli’de kurban keserek doğalgaz 
çalışmasına başladık. Bir sürü sorun çıktı, fiyat artışı istendi, uluslara-
rası tahkime gidildi. Hepsini aştık. Her iki yakada aynı anda başladık 
ve tüm İstanbul’u kapsayacak şekilde sürdü. ‘İstanbul’un altına bomba 
döşeniyor’ diye haberler bile yapıldı. Biz projeyi sıfırdan başlattık ve 
bitirdik. Maskeyle dolaşıldığını söylüyor Erdoğan, bu nasıl bir senaryo 
ben öyle bir şey ne gördüm ne duydum. Hava kirliliğine karşı doğalgaz 
projesini tamamladım, tramvayı kent içine getirdim. Sen kalkıyorsun 
hava kirliliğinden bahsediyorsun, ayıp. Kendisi döneminde abone sayı-
sını arttırmıştır ona itirazım yok.

“AKM de koruma kurulu kararlarına rağmen yıkıldı”
Taksim’deki tarihi su makseminin yanına cami yapılamaz, yasalara 

yönetmeliklere aykırı. Ama cami olduğu için kimse sesini çıkaramadı. 
Taksim’de ben istediğim şeyi yapamadım. Divan Oteli’ne kadar uza-
nan bir meydan projem vardı. Çalıştık üzerinde. Fakat Gezi Parkı’ndaki 
ağaçları ortadan kaldırmak gerekeceği için yapmadık. Şimdiki Taksim 
Meydanı, meydan değil. Meydan uzaktan seyretmek için değildir. İn-
sanların buluşması içindir. Kişiliği tamamen kayboldu. Zaten AKM de 
koruma kurulu kararlarına rağmen yıkıldı.[41]

***

Yaptığın hiçbir olumlu iş yok,
sizden ancak zulüm ve ihanet gelir

Açıkça görüldüğü gibi, sana ait hiçbir olumlu proje, uygulama, ge-
liştirme söz konusu değilmiş, Hafız!

Senin gerek içeride olsun gerek dışarıda, yapıp ettiğin her şey halk 
düşmanlığı ve ihanet kapsamı içine girer.

[41] http://t24.com.tr/haber/eski-ibb-baskani-nurettin-sozen-erdogan-benim-projeleri-
mi-tamamlamak-disinda-ne-yapti,637491.
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Yukarıdakine benzer, yani Damat Berat’ın naklettiği, zihin hasarına 
uğramış vatandaşa benzer milyonlarca taraftarın, Marmaray’ın senin 
projen olduğunu sanır.

Hâlbuki hiç ilgin yok bu projeyle. İşin ilk adımını atıp Japonlarla an-
laşan ve söz konusu anlaşmaya imza atan, Başbakan Bülent Ecevit’tir 
ve 2000 yılının, yani Ecevit’in Başbakanlığındaki hükümetin diğer Ba-
kanlarıdır. Dönemin Cumhurbaşkanı da Süleyman Demirel’dir. 

İşte, yapılan anlaşmanın, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiş olduğunun belgesi. Yani Resmi Gazetenin konuya ilişkin sayfa-
sının fotoğrafı:
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Saygıdeğer arkadaşlar; 
Bir Başdanışmanının Levent Gültekin’e de aktardığı gibi, Tayyip 

Erdoğan ve onun AKP’giller’i aslında Türkiye’ye hizmet için çalışmı-
yorlar. Tam tersine; Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkıp mahvetmek ve onu 
ABD-AB Emperyalistlerinin talepleri doğrultusunda en az üç parçaya 
bölerek çökertmek için çalışıyorlar.

Yani Türkiye’nin vatanının, milletinin, halkının en ağulu düşmanları 
arasındadır bunlar.

Bu sebeple de bunlardan bize hiç fayda gelmediği gibi yalnızca za-
rar gelir, kötülük gelir. Zulüm ve ihanet gelir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Ağustos 2018 



Ayrım
On Yedi
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Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller İktidarının, üzerinde yükseldiği 
iki ayak vardır:

Birincisi ihanet;
İkincisi vurgun, kamu malı hırsızlığı...
İhanetin gerekçesi, onların devşiricisi, yapımcısı ve iktidara ta-

şıyıcısı ABD Emperyalist Haydutlarının hizmetinde ve buyruğunda 
olmalarıdır. Bunu en veciz şekilde, Kaçak Saraylı kendi ağzıyla dile 
getirmişti defalarca, “Biz Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika 
Projesinin eşbaşkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz”, 
diyerek...

Bu projeye göre, bilindiği gibi, Türkiye de; Kürdistan, Ermenistan 
ve Türklere bırakılan bölge olmak üzere üç parçaya bölünmektedir.

İşte bu sebepten, AKP’giller İktidarı bir ihanet iktidarıdır ve 
ABD’ye çalışmaktadır.

Vurgunları-talanlarıysa, onların Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye 
Sınıfının siyasi plandaki temsilcileri olmalarından kaynaklanmakta-
dır.

Bu sınıf üretimle ilgilenmez. Üreticilerle tüketiciler arasında ara-
cılık yapar, fahiş kâr elde eder; her iki tarafı da haraca bağlayarak 
ürünlerini yok fiyatına ele geçirir, onları borçlandırır, yüksek faiz alır.

Kamu mallarını, kitabına uydurarak durup dinlenmeden yağma-
lar, küp doldurur...

Bütün bu ihanetlerini ve hırsızlıklarını, yolsuzluklarını gizleyebil-
mek için de, üzerlerine “Din Şalı” örtünürler. Yani Dindarlığın ve 
Kindarlığın temsilciliğine soyunurlar. Bilinçsiz, cahil insanlarımızı 
sürekli Allah’la aldatırlar yani...
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AKP’giller, paralı askerlikle Türk Ordusu’nun
savaşçı ruhunu yok etmek istiyor

İhanet ve hırsızlıklarıyla atbaşı gitmek üzere, Camiler, Kur’an Kurs-
ları yaptırıp açarlar, İmam Hatipler açarlar, Tekkeler, Medreseler açar-
lar; sürekli Dinden, İmandan, Allah’tan, Kitaptan, Namazdan, Oruçtan 
Hac’dan söz ederler.

Bütün dertleri, hain ve hırsız içyüzlerini halktan gizleyebilmektir. 
Böylece de karanlık iktidarlarını, zulüm düzenlerini sürgit devam etti-
rebilmektir.

AKP’giller’in vatanımıza, milletimize ve halkımıza karşı giriştiği 
binbir ihanetin güncel olanı da, onların paralı askerlik uygulamasıyla 
Türk Ordusu’nun savaşçı ruhunu, motivasyon gücünü, moral gücünü 
ortadan kaldırmayı amaçlamak olmuştur.

Oysa, bu vatanı vatan yapan Alparslan’ların, Kılıç Arslan’ların, Sul-
tan Mesud’ların, Ertuğrul ve Dündar Bey’lerin, Osman Gazi’nin, Orhan 
Gazi’nin, Fatih’lerin orduları; halkın tamamının eli silah tutan insanla-
rından oluşmaktaydı.

Çanakkale Savaşı’nı hatırlayınız...
13-15 yaşındaki vatan evlatları bile savaşmıştır, kanlarını akıtmıştır, 

canlarını vermiştir o zaferin elde edilmesi ve Antiemperyalist Birinci 
Kurtuluş Savaşı’mızın ilk kıvılcımının çaktırılabilmesi için.

Birinci Kurtuluş Savaşı’mız da yine aynı şartlarda savaşılarak zafere 
ulaşmıştır ve bu vatan toprakları bize atalarımızdan yadigâr olarak bıra-
kılabilmiştir. Onların emanetidir bu vatan ve o emaneti gelecek kuşak-
lara devretmek, bizlerin boynunun borcudur.

Tüm Harp Tarihi uzmanları şu ortak kanaattedirler ki; en etkili savaş 
silahı, en yüksek motivasyon gücüyle donatılmış insandır.

Askerleri moral değere sahip olmayan bir ordunun savaş kazanması 
çok zordur, imkânsıza yakındır...

Zaferin teminatı için, askerlerin ortak moral değerlerle dolu olmaları 
gerekir. Başlarındaki komutana sonsuz güven duymaları gerekir. 

Tabiî haklı bir dava için savaşıyor olduklarına yürekten inanmaları 
gerekir.

Ve çağın gerektirdiği modern savaş araç gereçlerini kullanmakta son 
derece deneyimli olmaları gerekir.

İşte böyle bir ordu, zaferden zafere koşar...
Kutsal bellediği ortak hedeflerine ulaşmak için, her bir asker gözünü 

kırpmadan ölümü göze alır ve canını verebilir.
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Bedelli Askerlik
halk çocuklarını ahmak yerine koymaktır

Bedelli Askerlik ne demektir?
Parası olan, ense göbek keyif ve zevk yapacak, eline silah alıp cep-

heye gitmeyecek; yoksul halk çocukları, onların yerine de gidecek, sa-
vaşacak, ölecek, öyle mi?

Öyle...
İşte millet gençlerini böylesine iki zıt kutba yerleştirirseniz, onları 

birbirlerine karşı, hadi düşmanlaştırırsınız demeyelim ama, saygısızlaş-
tırırsınız, sevgisizleştirirsiniz. Halk çocuklarını ahmak yerine koyarak, 
onların yüreğinde açtığınız yarayı asla onaramazsınız. Ruhlarını örse-
lersiniz. 

Vatan aşkı üzerine olan duygularını tahşis edersiniz. Yani bulanık-
laştırırsınız...

Böylece de onlardaki ruh gücünü, motivasyon gücünü tahribata uğ-
ratırsınız...

İşte bu, Türk Ordusu’na yapılmış en etkili ihanetlerden biri olur.
Kaçak Saray’ın Sultanı Tayyip de bir zamanlar, bu derinlikte olmasa 

da, çok yüzeysel bir seviyede olsa da, bizim bu görüşlerimize benzer 
düşünceler ileri sürmekteydi.

Ama sonradan, hemen her konuda yaptığı gibi, bu konuda da önce 
savunmuş olduğu görüşünü terk edip onun yüz seksen derece karşısına 
geçti ve zıt bir görüş savunur ve daha da kötüsü, onu uygular oldu. 

İşte videosu. Kendisi anlatsın bu fırıldak gibi dönüşünü:[42]

***

Bedelli Askerlik konusunda da fırıldak gibi dönüş
Videonun Tapesi:
Mart 2011:
Tayyip Erdoğan: Şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Er-

doğan olarak giremem. Çünkü parası olan var parası olmayan var. Para-
sı olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak, eee parası olmayan da 
gidecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysem ben kenar köşedeki, 
izbe yerlerdeki vatandaşım; onlar hiç bu işe sıcak bakmıyor. Biz yola 
çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık, sessiz yığınların sesi olarak 
çıktık. O zaman sormamız lazım, ona göre adımımızı atmamız lazım.

[42] https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Z1njgcYGHw8
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Kasım 2011:
Tayyip Erdoğan: Bedelli askerlik yasa tasarısının ayrıntılarına gir-

meden önce şu hususu da vurgulamak durumundayım, heyecanlanıyor-
sunuz biliyorum!

Şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bu haf-
ta içinde olmazsa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adı-
mı atacağız ve bedelli askerlikle ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız.

***

Yukarıda da söylediğimiz gibi, arkadaşlar, Tayyip’in her iki ucunu 
da savunmadığı hiçbir görüş olmamıştır bugüne kadar. O, durup din-
lenmeden fırıldak gibi döner. Rüzgâr gülü gibi döner. Öyle de oynar, 
böylede... Tersini de oynar, yüzünü de...

Onda tutarlılık diye, sözünün eri olmak diye, içtenlikli olmak diye 
bir durum asla söz konusu olmamıştır.

Dikkat edelim, yukarıdaki videonun son cümlelerine:
En koyu ihanet içindeyken bile, “inşallah” diyerek din sömürüsü 

yapmaktan elini çekmemektedir, dilini çekmemektedir.
Dedik ya; din, onlar için ihanet ve hırsızlıklarını örten bir maskedir, 

bir zırhtır, bir peçedir, bir örtüdür...
Düşünün bir kere...
Bu din alıp satmak suretiyle insanları Allah’la aldatmış olmasalar-

dı, bunca ihanetinden dolayı, hırsızlığından dolayı, halkımız bunları, 
Tayyip’in yıllar önce binme gafletinde bulunduğu beygir gibi çoktan 
sırtından atardı...

Fakat Muaviye-Yezid Dini’nin ya da CIA-Pentagon Dini’nin afyo-
nuyla uyutulmuş, meczuplaştırılmış kitleleri Allah’la aldatmak çok ko-
laydır.

Onları defalarca aldatırsınız Allah’la ve ihanet ve vurgunlarınızı ara 
vermeksizin sürdürüp gidersiniz.

Bu sahte dinin, Kur’an ve Hz. Muhammed’le zerrece ilgisi olma-
yan dinin afyonu, en güçlü uyuşturuculardan bile daha uzun süren bir 
etkiye sahiptir. Yediniz mi o afyonu, zihin hasarına uğratılırsınız. Artık 
ayılmanız, gerçek dünyayla, olaylarla, toplumla bağ kurup gözlem yap-
manız mümkün olmaz.



155

Bedelli Askerlik’te temel eğitim ısrarının nedeni 
yandaş Albayraklar’a vurgun yaptırmakmış

Tayyipgiller İktidarı, Türk Ordusu’na ettikleri bu ihanetle de yetin-
memişler, medyadan edindiğimiz haberlere göre.

Pilavüstü döner gibi ihanet üstü vurgun yapmışlar üstelik de...
Birkaç gün önce yasal kılıf giydirdikleri bu son Bedelli Askerlik iha-

netiyle kaç insandan para toplayacak bunlar?
Ve o insanların üzerine giydirdikleri elbiseyi nereden alacaklar?
İşte onlarla ilgili de insanı isyan ettiren gerçekler, arkadaşlar:

***
“AKP’nin bedelli askerlikteki temel eğitim ısrarının arkasında 

Albayraklar grubuna ait Ereğli Tekstil firması var”
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM Genel Kurulu sıra-

sında yaptığı konuşmasında AKP’nin temel eğitim ısrarının arkasında 
Konya’da üretim yapan Albayraklar grubuna ait Ereğli Tekstil firması-
nın olduğunu iddia etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle bedelli as-
kerlikten yararlanmak için öngürülen şartlarda değişikliğe gidildi. As-
kerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişikli Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında TBMM Genel 
Kurulu’nda yapılan görüşmelerde 28 gün olarak öngürülen temel eği-
tim süresi 21 güne çekildi.

Yaş 25, gün 21, ücret 15 bin lira
Teklifin ikinci maddesinde ise daha önce 28 gün olarak belirlenen 

25 yaş sınırlı bedelli askerlik süresinin 21 güne indirilmesi için AKP 
imzasıyla önerge verildi. Kabul edilen önerge ile bedelli askerlik eğitim 
şartı 21 güne indirilirken, ücret 15 bin lira olarak belirlendi.

Bedelli askerlik yapacaklardan gelen tepkilere ve ittifak ortağı MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin temel eğitimin verilmesine gerek 
olmadığını söylemesine karşın AKP, önerisini geri çekmedi. İleri Ha-
ber’den Merve Akbaş’ın haberine göre, AKP ’nin temel eğitim süre-
sindeki ısrarı üzerine çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu 
haber aynen şöyle devam ediyor:

CHP Uşak Milletvekili Yalım TBMM Genel Kurulu sırasında yap-
tığı konuşmasında AKP’nin temel eğitim ısrarının arkasında, Konya’da 
üretim yapan Albayraklar grubuna ait Ereğli Tekstil firmasının olduğu-
na dikkat çekti.

TSK’nin elbise ihtiyacının yüzde 40’ını tek başına karşılıyor.
Bedelli askerlik düzenlemesine yaklaşık 1 milyon 324 bin vatan-
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daşın başvuracağı düşünüldüğünde TSK’nin elbise ihtiyacının yüzde 
40’ını tek başına karşılayan yandaş Albayraklar Ereğli Tekstil’in serve-
tine servet katması bekleniyor.

CHP’li Yalım’ın konuya ilişkin olarak Meclis’teki konuşmasının 
ilgili kısmı şöyle:

“Diğer bir taraftan değerli arkadaşlarımız, biliyorsunuz, konu bit-
miyor, çok sayıda vatandaşımız… Özellikle bu konunun altını çizerek 
belirtmek istiyorum. Neden yirmi bir günde ısrar ediyor Cumhurbaş-
kanı? Bu benim kendi fikrim değil ancak gelen talepleri de biz halkın 
Meclisinde, milletin vekili olarak dile getirmek zorundayız. Bakın, bir 
tane firma var Konya’da Ereğli Tekstil. Türk Silahlı Kuvvetlerinin elbi-
se ihtiyacının yüzde 40’ını tek başına karşılıyor. İşte, bu firmanın yöne-
tim kurulu benim dikkatimi çekti, sizlerle paylaşmak istiyorum. Yönetim 
Kurulu: Faruk Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Muhammed Albay-
rak. Takdiri yüce Türk milletine bırakıyorum. Bunu sosyal medyada 
birçok vatandaşımız, genç kardeşimiz gönderdi. Acaba yirmi bir gün 
temel mecburiyeti bir yerlere mi dayanıyor? Takdir sizlerin diyorum.”

“21 günlük askerliğin arkasında rant var”
Yalım’ın bu sözleri AKP’nin 21 günlük bedelli askerlik ısrarının ar-

kasında bir rant arayışı olduğu tartışmalarını başlattı.
İddiaların merkezinde yer alan Ereğli Tekstil 1997 yılında Albay-

raklar grubu tarafından satın alındı. 1937 yılında Sümerbank tarafın-
dan kurulan Ereğli Entegre Tekstil Fabrikası, Bakan Berat Albayrak ’ın 
ailesinin sahibi olduğu Albayrak Grubu tarafından 1997 yılında satın 
alındı. 

Yönetim Kurulu Üyeleri :
Faruk Albayrak – İBB Spor Yönetim Kurulu ve Albayraklar Hol-

ding Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Albayrak- Albayraklar Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Muhammed Albayrak – Albayraklar Holding Yönetim Ku-

rulu Üyesi
Ömer Bolat – AKP MYK üyesi ve Albayraklar Holding CEO’su[43]

***

Gördünüz mü, ihanetin ve vurgunun boyutunu, arkadaşlar?
Kuvayimilliye yadigârı Sümerbank’ın halkımıza hizmet için kur-

muş olduğu entegre tekstil fabrikasını yok fiyatına alıyorsunuz ve ora-
da ürettiğiniz kumaşlarla Türk Ordusu’nun üniforma ihtiyacının yüzde 

[43] https://t24.com.tr/haber/akpnin-bedelli-askerlikteki-temel-egitim-israrinin-arkasin-
da-albayraklar-grubuna-ait-eregli-tekstil-firmasi-var,672179.
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40’ını sağlıyorsunuz...
Ne tatlı vurgun, değil mi?
Kaç kişinin başvuracağı öngörülmüş bu son Bedelli Askerlik uygu-

lamasına?
Yukarıdaki haberden öğrendiğimize göre 1 milyon 324 bin.
Bu kadar insanın yüzde 40’ının üniformasını kim tedarikleyecek-

miş?
Damat Berat’ın sülalesine ait olan tekstil fabrikası...
Bedelli Askerlik için başvuran her insandan Tayyipgiller 15 bin lira 

alacaklar. Damat Berat’ın akrabaları da o insanların yüzde 40’ı için sat-
tıkları üniformadan milyarlar kazanacaklar...

 Yani AKP’giller, her kademesiyle vurgundan pay alacak...

İhanet ve vurgunlarının üstünü
din bezirgânlığıyla örterler

Yukarıda da dedik ya; ihanet ve vurgunun üstünü bunlar devamlı 
surette din çarşafıyla örterler, diye...

İşte evvelki gün Tayyip, Çamlıca Tepesi’ne sadece bu amaçla kon-
durduğu caminin önündeydi. İşte resmi:

Ne diyor Tayyip, bu görüntüleriyle?
“Görüyorsunuz işte, ben böyle görkemli camiler yaptırıyorum. An-
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layın ki, çok dindarım. Bu sebeple de Müslümanım diyen bana biat 
etmeli. Bana oy vermeli, beni alkışlamalı. Bana Reis demeli, Başkan 
demeli, Dünya Lideri demeli, Asrın Lideri demeli, İslam’ın Savunucu-
su, Koruyucusu demeli; dolayısıyla da benim bir dediğimi asla ikilet-
memeli.”

Bugüne kadar başarılı oldular, bu ihanetlerinde, vurgunlarında, din 
alıp satmalarında. Ama insanlarımızda da artık yavaş da olsa bir uyanış 
başladı. İşsiz, aç, yoksul insanlarımız, “Yahu biz bunca çile çekiyoruz, 
bunca sefalet çekiyoruz, bu adamların bütün sülaleleri dolar milyoneri 
be! Bu işte bir bit yeniği var. Galiba biz oyuna getiriliyoruz, aldatılıyo-
ruz devamlı.”, diye bir düşünce içine girmeye başladı.

Bu düşünceye sahip olanlar giderek artacak. Ve görüşleri daha da 
berraklaşıp keskinleşecek. AKP’giller’in yukarıda anlattığımız içyüz-
lerini bütün çıplaklığıyla görmeye doğru ilerleyecek. 

Ve bütün halk düşmanı, hain despotlar gibi, bunların da, iktidarları-
nın da sonu gelecek!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
7 Ağustos 2018 



Ayrım
On Sekiz
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FETÖ’yle 10 yıllar boyu el ele, kol kola Laik Cumhuriyet’i yıkmak 
için hainane işler yapan en tepedeki kişiler; yani Kraliçe’nin Gül’ü, 
Kaçak Saray’ın Tayyip’i, onun avanesi, Davud’un Oğlu, Milyar Ali, 
Bozdağ Bekir, Bülent Arınç ve bilumum AKP’giller güruhu, hâlâ kol-
tuklarda oturacak, köşklerde, saraylarda devran sürecek, kamu mal-
larını har vurup harman savurmaya devam edecekler; ondan son-
ra da bu Amerikan yapımı güruh kalkacak FETÖ’den bahsedecek, 
FETÖ’yle mücadeleden dem vuracak ve sütten çıkmış ak kaşık gibi 
kendini masum gösterme numaralarına yatacak, öyle mi?

Bunu da 80 milyonluk milletimiz yiyecek...
Hadi oradan be!
Kim yutar sizin bunca yalanınızı, dümeninizi, dolabınızı, düzeni-

nizi...

FETÖ’yle ittifak halinde
Laik Cumhuriyet’i yerle bir ettiniz

FETÖ’yle siz, yapışık ikizler gibi yan yana yürüdünüz, yan yana 
İblisçe işler çevirdiniz bugüne dek. 

Laik Cumhuriyet’i yerle bir edip, onun mirasını paylaşma noktasına 
gelince de iş, bütün mafyatik yapılarda olduğu gibi, arslan payını sen 
alacaksın, ben alacağım kavgasına tutuştunuz.

Ayrışmanızın da, sözde kavganızın da biricik ve gerçek sebebi bu-
dur.

Ortaya çıkan her kanıt, bu Ayla Güneş kadar apaçık kesin gerçeği, 
tekrar tekrar gözlere batırıyor, içinde azıcık samimiyet taşıyan, ahlâki 
ve vicdani erdeme sahip olan her insan, sizin bu hainlikle dopdolu iç-
yüzünüzü görüyor ve anlıyor. 

Kraliçe’nin Gülü’nün Çankaya Köşkü’nü işgal altında bulundurdu-
ğu 7 yıl boyunca onun özel doktorluğunu yapan, bugün FETÖ’den tu-
tuklu Sedat Caner’in ifadesine dile getirdiği şu itiraflara bakın bir:
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“ByLock’lu telefonu Cumhurbaşkanlığı verdi!”
“Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde, Çankaya 

Köşkü’nde doktorluğunu yapan Sedat Caner, FETÖ’nün Gazi 
Üniversitesi yapılanmasına yönelik geçen hafta gerçekleştirilen 
operasyonda gözaltına alındı ve 2 Ağustos’ta tutuklandı. Bank As-
ya’da para arttırımı yapmak ve ByLock kullanmakla suçlanan Ca-
ner’in FETÖ’nün tepe yönetimiyle irtibatları olduğu iddia edildi. 
Cumhuriyet’in ulaştığı ifadeye göre Sedat Caner, savcılık sorgu-
sunda şunları anlattı:

“Ben Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doktoru olmam nede-
niyle bu yapının tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaş ile mec-
buren temas ettim. Köşk’teki görevime başladığımda Tuncay Deli-
baş, Sağlık Koordinasyon Kurulu’nda görevliydi. Kendisiyle tıbbi 
konularda görüşürdüm. Aynı zamanda asistan olarak görev yaptı-
ğımda Tuncay Delibaş, Numune Hastanesi’nde bölüm başkanıydı. 
Ben de o dönemde herkes gibi kendisini tanıdım. Zaman zaman bir 
araya geldiğimiz oldu. Tuncay Delibaş, beni ürküten bir insandı. 
Bundan dolayı zorunlu temasım dışında uzak duruyordum.”

“Sedat Caner, İngiltere’de firari olan Hamdi Akın İpek’le irtibatı-
nı ise şöyle açıkladı: “Marmaris’te Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı 
olduğu dönemde tatil için 2-3 günlüğüne gidilmişti. Ben de heyettey-
dim. Akın İpek de orada Cumhurbaşkanımızı karşıladı. Cumhur-
başkanı Gül ve ailesi, Akın İpek’e ait olan Angel/S Peninsula isimli 
otelinde tatil için bulunuyordu. Hep beraber orada tatil yaptık. Akın 
İpek’in yatları vardı. Bu yatlardan biriyle Sisam adasına bir tur yap-
tık. Teknede ben, korumalar, Akın İpek, Tekin İpek, Cumhurbaşkanı 
Gül ve ailesi vardı. Akın İpek’i ben, o tatil ve teknede kaldığımız bu 
süreçte tanıdım. Kendisi bize hitaben ne iş yaptığımızı sordu. Biz de 
Cumhurbaşkanı’nın doktoru olduğumuzu söyledik. Lobi barda al-
kolsüz içkilerden tükettik. Akın İpek Ankara’ya döndükten sonra 
İpek ailesi üyeleriyle resepsiyonlarda bir araya geldik ve kendisi ile 
özel dini ve benzeri günlerde mesajlaşma şeklinde temasımız oldu. ”

“İlginç ByLock iddiası
“Sedat Caner, örgütün gizli haberleşme programı ByLock ’u 

kullandığı iddiasını reddetti. Cumhurbaşkanı doktoru olduğu dö-
nemde Köşk’ün bilgi işlem müdürlüğünden kendilerine kullanma-
ları için telefon verildiğini söyleyen Caner, “Bana verilen telefonda 
birçok uygulama yüklüydü. Hatta EDİS Başkanı ile görüştüğümüz-
de neden bu kadar uygulama var telefonumuzda diye sorduğumuz-
da bunlar gerekli uygulamalar dedi. Köşk’ten ayrıldıktan sonra bu 
telefonu kendi özel hattımı takarak kullandım” diye konuştu.”[44]

[44] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1047979/_ByLock_lu_telefonu_Cum-
hurbaskanligi_verdi__.html.
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Asıl ceza alması gereken AKP’giller’in elebaşılarıdır
Ne diyor yukarıda Gül’ün doktoru?
Ben FETÖ’nün çatı örgütlenmesi içinde yer alan üst düzey yöneti-

cilerden Akın İpek’i, Abdullah Gül’ün doktoru olduğum dönemde Gül 
vasıtasıyla tanıdım. Hep birlikte Marmaris’te Akın İpek’e ait otelde ka-
lıp tatil yaptık. Orada tanıştık Akın İpek’le.

İpek’in yatıyla Sisam Adası ve çevresinde gezi keyfi yaptık.
O tanışıklığımızdan kaynaklı, Ankara’ya döndükten sonra da resep-

siyonlarda karşılaştık, görüştük. Dini ve benzeri günlerde mesajlaştık. 
Yani Marmaris’te oluşan dostluğumuz sürüp gitti...
ByLock yazılımı yüklü olan telefonu da Cumhurbaşkanlığı Bilgi İş-

lem Müdürlüğü verdi bana. Ben, bu kadar fazla uygulama yüklü oluşu-
nun nedenini sorduğumda da, “bunlar gereklidir” cevabını aldım, diyor.

Yani FETÖ’nün özel iletişim sistemini de bana Gül’ün oturduğu 
Çankaya’nın Bilgi İşlem Müdürlüğü verdi, diyor.

Sedat Caner, 2 Ağustos’tan beri tutukludur, FETÖ örgütüyle ilişkisi 
olması sebebiyle. 

Şimdi bu doktor FETÖ’cülükten tutuklu olacak, onu FETÖ’nün üst 
düzey yöneticilerinden biriyle tanıştıran Abdullah Gül, serbest olmak 
bir tarafa, Kavacık’ta Boğaz manzaralı villada oturup, emrine de ma-
aşları devletçe karşılanan 40 insan verilecek. Kamu malı olan 17 lüks 
araç verilecek...

Sonra da denecek ki AKP Devleti hukuka bağlıdır, kanuna bağlıdır, 
adaletlidir vs...

Bu uygulamada ne hukuk var, ne kanun var, ne adalet var...
Sadece bir oyun, bir hile, bir dümen var...
Sedat Caner FETÖ’cülükten ceza alırsa, onun en az 10 kat ağırını da 

Abdullah Gül’ün alması gerekmez mi, bu gerçekler ışığında?
Elbette gerekir...
Tam 14 yıl boyunca FETÖ’yle devleti paylaşan bunlar değil mi?
Gül, Tayyip ve onun AKP’giller’i değil mi?
FETÖ’nün Orduya da, Yargıya da, Eğitime de yerleştirdiği kadrola-

rının yüzde 80’i bu 14 yıllık AKP’giller İktidarı döneminde yerleştiril-
medi mi?

Yerleştirildi...
Bunun en açık, en net ve en kesin kanıtı, AKP’giller’in Kaçak Sa-

raylı Reisi Tayyip’in şu cümlesiyle ortaya konmuş değil midir?
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“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de ver-
medik?”

Peki, soralım Tayyip’e:
Bir illegal terör örgütü olan Pensilvanyalı İmam’ın FETÖ’süne dev-

let kurumlarını peşkeş çekmek hangi kanuna sığar, hangi ahlâka, vicda-
na ve namusa sığar?

Söyler misin Tayyip Efendi?

FETÖ’yle aynı oranda suçlusunuz,
aynı oranda hainsiniz

Kanunsuzlukta da, hukuksuzlukta da, adaletsizlikte de, vicdansızlık-
ta da, Laik Cumhuriyet ve Kuvayimilliye düşmanlığında da, Mustafa 
Kemal ve silah arkadaşlarına olan düşmanlıkta da bir terazinin iki kefe-
si gibi birbirinize denksiniz tamı tamına.

Bir gram eksiğiniz ya da fazlanız yok birbirinizden...
Dolayısıyla da aynı oranda suçlusunuz!
Aynı oranda hainsiniz!
Aynı oranda sinsi ve aynı oranda vatan millet, halk düşmanısınız!
Eninde sonunda aynı cezalara çarptırılacaksınız!
Hiç kaçışınız yok!
Şu notu da eklemiş olalım:
Hukukçu yoldaşlarımız, Abdullah Gül hakkında da FETÖ’cülük-

ten bir suç duyurusunda bulunacaklardır herhalde, diye düşünüyorum. 
Öyle ya; onun özel doktoru FETÖ’cü Sedat Caner’in söyledikleri, bili-
nen gerçeği bir kez daha ortaya koymuş oluyor.

Zaten ülkede şu an zerre miktarda da hukuka ve kanunlara bağlı bir 
yargı çalışıyor olsaydı, kendiliğinden bu ifade karşısında Gül hakkında 
bir soruşturma başlatmış olacaktı. 

Eğer onlarda azıcık görev sorumluluğu bulunuyor olsaydı, bunun 
gereğini yerine getirmiş olacaklardı.

Fakat madem ki ülkemizin içler acısı durumu bu, yani Eğitim gibi 
Yargı da çökmüş durumdadır; öyleyse bu konuda da bir suç duyuru-
sunda bulunarak onları uyarmak ve Tarihe not düşmek, bizlere görev 
olarak verilmiş bulunmaktadır.

Devrimci ideolojimizin, vatanımıza ve halkımıza olan sorumluluğu-
muzun gereğidir, bunu yapmamız. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
9 Ağustos 2018 



Ayrım
On Dokuz
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Ey Amerikan uşakları!
Ey Avrupa Birliği yandaşları!
Ey “Türkiye’nin yeri Batı ittifaklarının içindedir”, diyen emper-

yalizmin kuklaları!
Ey Amerikanofil aydınlar, yazarçizer geçinenler, biliminsanı ge-

çinenler!
Ey “NATO’ya girmekle iyi ettik. Türkiye’nin güvenliği o şemsiye 

altındadır.”, diyen hain, satılmış siyasetçiler!
Türkiye’nin ABD ve AB Emperyalist Haydutları karşısında içine 

düşürülmüş bulunduğu bu utanç verici durumlar sizi hiç rahatsız et-
miyor mu?

Bakanlarınızın korumalarının gözaltına alınıp kendisinin yaka 
paça edilerek bir otomobile bindirilip sınırdışı edilmesi, sizin ulusal 
onurunuzu hiç incitmedi mi?

Yine bazı Bakanlarınızın ABD mahkemelerince hırsız muamele-
sine tabi tutulup hakkında yakalama kararları çıkarılması, bazı Ba-
kanlarınızın kriminal tipler olarak damgalanıp ABD’deki mal varlık-
larının dondurulması hiç mi utandırmıyor sizi?

Hiç yüzünüz kızarmıyor mu?
Uykunuz kaçmıyor mu geceleri?
Zahir öyle...
Besbelli ki sizlerde ar damarı çatlamış. Artık vicdani ve insani hiç-

bir değer kalmamış yüreğinizde.
Duygulardan yoksun birer robota dönüşmüşsünüz. 
Bakın, şu çilekeş halkımızın başına getirdiğiniz bu dolar felaketi-

ne bir. Pula döndürdünüz TL’yi dolar karşısında.
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Aldığımız maaşların yüzde 40’ı cebimizden çalındı
2018 Ocağında 1 dolar 3,77 TL idi. Bugün itibarıyla 1 dolar 6,28 

TL’ye çıkmış. Dolayısıyla da yılbaşından bu yana 1 Türk Lirası, 40 
kuruşunu kaybetmiş.

Yani dolar, TL karşısında yılbaşından bu yana yüzde 40 değer ka-
zanmış…

Başka türlü ifadelendirirsek; aldığımız ücret ya da maaşın yüzde 
40’ı cebimizden çalınmış…

Mesela, asgari ücretli bir kardeşimizin o zaman 1603 TL olan ücreti, 
425,20 dolara karşılık gelmektedir. Bugün ise aynı asgari ücret 255,25 
dolar etmektedir. Yani bu işçi kardeşimizin gelirinin yüzde 40’ı alınmış 
cebinden. Ya da 641 TL’si cebinden kayıp gitmiş…

Nereye gitmiş?
ABD ve AB Haydut Devletlerinin kasasına...
3000 lira maaş alan bir öğretmen kardeşimizin maaşının da 1200 

TL’si gizlice uçurulmuş cebinden.
Nominal olarak cebime aynı para girdi, sanabilir işçi ve öğretmen 

kardeşimiz. Ama bu paranın alım gücünün yüzde 40’ı yok olmuş… 
Yüzde 40 değersizleşmiş, alınteri karşılığında aldığımız para.

İşte böylesine yakıcı bir felakettir, devalüasyon denen, Yerli-Yaban-
cı Parababalarının ve onların arkasındaki emperyalist haydut devletle-
rin başımıza getirdikleri bu bela.

Özetçe; yılbaşından bu yana yüzde 40 oranında yoksullaştı tüm hal-
kımız…

Ne yapıyor Tayyip, bu felaketin yerli baş sorumlusu sıfatıyla?
Her zamanki yaptığnı...
Din alıp satmaya olanca kuvvetiyle hız veriyor. Cahil, bilinçsiz in-

sanları kandırıp, avlayıp afyonlayabilmek için “Allah’la Aldatma” işini 
birkaç kat daha fazlalaştırıyor.

Biliyor ki o çaresiz, yaşatılan felaketler karşısında savunmasız in-
sanlarımızı kandırmanın biricik yolu, onları Allah’la aldatmaktır.

Hz. Muhammed o denli dahi bir devrimci ki, böyleleri için şöyle 
uyarıyor içtenlikli Müslümanları:

“(...) O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!” (Lukman 
Suresi 33’üncü Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali)

Günümüzün bu yaman aldatıcıları FETÖ’dür, onun tarikatıdır, Ka-
çak Saraylı Tayyip’tir ve onun AKP’giller’idir.
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İnanç sömürücüsüdür bunlar. İnsanlarımızın sadece el emeğini, göz 
nurunu, alınterini sömürmezler; en saf, içtenlikli imanlarını da sömü-
rürler.

O yüzden Kur’an bunlar için “O yaman aldatıcı” terimini kullanır.

Tayyip, Dolar rezaleti karşısında yine
Allah’la aldatmaya devam eder

Görelim şimdi Tayyip’in bu dolar rezaleti karşısında dün gece yap-
tığı konuşmayı:

“Çok çalışacağız, çok koşacağız ve inşallah ülkemizi 81 vilayeti 
ile imar etmenin gayreti içinde olacağız” diyen Erdoğan “Şunu bi-
lin bugün dünden daha iyi, yarın da bugünden daha iyi olacağız. 
Hiç endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Bu kam-
panyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa, bizim de halkı-
mız var, Hakk’ımız var, Allah’ımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalı-
şıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz, daha iyi olacağız. İnşallah 
sizlere sabırlar diliyorum, gayret diliyorum ve çok çalışacağız, çok 
koşacağız. inşallah 2023’e farklı gireceğiz. Benim buna imanım var, 
inancım var. 24 Haziran’da siz bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah 
Cumartesi günü saat 15:00’te Rize’de halka hitap edeceğiz. Hep 
birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizlere dua edin. Ben 
de sizlere dua ediyorum.” şeklinde konuştu.[45]

Videoyu dikkatle izleyen arkadaşların da netçe gördüğü gibi, Tay-
yip konuşmak için konuşuyor. Ya da laf söylemiş olmak için, içi boş, 
kuru gürültüden ibaret sözler sarf ediyor. Ve söylediklerine kendisi de 
inanmıyor.

Çökkün, moralsiz, güvensiz, ürküntü ve korku içinde...
Bir yığın dolgu cümleleri sarf ettikten sonra, klasiğini geçiyor. Yani 

insanları Allah’la aldatmaya girişiyor.
Çünkü o, en iyi yaptığı iş, en becerikli olduğu iş, kendisine en büyük 

rantı getiren iştir...

Haçlı’nın hizmetkârı,
Siyonist İsrail’in dostu oldun

Ne diyor?
“Onların doları varsa, bizim de halkımız var, Hakk’ımız var, Al-

[45] https://www.olayneyseo.com/din-istismarinda-son-nokta-dolara-karsi-allah.html.
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lah’ımız var. Bize dua edin.”
Bre Amerikan devşirmesi, Amerikan işbirlikçisi!
Bre bir ihanet projesi olan, ABD Haydudunun BOP’unun eşbaşkanı-

yım, diye meydanlarda, ekranlarda övünen hain!
Allah sana, “Git, Amerika’nın hizmetine gir. Onun BOP’unu savun. 

Siyonist İsrail’i savun. ABD Haydudu ne derse itirazsız onu yap” mı 
dedi?

Herkese verdiği gibi Allah sana da akıl verdi, fikir verdi. Vicdan 
verdi, yürek verdi...

Ama sen onları Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in emrettiği şekilde 
mi kullandın?

Hayır, kesinlikle hayır.
Amerikan Emperyalist Haydudunun hizmetine girdin, Haçlı’nın 

hizmetkârı oldun, Siyonist İsrail’in en yakın müttefiklerinden oldun, 
onların elinden “Üstün Cesaret Madalyası” aldın; bütün bu ihanet-
lerinin karşılığında da makam sahibi oldun, mevki sahibi oldun, Saray 
Sultanı oldun, 16 yıldan bu yana Türkiye’nin başına bela oldun.

Buna ilaveten de, başta kendin ve ailen olmak üzere, tüm yakınla-
rının, tüm yandaşlarının küplerini doldurdun. Miktarı trilyon dolarları 
bulan kamu malı hırsızlığı ettin.

Bu vatana, bu halka ancak Emperyalist Haçlı’nın ve Siyonist İsra-
il’in yapabileceği kötülükleri yaptın, felaketten felakete sürükledin ül-
kemizi.

Sadece ülkemizi de değil. Emperyalist haydutların hizmetinde, on-
larla birlikte 10 milyon masum Müslümanın canına kıydınız, kanını 
akıttınız, Ortadoğu’da, Asya’da.

Tüm Ortadoğu’yu ve Kuzey Afrika’yı Kerbela’ya döndürdünüz. İs-
lam ülkeleri kan gölü halinde. Ve insanlar Emperyalist Batı Ülkelerine 
kaçabilmek için kendilerini şişme botlar içinde deryalara atıyorlar. Can-
larından oldu on binlercesi bu şekilde. Cehennem ettiniz tüm Müslü-
man ülkeleri, o ülke halklarına.

Hâlâ çıkmışsın, konuşuyorsun be!
“Bugün dünden daha iyi, yarın daha da iyi olacak”, diye...
Yalanın bu kadarına da pes yahu!
Bizim Konya’da senin gibiler için; “yalanı tığın üstünde durdurur”, 

derler.
Ülke parçalanmanın eşiğinde, zamları yağmur gibi yağdırıyorsun, 

yoksul, işsiz insanlarımızın başına.
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Emperyalist Haydudun doları her gün rekor üstüne rekor kırıyor. 
Türk Lirası Nisan güneşi altında kalmış kar gibi eriyor günbegün.

Emperyalistlerin biricik amacı: Yeni Sevr 
Saygıdeğer arkadaşlar;
Biz boşuna söylemedik 50 yıldan beri; “Katil Amerika, Ortado-

ğu’dan Defol! diyemeyen her siyasi, her aydın, her biliminsanı ya 
gafildir, ya hain”, diye.

ABD ve AB Emperyalist Çakalları bugün dahi 1071 Malazgirt Zafe-
ri’mizin öcünü alma peşindedirler.

29 Mayıs 1453 Zaferi’mizin öcünü alma peşindedirler, 1915 Çanak-
kale Zaferi’mizin öcünü alma peşindedirler, Antiemperyalist Birinci 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Zaferinin öcünü alma peşindedirler. Tür-
kiye’ye karşı kin, nefret ve öfkeyle doludurlar.

Onların biricik amacı vardır bize yönelik: Yeni Sevr...
Ne yapıp edip o haritayı hayata geçirmek için uğraşmaktadırlar ül-

kemizde. Bunu göremeyenler ya gafil körlerdir, ya da Emperyalist Batı 
işbirlikçisi hainlerdir.

Halkımızın kurtulması için önce ülkemizin Tam Bağımsızlığa ka-
vuşması gerekir. ABD ve AB Emperyalist Haydut Devletlerinin sistem-
lerinden, bloklarından, askeri, ekonomik, her alandaki bağlantılarından 
çıkmak gerekir.

Ülkemizin gerçek anlamda halk yararına çalışan, üreten, tarımıyla, 
sanayisiyle çağın en son teknolojilerini kullanan güçlü bir ekonomik 
yapıya kavuşturulması için, an geçirmeksizin bir mücadelenin içine gir-
mek gerekir.

Doğal kaynaklarımız, geniş ve verimli coğrafyamız, olağanüstü ye-
terlilikteki işgücümüz, çalışkan ve namuslu İşçi Sınıfımız, Aydınları-
mız, Biliminsanlarımız var.

Hangi alanda olursa olsun yapamayacağımız hiçbir iş, üretemeyece-
ğimiz hiçbir mal ve hizmet yoktur.

Yeter ki bu halkın bağrından çıkmış gerçek halkseverler, gerçek 
namuslular örgütlenerek iktidarı ellerine alacak bir devrimi başarmış 
olsunlar.

Bu devrim, Antiemperyalist olacaktır, Antifeodal olacaktır ve An-
tişovenist olacaktır. Gerçek anlamda bir Halk Devrimi olacaktır. Bu 
devrimin zaferi üzerine de Halkın Demokratik Devrimci İktidarı ku-
rulacaktır.
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İşte o iktidar, ülkemizi cennete çevirecektir, hızla dünyanın en say-
gın ve en güçlü ülkelerinden biri haline getirecektir.

Eninde sonunda Tarihin bize yüklemiş olduğu bu ağır, meşakkatli 
görevi layıkıyla başaracağımızdan adımız gibi eminiz.

Öyle görülüyor ki yolumuz biraz ızdıraplı olacaktır, uzun olacaktır, 
sarp ve dolambaçlı olacaktır. Ama sonunda bizi mutlaka zafere ve kur-
tuluşa ulaştıracaktır!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Ağustos 2018



Ayrım
Yirmi
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Tayyip, diyorsun ki “ABD Türkiye’ye operasyon çekiyor.”
Doğru bak bu sözün...
Fakat sen tüm siyasi hayatın boyunca Türkiye’ye operasyon çe-

ken ve Yeni Sevr peşinde koşan ABD Emperyalist Çakalının ve onun 
müttefiki AB Emperyalist Haydutlarının emrinde oldun, hizmetinde 
oldun.

Siyasi ikbalini, milletvekilliğini, başbakanlığını, devlet başkanlı-
ğını ve 16 yıldan bu yana Türkiye’nin başına bela kesilmişliğini hep 
ABD’ye borçlusun. 

Bak, hatırlatalım, 10 yıl kadar öncesinden başlamak üzere yaşa-
nan olayları ve senin ABD’ye hizmetlerini...

AKP’giller’in ABD’ye hizmetleri saymakla bitmez
“Amerika ve Avrupa Birliği Türkiye’nin dostu değil, düşmanıdır. 

NATO Türkiye’ye düşmanca planlar hazırlamıştır. Onlar Türkiye’yi 
parçalamak istemektedirler. Bu sebeple Atlantik İttifakı’ndan uzakla-
şıp Doğu’ya, Asya’ya yönelmeliyiz”, diye düşünen ve konuşan, Mus-
tafa Kemal’ci ruha sahip, Birinci Kuvayimilliye Geleneğinden gelen 
Türk Ordusu’nun namuslu askerlerine ve aydınlarına, biliminsanlarına 
operasyon çektiniz, ABD’nin direktifleri üzerine. Yerli ortağın Feto’yla 
birlikte.

“Milli Orduya kumpaslar kur”dunuz, haince ve sinsice. Bu kumpa-
sın Yargı ve Polis ayağını FETÖ’nün tarikatına mensup müritler yürüt-
tü. Siyasi ayağını da sen ve avanen AKP’giller yürüttü.

Bu hainane işinizi dünya âlem bilmektedir artık...
Ne zaman ki FETÖ’yle Ganimet Paylaşım Savaşı’na giriştiniz; o 

zaman ömürlerinin üç beş yılını, hatta daha da fazlasını Silivri, Metris, 
Hasdal, Sincan Zindanlarında geçirmiş bu namuslu yurtseverleri salı-
verdin. 
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Kumpasınız bozulmuştu artık, ortaklığınızla birlikte...
Bir başka örnek:
ABD Emperyalist Çakalı’nın Irak’ı işgali için Türkiye toprakların-

da 70 bin askerini ağır silahlarıyla birlikte mevzilendirmesini öngören 
2003 1 Mart Tezkeresi’ni Meclise getirdiniz. Tezkere, kıl payı farkla da 
olsa geçemedi Meclisten. 

Fakat sen, İncirlik başta gelmek üzere tüm ABD üslerini istedikleri 
gibi kullanmaları için emrine sundun Emperyalist Çakalın. Oradan kal-
kan uçaklar vurdu, dost Irak ülkesini, insanlarını.

Tabiî İskenderun Limanı’ndan kara yoluyla sevk edilen her türden 
ABD silahı da ulaştırıldı Irak’taki Haydut Devlet’in ordusuna. 

Bununla bitmedi hizmetlerin; dost ve kardeş Libya Lideri Muam-
mer Kaddafi’nin linç edilerek canavarca katledilmesinde ve ülkesinin 
cehenneme çevrilmesinde sınırsız hizmetler sundun ABD ve AB Em-
peryalist devletlerine. 

100 bin civarında masum Libyalı Müslümanın kanına girdiniz, el-
birliğiyle...

Şu anda da Libya, üzerinde dumanlar tüten bir yangın yeri görünü-
mündedir...

Bu saldırıların ana karargâhı da İzmir oldu, bildiğin gibi. Sen sun-
dun İzmir’imizi bu emperyalist canavarların ve onların katliamcı ordu-
larının hizmetine.

2011’de de, efendin ABD Çakalı’ndan aldığın emir üzerine; “Biz 
kardeşten de yakınız.”, diye nitelediğin, Suriye’nin antiemperyalist li-
deri Beşşar Esad’a ve onun devletine karşı savaş açtın.

ABD Çakalı, AB Haydutları, Suudi ve Katar Alçaklarıyla birlikte, 
yarım milyonu aşkın Suriyeli Müslümanın canına kıyılmasına sebep 
oldunuz.

6 milyon civarında insan vatanını terk etti, canını kurtarabilmek 
için. 5 buçuk milyon Suriyeli de şu an Türkiye’de sığınmacı olarak bu-
lunmaktadır. Onları da bu yoksul, çilekeş halkımız beslemektedir. 

Din bezirgânlarının Kıblesi Washington’dur
Senin, avanenin ve kendine önder bellediğin geçmişteki din bezir-

gânlarının Kıbleleri hep Washington olmuştur. 
Said-i Nursi’den Necip Fazıl’a kadar tüm ilham aldığın Ortaçağcı, 

Laiklik ve Kuvayimilliye düşmanları hep Amerikancı olmuşlardır, Av-
rupa Emperyalist Devletlerinden yana olmuşlardır.
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“Hocam” dediğin ve ziyaretlerine gittiğin Fesli Kadir ne diyordu?
“Keşke Yunan galip gelseydi.”
İşte alayınızın ruhiyatını dile getirmiş oluyor bu cümlesiyle o hain...
Hepiniz emperyalistler yandaşısınız; antiemperyalistlerin, yurtse-

verlerin, laiklerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, komünistlerinse en azı-
lı düşmanlarısınız. Hiç bıkıp usanmazsınız, efendiniz ABD Hayduduna 
hizmetten.

Bak nasıl da sayıyorsun, dünkü konuşmanda bile yaptığın bu hiz-
metlerin bir bölümünü:

“Ya ben senin stratejik ortağınım. Afganistan’da beraberim, 
Somali’de beraber olduk. Ve şu anda Kabil’de havalimanını biz ko-
ruyoruz. Böyle müşterek stratejik bir ortağına kalkıp da PYD YPG 
gibi terör örgütlerini sahiplenerek bir kenara nasıl koyarsın?”[46]

Afganistan’ı, Pakistanı’ı cehenneme çevirenler kimlerdir Tayyip?
Bu ABD ve AB Çakalları değil mi?
Hâlâ bu emperyalistlere Türkiye tarafından yapılan hizmetlerle övü-

nüyorsun.
Bir de hiç utanıp sıkılmadan; “Ben senin stratejik ortağınım.”, di-

yorsun. 
Bak Tayyip; ABD Çakalı’nın dünyada üç stratejik ortağı vardır sa-

dece: İngiltere, İsrail ve Kanada...
Onun dışında stratejik ortağı da yoktur, dostu da yoktur...
AB’nin emperyalist devletleriyle ise sadece çıkar ortaklıkları var-

dır. Menfaat işbirliğidir aralarındaki. Mecburiyetten doğan bir işbirliği, 
dostluktan değil...

Sputnik’te iki gün önce yayımlanan şu haberde söylenenlere bak bir:
“ABD yönetimi, seçimler öncesi ‘önünü açtıklarını’ düşündükle-

ri iktidarın, sözlerini tutmamasından dolayı kızgın.”[47]

Sözün sahibi, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Zeynep Gürcanlı. 
Gazeteci Gürcanlı, Sputnik’e verdiği uzun röportajda, şöyle de di-

yor:
“Çünkü ABD’den pek çok kişiyle ikili ilişkilerin durumu hak-

kında konuştum. Edindiğim izlenim şu: ABD’de ‘aldatıldık’ havası 

[46] https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45162487.
[47] https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/201808101034707164-abd-turki-
ye-kriz-yaptirimlar-trump-erdogan/.
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var.”[48]

Demek ki seçim öncesi ABD Haydudunun Türkiye için ihanet an-
lamına gelen bütün taleplerini yerine getireceğine dair söz vermişsin 
onlara. Onlar da senin önünü açmışlar, bir kez daha sana seçim kazan-
dırtmışlar. 

Biz hep diyoruz ya Halkımıza; aslında gerçek anlamıyla seçim me-
çim yok. Sandıkta kimin kazanacağına, kimin kaybedeceğine sadece 
ABD Emperyalist Çakalı karar verir, diye.

İşte bu gerçeğin bir kanıtı daha...
İhanet anlaşmasını yapmışsınız seçim öncesi ABD’yle. Şimdi ise o 

anlaşmanın gereklerini yerine getirdiğin anda, meczuplaştırılmış “hü-
looğğ”cularının bile uyanıp sana başkaldıracağını ve iktidardan teker-
leneceğini sezinlediğin için ayak sürüyorsun demek ki. Efendilerin de 
bunun için sana kızgınlar...

Senin de dile getirdiğin gibi, onlar da harekete geçmiş durumdalar 
sana karşı. 

Emperyalistler tarafından devşirildin mi,
onların verdiği her buyruğu da
gerçekleştirmeye mecbursun

Hani şöyle dedin ya Trabzon’da iki gün önce:
“Provokasyonla darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla ger-

çekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ‘ekonomik savaş’ 
derler.”[49]

Emperyalist Haydutlar tarafından devşirilmeyi, iktidara getirilmeyi 
ve uzun yıllar iktidarda kalabilmeyi kabul ettin miydi Tayyip; onların 
her emrini ve onlara verdiğin her sözü yerine getirmeye mecbursun. 
Duraksadığın anda, başına işte böyle türlü felaketler getirirler.

Hâlâ diyorsun ki; “Biz ABD’yle stratejik ortağız.”
Bu sözün bile ihanetten vazgeçmemiş olduğunu gösteriyor. 
Neyin ortağısınız siz?
Hangi konuda ortaksınız?
Adam Yeni Sevr peşinde. Onun haritası demek olan BOP Haritası 

[48] agy.
[49] https://tr.sputniknews.com/turkiye/201808121034711627-erdogan-darbe-para-eko-
nomik-savas-/.
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meydanda. Sense yıllar boyu övündün durdun ekranlarda, meydanlar-
da; efendim ABD beni “Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika Pro-
jesi’nin Eşbaşkanlarından bir tanesi” yaptı, “Biz bu görevi yapıyoruz”, 
diye.

Yahu BOP Haritasında Türkiye üç parçaya bölünmüş durumdadır. 
Sen o hainane işi yapma konusunda söz verdin efendine ha?..

Daha başka ihanet sözleri de verdin. O da seni iktidar yaptı, 16 yıl-
dan bu yana da orada tutmakta...

Bunları gönüllü kabul ettin sen, Tayyip!
İktidar için, mevki makam, koltuk için, ün poz için ve miktarı tril-

yonlarca doları bulan kamu malını yandaşlarınla birlikte aşırabilmek 
için ihanet anlaşmalarına girdin, Amerika Birleşik Devletleri’yle. Ülke-
mize ve Ortadoğu kardeş ülkelerine karşı yapmadığınız ihanet ve kötü-
lük kalmadı.

Şimdi de kalkıp yakınıyorsun; “Amerika Türkiye’ye operasyon çek-
mekte”, diye.

Bugüne kadar o emperyalist haydudun ülkemize ve Müslüman ülke-
lere çektiği operasyonların en önde gelen maşalarından, piyonlarından 
biri sendin, senin AKP’giller’indi.

Demek ki neymiş, Tayyip?
Eden bulurmuş...

İnsanlık düşmanlarının dünyasında
gönüllüce yer aldın

Şu anda iki dünya var, Tayyip, birbiriyle yerle gök kadar farklı.
Bir; ABD, AB ve Japon Emperyalistlerinin başını çektiği, insanlık 

düşmanı, kan içici, talancı emperyalistler dünyası ve onların her türden 
ve soydan, senin gibi, Suudi Kralları, Prensleri gibi, Katar, Kuveyt, Bir-
leşik Arap Emirlikleri Kralları ve Emirleri gibi, FETÖ ve benzeri Or-
taçağcı tarikat şeyhleri, mollaları gibi ve onların arkasındaki Antika ve 
Modern Parababaları gibi hain yerel müttefiklerinden, yandaşlarından, 
daha da açığı kuklalarından, piyonlarından oluşan dünya.

Bunlar, ahlâki, vicdani ve insani değerler taşımazlar. Bütün amaç-
ları, kârdır, sömürüdür, vurgundur, talandır, işgaldir, kan dökmedir, ik-
tidardır ve küp doldurmadır. Sevgi ve acıma da bilmezler bunlar. His 
yoksunudurlar, bir anlamda robotlaşmış, sadece görünüşte insandırlar.

İkinci dünya ise; bu insanlık düşmanı sömürücü kan içicilere kar-
şı mücadele eden, insani ve vicdani değerleri savunan; özetçe insancıl 
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olan her şeyi savunan gerçek antiemperyalistlerden oluşan, laiklerden 
oluşan, antişovenistlerden oluşan devrimciler dünyası, sosyalistler dün-
yası, komünistler dünyası.

Senin, avanenin ve benzerlerin olan tüm burjuva siyasilerinin ve Pa-
rababalarının ömrü, Birinci Dünyanın içinde geçmiştir ve de geçecektir.

Bizse, bu yaşımıza kadar hep ABD, AB vb. emperyalistlere karşı 
mücadele ettik, onların yerli, hain işbirlikçilerine karşı mücadele ettik. 
Ömrümüzü bu kavga içinde geçirdik. Bundan sonrasını da aynı yolda 
geçireceğimizden adımız gibi eminiz...

Özetçe; siz insanlık düşmanları safındasınız.
Biz ise insanlığı savunuyoruz.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

14 Ağustos 2018 



Ayrım
Yirmi Bir
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Tayyip, “Biz stratejik müttefikiz”, diyor,
“Sen stratejik müttefikinin ayağına sıkıyorsun”, diyor,
“Bak beraberce Somali’de, Afganistan’da senin projelerinin ha-

yata geçirilmesi görevinde hizmet ettik sana”, diyor,
“Bir papaza 40 yıllık NATO müttefikini satıyorsun, satma!”, diye-

rek yalvarıyor,
“Bak Membiç’te senin askerlerinle yan yana Türk Askerleri de 

nöbet tutup devriye gezecek”, diyor.
Ve de hemen her gün İncirlik’ten kalkan ABD uçakları “DSG” adı 

altındaki PYD, YPG, dolayısıyla da PKK güçlerine en hafifinden en 
ağırına kadar silah taşıyor.

Ayrıca da ABD ve AB Emperyalistlerinin çıkarları doğrultusun-
da Irak’ın, Libya’nın, Suriye’nin cehenneme çevrilmesinde, iki ülke 
liderinin katledilmesinde ve 10 milyon masum Müslümanın kanının 
akıtılıp canının alınmasında o emperyalist haydutlara bütün gücüyle 
hizmetkârlık yapıyor Kaçak Saraylı Tayyip;

Fırıldak gibi dönen, yılan gibi kıvrılarak kalıptan kalıba geçen Bin 
Kalıplılar Dergâhının ahlâk ve namus fukarası Şefiyle, o dergâhtan 
yetişme çömezleri ısrarla ve defaatle diyorlar ki; 

“Erdoğan vatan savaşı yapıyor. Erdoğan Antiemperyalist bir uğ-
raş veriyor. Onun safında yer almamız, kendi deyişleriyle de ‘onun 
gemisine binmemiz gerekir.’”

Emperyalizmle işbirliği içinde olanlara
“Antiemperyalist” yakıştırması yapmak da ne ola?
Bre yalamalar!
Tayyip hiç de “Ben Antiemperyalistim”, demedi.
“Ben Amerikan Emperyalizmine karşıyım”, demedi.
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“Ben AB Emperyalizmine karşıyım”, demedi...
Tam tersine; “Biz onlarla dostuz, müttefikiz”, dedi. 
Siz kalkıyorsunuz, Tayyipgiller Medyasının bile savunamadığı öl-

çüde Tayyip savunuculuğu yapıyorsunuz, onun yıkama yağlamacılığı-
nı, cilalamacılığını yapıyorsunuz.

Ayıp ya!
Yazık sizin insanlığınıza!
İnsanda zerre miktarda olsun utanma arlanma olur, diyeceğiz de siz-

lerde o da kalmamış ki...
Ancak toprak ıslah eder sizin gibileri...
Bakın, ABD Eski Ankara Büyükelçisi, şimdilerde ise ABD’nin 

Suriye’den sorumlu özel temsilcisi James Jeffery ne diyor, Tayyip, 
AKP’giller ve ABD ilişkileri hakkında:

“Türklerin kızgınlığını anlıyorum. Bu kızgınlık yalnız 1984’ten 
bu yana 40 bin kişiyi PKK terörüne kurban vermelerinden kay-
naklanmıyor. ABD’nin PYD ile ilgili sözünü tutmamasından da 
kaynaklanıyor. Başta geçici ve taktikseldi. Ama sonra uzun vadeli 
ortaklığa döndürdük. Türkler de ‘bir dakika ne oluyor’ dedi ha-
liyle.

“(...)
“Amerika IŞİD’e karşı savaşta PKK bağlantılı grubun öncülü-

ğündeki güce destek veriyor, Türkiye buna her gün tepki gösteriyor 
ama bu gücü destekleyen uçaklar büyük oranda Türkiye’deki üs-
lerden kalkıyor. Erdoğan buna her gün izin veriyor.

“(...)
“Rusya’dan S400 füze savunma sistemi alıyor ama aynı zaman-

da NATO, Türkiye’yi Afganistan’daki çabalarımızda en kritik 4 
ülkeden biri olarak görüyor. Türkiye-AB ilişkileri her zaman çu-
kurda ama mülteci anlaşması Avrupa’nın istikrarında en önemli 
gelişmelerden biri. Dolayısıyla Erdoğan’ın aslında neler yaptığına 
bakıldığında, işbirliği açısından muazzam bir alan var.”[50]

Açıkça görüldüğü gibi, ABD Emperyalizminin önde gelen temsilci-
lerinden biri, “Siz boş verin Erdoğan’ın mızıldanmalarına”, diyor.

“O, hizmete devam ediyor bize. Bakın Afganistan’da bizim adımı-
za büyük işler yapıyor. Bizim yarattığımız cehennemin ürünü olan 4 
milyon mülteciyi ülkesinde barındırıp besleyerek, yine aynı şekilde Av-
rupalı müttefiklerimize büyük hizmette bulunmuş oluyor. Yani adam, 

[50] https://odatv.com/turklerin-kizginligini-anliyorum-abd-sozunu-tutmadi-diyen-isme-abd-
den-cok-kritik-gorev-17081818.html.
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kullanılmaya çok müsait. Bu bakımdan biz de onun ara sıra şikayetlen-
melerine, gak guk etmelerine aldırmamalıyız. Görmezlikten gelmeliyiz 
onları. Ve kullanmaya devam etmeliyiz böylelerini.”

Yine geçenlerde, Pentagon’un ABD ve Türkiye’nin askeri ilişkileri 
üzerine bir açıklaması oldu. Bakın, adamlar memnuniyetlerini ne kadar 
açık şekilde ifade ediyorlar:

“Pentagon’dan Türkiye açıklaması: Müttefiklerimizle ilişki-
mizde bir değişiklik görmüyoruz

“ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon komutanlarından 
Felix Gedney, Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan dip-
lomatik sorunların askeri ilişkileri etkilemediğini bildirdi.

“Gedney, ABD Savunma Bakanlığında ( Pentagon) düzenlenen 
basın toplantısında, kendisine yöneltilen sorular üzerine Türkiye 
ve ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 “Türkiye ve ABD arasında devam eden diplomatik sorunlar 
askeri olarak Türkiye ile ilişkinizi etkiledi mi? İncirlik Üssü’nün 
kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?” şeklin-
deki bir soru üzerine Gedney, “Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle 
ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz.” yanıtını verdi.

 “Türkiye’nin koalisyon içerisinde önemli bir role sahip olduğu-
na işaret eden Gedney, “Onlar (Türkiye) askeri koalisyona, askeri 
birlikle destek veren bir ülke ve kıymetli bir NATO müttefiki ve 
aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik. Stratejik seviyede ya-
şananlar var, fakat profesyonel ilişkimizde operasyonel ve taktiksel 
anlamda bir değişiklik görmüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.”[51]

En üst düzeyden yapılmış olan bu açıklamalar da göstermektedir ki, 
Tayyipgiller Hükümeti ABD’ye hizmete devam etmektedir. Ve gönül-
lüce devam etmektedir.

Ne demişti Tayyip 2005 yılında, dönekliğinin kitabını yazan, Tay-
yip’in eski yalaması Hasan Cemal’e verdiği röportajda?

İşte şunları:
“ABD’nin Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırım kararları 

TL’nin zayıflamasına neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 
ABD’ye karşı bir boykot çağrısı yapmıştı.

“CHP’nin 25. ve 26. Dönem Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil 
ise, arşivden dikkat çeken bir haber çıkardı. İrgil, sosyal medya 
hesabından 2005 yılındaki bir haber kupürünü paylaşırken, “Bir 
zamanlar Türkiye... Tarih gerçekleri ortaya çıkarır. Yeter ki tutarlı 

[51] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1055807/Pentagon_dan_Turkiye_acik-
lamasi__Muttefiklerimizle_iliskimizde_bir_degisiklik_gormuyoruz.html.



186

ve doğru durun” diye yazdı.
“İrgil’in paylaştığı haber kupürü, 2005 yılında Milliyet gaze-

tesinde, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye uçarken 
Hasan Cemal’e verdiği demeci yansıtıyor. Haberde, Erdoğan’ın 
ABD’ye uçarken, Anti Amerikancılığa karşı tavır alması konu edi-
liyor. Erdoğan’ın o dönem Hasan Cemal’e, CHP’nin ABD karşıtı 
olmasını, “talihsizlik” olarak değerlendirdiği görülürken, haberde, 
“Erdoğan Washington’u kızdıran Anti Amerikanizmin faturasını 
CHP’ye kesti: ‘Bu ilk defa çıkmadı, talihsizlik ana muhalefetin de o 
çizgide olması’” ifadelerinin kullanılması dikkat çekiyor.”[52]

Açıkça gördüğümüz gibi, adam Amerikanofillikle yetinmiyor; ken-
disi gibi olmayanları da “talihsizlik”le nitelendiriyor.

Yani herkes bizim gibi Amerika’nın hizmetkârı olsun, kuklası olsun, 
istiyor.

AKP’giller’in kökeni ve sınıf temeli
Saygıdeğer arkadaşlar; 
Hep tekrarladığımız gibi, biz her olayı sosyal sınıflar esasına daya-

narak değerlendiririz. 
Marksizm-Leninizmin bize öğrettiği gibi, politika, “sınıflar arasın-

da savaş demektir.” Ve aynı zamanda da “ekonominin yoğunlaşmış 
ifadesidir.”

Tayyipgiller’in Kökeni ve Sınıf Temeli nedir?
Bu konuda yazmış olduğumuz, ilk basımları 2005 yılında olan 

“Tayyipgiller- Kökeni ve Sınıf Yapısı” adlı iki ciltlik kitaplarımızda 
ortaya koymuştuk.

Tayyipgiller, Tarihte ilk egemen sınıf olan ve Sümer’de ortaya çı-
kan, insan düşmanı, üretimden kopuk, yani asalak, vurguncu Antika 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcisidirler.

Bu sınıf, kayıtsız şartsız egemen olduğu Ortaçağ’ın Ümmetçilik Ko-
nağının hayranıdır ve hep o günlerin özlemi içindedir. Bunların 1400 
yıllık Hilafet ve Saltanat düşkünlükleri, bu sınıf temellerinden ve kö-
kenlerinden kaynaklanmaktadır. 

Bunlar üretim dışı oldukları için, sadece üreticilerle tüketiciler ara-
sında aracılık ve tefecilik yaparak, fahiş kâr ve vurgunculuk ederek küp 
doldurmayı biricik gaye edinmişlerdir. Bütün düşünce ve davranışları 

[52] https://odatv.com/erdoganin-hasan-cemale-dert-yandigi-gunlerden-oyle-bir-arsiv-cik-
ti-ki...-15081857.html.
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bunun üzerinedir. 
Bu çürümüş ve asalaklıklarını, hiçbir insani ve vicdani değere sahip 

olmayışlarını maskelemek için de sürekli, durup dinlenmeksizin din 
alıp satarlar-din tacirliği yaparlar.

Yani insanları “Allah’la aldatırlar”, Kur’an deyişiyle...
Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk’ün ifadelendirişiyle, bunlarınki “Sal-

tanat Dinciliği”dir. Ve tamamı da “Maun Suresi Mücrimleri”dir bun-
ların.

Yine Yaşar Nuri’ye göre Müslüman sıfatıyla bunların cenaze na-
mazları bile kılınmaz, hatta gittikleri camilerde de namaz kılınmaz.

Kur’an ve Hz. Muhammed tarafından böylesine lanetlenmiş bir sı-
nıfın siyasi temsilcileridir bunlar...

Ebu Süfyan, Muaviye ve Yezid Dinciliği neyse, bunlarınki de birebir 
odur...

Bunlar, iktidarlarını sürdürebilmek, hayâsızca sömürü ve talanlarını 
yapabilmek için, vatanı da, milleti de gözlerini kırpmaksızın satarlar, 
kendilerini Emperyalist Haçlı’nın koruyucu şemsiyesi altına atıverirler.

Kıvılcımlı Usta, “Türkiye’de Sınıflar ve Politika” adlı, hacmi kü-
çük ama derinliği ve anlayışı devasa olan eserinde şöyle ortaya koyar, 
bunların mide bulandırıcı, insanlık düşmanı içyüzlerini:

“Türkiye’de “kozmopolit” olma bakımından Finans-Kapitale 
tıpatıp uygun ve çarkla dişli gibi iç içe gelen tek bilinçli ve kasıt-
lı sosyal sınıf Tefeci-Bezirgân Sınıfıdır. Çünkü bu sınıf oldu ola-
sıya modern “MİLLET” karakterini bilmemiş ve tanımamıştır. 
İlk Mekke ve Medine Kentlerinden beri Antika Toplumun kutsal 
“ÜMMET” düzeyini yaşamaktadır. Ümmetçiliği aşamadığı için, 
kendiliğinden “VATANSIZ” ve “MİLLETSİZ” olan Tefeci-Bezir-
gân Sınıfı, ister istemez 1300 yıllık Hilafet ve Saltanat düşkünlüğü-
ne bağlıdır. Saltanatı kendi toprağının devletçiliğinde bulamadığı 
gün, Finans-Kapitalin uluslararası yapısına giren yerli şubesini 
başına taç etmekte sakınca bulmaz. O zaman gözünü kırpmaksızın 
bütün kasaba eşraf ve agavatını Türkiye devrimci güçlerine karşı, 
Sen Bartelmi katliamlarına taş çıkartan, kana susamış eğilimiyle 
Haçlılar Seferi açmış durumda buluruz.

“Bu durum, Türkiye’de hayli sol ve sosyalist edebiyatı, kitap-
larda okumuş, millete “turist bakışlı” kimseleri şaşırtmaktadır. 
Bu kimseler formüllerini biraz gözü kapalı ezberledikleri bir MO-
DERN KAPİTALİST SINIF” önünde bulunuyormuş izlenimine al-
danırlar. Bir avuç Finans-Kapitalist ile ülke düzeyine yaygın fakat 
yeri geçmiş çağlarda duran Tefeci-Bezirgân Sınıfının kaynaşması 
bu izlenimi “Hafız-ı Kapital” olanları kolayca aldatabilir. Aldanıl-
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mamalıdır.[53]

Bu Antika Asalak Sınıfın temsilcisi olan Tayyipgiller İktidarı da, 
daha önce de tekrar tekrar belirttiğimiz gibi, ABD yapımıdır. 

Artık her namuslu aydın bilmektedir ki Tayyip’i Refah Partisi Be-
yoğlu İlçe Başkanlığı döneminde, ondaki ihanet potansiyelini görerek 
bulup keşfeden, dönemin Ankara Büyükelçisi ve CIA Şefi Morton 
Abromowitz’dir. 

 Onu keşfeden, kendisi gibi Ortaçağcı hainleri etrafında toplayan 
ve bunları partileştirip iktidara taşıyan, 16 yıldan bu yana da iktidarda 
tutan ve hatta onlara en son 24 Haziran Seçimlerini kazandırtan, başta 
ABD Emperyalist Haydut Devleti olmak üzere AB Emperyalistleri ve 
Siyonist İsrail’dir. 

Böylesi bir adamın ve onun etrafındaki avanenin oluşturduğu bir 
siyasi iktidarın Antiemperyalist olması, ABD karşıtı olması, doğasına 
aykırıdır.

AKP’giller’in sözde
“Antiamerikancı” oynaması neden?

Peki, mesele nedir?
ABD Haydudu BOP’un sahibidir. Tayyip de iktidarlarının bu proje-

nin hayata geçirilmesinde görev alacağını baştan beyan ve kabul etmiş-
tir. Onun yıllar boyu “Ben BOP Eşbaşkanıyım” diye övünmesi boşuna 
değildir. 

Fakat Tayyip ve avanesi, 2015 7 Haziran Seçimlerinde gördüler ki, 
BOP’taki hizmetkârlıkları, kendi iktidarlarının da bitişini hızlandır-
maktadır.

Yani, BOP hizmetinde aldıkları yol, kendilerini bitişe, tükenişe ve 
iktidardan tekerlenişe götürmektedir.

Ve öyle sonlanacaktır...
İşte bu gerçeği görmesiyle birlikte Tayyip ve AKP’giller’i BOP’ta 

ayak sürümeye başladılar.
ABD ile aralarındaki çelişki ve menfaat ayrışması buradan kaynak-

lanmaktadır.
Yoksa Tayyipgiller’in ne vatan umurlarındadır, ne vatanın BOP çer-

çevesinde parçalanması umurlarındadır, ne millet, ne halk umurların-
dadır...

[53] Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve Politika, Derleniş Yayınları, s. 19-20.
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Bunlar gördüler ki BOP’taki taşeronlukları, Allah’la aldattıkları kit-
lelerin yavaş da olsa uyanışına yol açmaktadır. Dolayısıyla da bunların 
iktidarını bayır aşağı çekmektedir. 

İşte bu sebepten, 180 derece çark ederek Oslo’da ve Dolmabahçe’de 
yüzde 90 oranında anlaştıkları PKK’yi bir anda düşman ilan etmişlerdir.

Dolayısıyla da kendilerini BOP dışına atmaya çalışmaktadırlar, bir 
anlamıyla...

İşte bütün gürültü ve patırtı, Washington’daki Faşist Bunak’la Tay-
yip arasındaki ağız kavgası, hep bu menfaatlerin bir yerden sonra ayrış-
masından kaynaklanmıştır.

Tayyip’in yalvarışları da bunu dile getirmektedir aslında:
“Tamam, ben size sadakatle hizmet edeyim, bunda gönüllüyüm. 

Ama siz de o kadar üstüme geliyorsunuz ki, dediklerinizin tamamını 
kısa sürede yapmaya kalkarsam, iktidarımı sürdüremem. Tehlikeye at-
mış olurum Sarayımı, Saltanatımı. Siz de beni anlayın. Uzun bir zama-
na yayalım bu işleri...”

Görüldüğü gibi, arkadaşlar, ortada ne bir Antiemperyalist tutum alış 
vardır, ne de vatanı savunuş...

Tayyip, sınıf yapısı gereği emperyalizmin yandaşıdır, hizmetkârıdır 
yerel müttefikidir.

Tayyip’in bütün yapıp etmeye çalıştığı, Kaçak Saray’ını ve Salta-
natını sürdürme uğraşıdır. Bunda başka bir anlam arayanlar, hele hele 
samimi bir tutum arayanlar, sadece gafiller ve hainlerdir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Ağustos 2018



Ayrım
Yirmi İki
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Aslında bunların tamamının acilen Nürnberg benzeri bir mahke-
mede yargılanmaları gerekir...

Kaçak Saraylı Hafız diyor ki, “Amerika, Türkiye’ye operasyon çe-
kiyor.”

Amerika’nın hayatı operasyon be!
1945’ten bu yana tüm mazlum milletlere ve dünya halklarına ope-

rasyon çekmektedir, o Emperyalist Çakal. 
Ve hatta, senin ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz ta-

rafından keşfedilip devşirilmen, partileştirilmen, iktidara taşınman ve 
16 yıldan bu yana da Türkiye Halkının başına bela edilmen de bir 
ağulu ABD operasyonudur. 

12 Mart, 12 Eylül Faşist Diktatörlükleri de ve o diktatörlüklere 
zemin hazırlanabilmesi için 5 bin masum insanımızın katlettirilmesi 
de, o alçağın bir operasyonudur.

Menderes’lerin, Bayar’ların, Demirel’lerin, Özal’ların, Tansu Çil-
ler’lerin, Molla Necmettin’lerin, Mesut Yılmaz’ların ve şu an senin 
Kaçak Saray’ının Arka Bahçelisi Devlet Efendi’lerinin Türkiye’nin 
başına getirilerek halkımıza ölümlerden ölüm beğendirtilmesi de bir 
ABD operasyonudur. 

Pensilvanyalı FETÖ’nün, onun tarikatının, İskenderpaşa Der-
gâhları’nın, İsmailağa Cemaat’leri’nin, Cüppeli-Cüppesiz bilumum 
Ortaçağcı, Laiklik ve insanlık düşmanı Yezid Dincilerinin, Menzilci-
ler’in, Nurettin Yıldız’ların, Müslüm Gündüz’lerin ve onların birer 
yılan yuvasından bin kat daha tehlikeli tarikat yuvalarının Türki-
ye’nin dört bir tarafını süne zararlıları gibi sarması ve onlara uygun 
zemin hazırlatılması da hep birer ABD operasyonudur. 
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Mazlum dünya halklarına yönelik katliamlar ve 
zulümler ABD operasyonudur

O emperyalist alçakların; “Yeşil Kuşak Projesi”, adını verdikleri, 
İslam ülkelerini bin yıl öncenin Ortaçağına geri göndererek birer tımar-
hane haline getirtilmesi de hep ABD operasyonu olmuştur.

İran’da 1953’te namuslu, yurtsever Muhammed Musaddık lider-
liğindeki iktidarın CIA ve İngiliz İstihbarat Örgütü MI6 tarafından bir 
faşist darbeyle devrilmesi ve yerine Amerikancı satılmış Şah Rıza Peh-
levi’nin getirtilmesi de bir ABD operasyonudur.

Ondan bir yıl sonra, bir Latin Amerika ülkesi olan Guetamala’da 
yine ilerici, yurtsever Jakobo Arbenz İktidarının CIA yönetimindeki 
bir faşist darbeyle devrilmesi de bir ABD operasyonudur.

Ve ondan sonra Latin Amerika’nın hemen her ülkesinde, birbiri ar-
dına patlak veren onlarca faşit darbenin Latin Amerika Halklarına kan 
ağlatması da hep birer ABD operasyonudur.

Endonezya’da 1965’te faşist satılmış diktatör Suharto’nun yine 
benzer bir faşist darbeyle iktidara getirilmesi ve o alçağa 1 milyon na-
muslu demokrat, ilerici, yurtsever ve sosyalistin katlettirilmesi de bir 
ABD operasyonudur.

1967’deki Yunanistan Albaylar Cuntası’nın iktidar edilmesi de bir 
CIA, dolayısıyla ABD operasyonudur.

1974’te Kıbrıs’ta faşist Nikos Sampson’un bir darbeyle iktidara 
taşınıp Türkleri katletmeye girişmesi de bir ABD operasyonudur. 

Özetçe; 1945’ten bu yana bu Emperyalist Haydut, kapitalist dün-
yanın mazlum milletlerinin hep başbelası olmuştur, onları boyunduruk 
altında tutabilmek için ve o ülkeler halklarını kanlarını kuruturcasına 
sömürebilmek için durup dinlenmeden, art arda operasyonlar çekmiştir.

ABD’nin operasyon güçleri
Bu ABD Emperyalist Haydut Devleti, hangi güçleriyle operasyonlar 

çeker?
1- Ordu-Askeri Gücüyle.
2- Casus Gücüyle. Yani CIA’sıyla ve onun türdaşı ajan örgütleriyle.
3- Dolar Gücüyle.
Bildiğimiz gibi bu alçağın parası tüm dünyanın dış ticaretinde en 

belirleyici değişim aracı olmaktadır. 
Bizim gibi Kapitalizmce geri ülkelerin tamamını “kısmi” ya da 



195

“varlık dolarizasyonu” olarak adlandırılan biçimde dolarizasyona uğ-
ratmıştır. Bu ülkelerde yerli ve milli paralar artık güvenilir bir tasarruf 
aracı olma özelliğini yitirmiştir böylece.

Kaldı ki, ülkenin iç ticaretinde önemli oranda, dış ticaretininse tama-
mında bir değer ve değişim aracı olarak dolar egemenliği başlamıştır.

Böylece, geri ülkeler artık ekonomik bağımsızlıklarını finans alanın-
da da yitirmişlerdir.

Sanayi alanında zaten bu ülkeler bütünüyle ABD ve AB Emperya-
list Tekelleri başta olmak üzere, uluslararası büyük tekellerin hâkimiyet 
alanına girmiştir. Yerli sanayinin gelişmesine izin verilmez, bizim gibi 
ülkelerde...

Bakın, dünyada kaba bir teknoloji ürünü olarak kabul edilen yerli, 
orijinal otomobilimiz bile yoktur. Yerli telefonumuz, gelişkin bir tekno-
loji gerektirdiği için zaten hiç yoktur. 

Tayyip ne demişti birkaç gün önce?
Onların iPhone’u varsa, bizim de Samsung’umuz, Vestel Venüs’ü-

müz var...
Tayyip’in sözlerinin tamamına yakınında olduğu gibi bu cümlede 

dile getirdikleri de bir kağıttan tayyaredir. 
Samsung, hemen herkesçe bilindiği gibi Güney Kore malıdır. Vestel 

Venüs’ün de sadece kabı Türkiye’de yapılmaktadır.
Neden böyle olmuştur?
Çünkü ABD Emperyalist Haydudu bilimce, teknolojice, sanayice 

gelişmemize asla izin vermemiştir. 
Kendisine devamlı bağımlı kılabilmek ve Türkiye’yi bilimce, ide-

olojice karantinaya alınmış bir deliler koğuşu haline getirebilmek için, 
Muaviye-Yezid Dini’yle afyonlanmış meczuplar ülkesi haline getirebil-
mek için, bilimin aydınlığından uzak tutmuştur ülkemizi.

Kendi ülkelerinde demokrat görünüp
geri ülkelere kan kustururlar

ABD ve onun baş müttefiki AB Emperyalist Çakalları, iğrenç, in-
sanlık düşmanı, ahlâk, vicdan ve merhamet yoksunu içyüzleriyle gö-
rünmek istemezler halkların gözüne.

Onlar kendilerini hukukun, demokrasinin, özgürlüğün temsilcileri 
ve hatta havarileri olarak pazarlarlar...

Bizim gibi geri ülkelere gelirken de hep en gerici sınıf, tabaka ve 
zümrelerin temsilcisi olan, ahlâk ve onur yoksunu, ihanet potansiyeli 
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oldukça yüksek, kendini koltuk ya da para için satmaya hazır kişileri 
devşirir, örgütler ve iktidarlara getirir.

Ve onların geri ülkedeki siyasi, ekonomik ortaklıklarını, işbirlikçi-
liklerini yapacak kişiler, kadrolar, partiler organize eder.

Kendi tekel ürünlerinin montajını ve ithalatını yapacak sözde sana-
yici Parababaları bulup örgütler, onlarla ortaklıklar kurar.

Yani geri ülkede her boydan ve her soydan hain kişiler, kadrolar, 
gruplar, partiler yaratır. Onları maşa olarak kullanarak geri ülke halkla-
rını boyunduruklar, kanlarını kuruturcasına sömürür, doğal zenginlikle-
rini talan eder, yağmalar...

İşte bu sebeplerden dolayı, ABD-AB Emperyalist Çakallarıyla bir-
likte, onların hain yerel piyonları, kuklaları, işbirlikçileri de insanlık 
düşmanıdırlar, vicdan, merhamet ve ahlâk yoksunudurlar... Cürüm or-
taklarıdır bunlar...

Hitler ve onun Nazi İktidarı, İkinci Emperyalist Paylaşım Sava-
şı ve onun hazırlık aşamasında Almanya’da ve Almanya dışındaki pek 
çok ülkede, toplamda 60 milyon civarında insanın öldürülmesinden bi-
rinci derecede suçludurlar.

Bu suçlarından dolayı, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonra-
sında Naziler Nürnberg Savaş Suçları Mahkemesine çıkarılmışlar ve 
orada hak ettikleri cezaya çarptırılmışlardır. 

Hitler’se, bilindiği gibi, savaşın son günlerinde saklandığı sığınakta 
zehir içerek intihar etmiştir...

1945 sonrasında dünyanın mazlum ülkelerini ve halklarını hege-
monyası altına alan ABD Haydut Devleti ve onun kendisi gibi emper-
yalist müttefiki AB Devletleri ve Ortadoğu’da o Emperyalist Haydudun 
bekçi köpekliğini yapan Siyonist İsrail Devleti; çıkardıkları savaşlarla, 
işgal ve ilhaklarla, tertipledikleri faşist darbelerle ve bizim gibi geri ül-
kelere uyguladıkları ekonomik politikalarla açlığa, çaresizliğe, ölümle-
re, salgın hastalıklara ve katliamlara uğratarak, 60 milyondan çok daha 
fazla insanın ölümüne sebep olmuşlardır.

Yani, bu emperyalist haydutların ve onların yerel taşeronlarının in-
sanlığa karşı işlemiş oldukları suçlar, Hitler’in ve Nazi Almanyası’nın 
işlemiş olduğu suçlardan çok daha fazladır, ağırdır.

Dolayısıyla da bunların da derhal Nürnberg benzeri bir mahkeme 
huzuruna çıkartılıp insanlığa karşı en ağır suçları işlemiş olmaların-
dan dolayı yargılanmaları ve Nazi Liderlerinin çarptırıldıkları cezalara 
çarptırılmaları gerekir.

İnsan soyunun yüzkarasıdır bunlar!
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Emperyalizme karşı olmak
Kahraman Gerilla Che gibi olmayı gerektirir

Ne demişti Kahraman Gerilla Che Guevara, Bolivya dağlarında 
Latin Amerika Halklarının Kurtuluşu için saavşırken Havana’da top-
lanan Tricontinental’e (Üç Kıta-Amerika, Asya, Afrika Konferan-
sı’na) gönderdiği mesajında?

“Emperyalizmin bir dünya sistemi olduğunu, kapitalizmin son 
aşaması olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız ve o dünya çapında 
yenilgiye uğratılmak zorundadır. Bu mücadelenin stratejik sonu, 
emperyalizmin yıkılması olacaktır. Bize, bu dünyanın sömürülen-
lerine ve azgelişmişlerine düşen pay, emperyalizmin temellerini or-
tadan kaldırmaktır: biz ezilen uluslar, onlara sermaye, hammadde, 
teknisyen ve ucuz emek vererek ve onlardan yeni egemenlik araçla-
rı olan yeni sermaye, silah ve her çeşit materyal alarak mutlak bir 
bağımlılık içine sürüklenmekteyiz.

“Bu stratejik hedefin temel unsuru tüm halkın gerçek kurtuluşu 
olacaktır. Pek çok olayda bu kurtuluş silahlı mücadeleyle gerçekle-
şecek ve Bizim Amerika’da sosyalist devrim kaçınılmaz olacaktır.

“Emperyalizmin yıkılması hedeflenirken, onun başını kimin 
çektiği kesinlikle belirlenmek zorundadır. Bu, ABD’den başkası 
değildir.

“(…) düşmandan nefret etmeyen bir halk vahşi bir düşmanı ye-
nemez.

“(…)
“Ve insanlığın kurtuluşu uğruna verilen savaşın bayrağı altın-

da, uluslararası proleter ordularla gerçek bir proletarya enternas-
yonalizmi geliştirmeliyiz.

“(…)
“Eğer dünyada ölümün kendi paylarına düşen kısmıyla ve müt-

hiş trajedileriyle, her günkü kahramanlıklarıyla, emperyalizme 
bitmez tükenmez darbeler indirerek, dünya halklarının artan nef-
retiyle emperyalizmin güçlerini parçalamak için iki, üç daha fazla 
Vietnam gün ışığına çıksaydı, geleceğe daha güvenli bakabilirdik!

“Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve 
insanlığın en büyük düşmanı ABD’ye karşı halkların birliği için bir 
savaş marşıdır.”

Ne kadar açık, duru ve net bir tespit, değil mi arkadaşlar?
Her cümlesi, bizim gibi geri ülkelerin en yakıcı sorunlarına, dertle-

rine ışık düşürmekte ve derman önermektedir. 
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Antiemperyalist olmak Mustafa Kemal gibi olmaktır
Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mus-

tafa Kemal ne diyordu, düşmanımızı belirlerken?
“Fakat varlığımıza sataşan (tasallut eden) bütün Batı dünyası, 

Amerika da içinde olduğu halde, tabiatıyla büyük bir kuvvet teşkil 
ediyor.”[54]

Mustafa Kemal de iki düşmanımız var, diyordu:
Birincisi, yukarıda işaret ettiği dış düşman.
İkincisi ise onlarla ittifak etmiş, sarayını ve saltanatını düşünmek dı-

şında hiçbir şey umrunda olmayan çökkün, bunak Vahdettin ve İstanbul 
Hükümetleri. 

Demek ki arkadaşlar, Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mız, bu iki düşmana karşı savaşılarak ve onları hezimete uğratarak 
zafere ulaşmıştır. 

Bugün de hemen hemen aynı durumla karşı karşıyayız...
Kimdir bugünkü Türkiye Halkının düşmanları?
ABD ve AB Emperyalist Haydut Devletleri ve onları dost, müttefik, 

stratejik ortak edinen Tayyipgiller önde gelmek üzere Meclisteki Bur-
juva Partileri. Meclisteki partilerin tamamı Amerikancı Burjuva Parti-
leridir.

Ve ABD tekelleriyle ortaklığa girmiş olan halk düşmanı, satılmış, 
sözde sanayiciler: TÜSİAD’cılar, MÜSİAD’cılar, TİSK’çiler ve ben-
zerleri...

İkinci Antiemperyalist Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Savaşı’mızda da 
bu iki düşmanın mahv u perişan edilmesi ve hezimete uğratılması ge-
rekmektedir.

Ancak o zaman Türkiye Halkı Kurtuluşa ulaşacak, kendi Devrimci 
Demokratik Halk İktidarını kurabilecektir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Ağustos 2018 

[54] Mustafa Kemal, Aktaran: Fethi Naci, Atatürk’ün Temel Görüşleri, s. 46.
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Evet, Kaçak Saraylı ve avanesi...
Sizlere, tarikat yurtlarında, Kur’an Kurslarında, İmam Hatiplerde 

Gerçek İslam’ı değil, Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’nı değil, Ebu 
Süfyan, Muaviye ve Yezid İslamı’nı öğrettiler.

 Ve bu sahte dinle birlikte bir şey daha öğrettiler size:
Birinci Kuvayimilliye, Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve silah arka-

daşlarıyla birlikte, Laik Cumhuriyet düşmanlığını...
Tam Bağımsızlık düşmanlığını, vatanseverlik düşmanlığını...
Sizin bu Ortaçağ’ın karanlık günlerine, yani Ümmetçilik Konağı-

na duyduğunuz özlemle ABD Emperyalist Haydudunun “Yeşil Kuşak 
Projesi”nin muhtevası bire bir örtüşüyordu.

Bir şeyiniz daha örtüşüyordu, o Emperyalist Haçlı güruhuyla:
Birinci Kuvayimilliye’ye, Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarına 

duyduğunuz kin, nefret ve öfke...

AKP’giller ve AB-D Emperyalistleri
Mustafa Kemal düşmanlığında buluşur

ABD ve AB Emperyalist çakal sürüleri de Mustafa Kemal ve Birinci 
Kuvayimilliyecilere karşı aynı kin ve öfkeye sahipti.

Çünkü Mustafa Kemal önderliğindeki Antiemperyalist Birinci Kur-
tuluş Savaşı’mız onları hezimete uğratmıştı. Sevr özlemlerini kursakla-
rında bırakmıştı o alçakların.

Ayrıca da, Mustafa Kemal, dâhilere özgü askeri yeteneğiyle onları 
Çanakkale’de de hiç beklemedikleri bir hezimetle yüzleştirmişti.

Çanakkale Zaferi’miz tüm mazlum ulusların emperyalizme karşı ilk 
zaferiydi, Kıvılcımlı Usta’nın son derece doğru tespitiyle.

Hacının Hacıyı Mekke’de bulduğu gibi, emperyalist haydut devlet-
lerle bu insanlık düşmanı projeleriniz bire bir örtüştü.
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İşte bu sebeple de, 1919’dan bu yana siz, Antika Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfının her türden ve boydan temsilcileri, hep emperyalizm 
yandaşı oldunuz, Mustafa Kemal düşmanı oldunuz, Laiklik düşmanı 
oldunuz.

1919’dan bu yana, Laik Cumhuriyet’i yıkmak ve Birinci Kuvayi-
milliye Zaferi’mizin öcünü almak için emperyalistlerle birlikte en aşa-
ğılık planlar, projeler yaptınız, şeytani yöntemlerle oyunlar düzenler 
kurdunuz, dolaplar çevirdiniz, “kumpas”lar kurdunuz.

ABD ve Emperyalist haydutlarıyla o denli seviştiniz ki Tayyip; o 
emperyalist çakalların BOP Haritası’nda Türkiye, en kör gözlere bile 
batacak şekilde üç parçaya bölünmüş olarak gösterilmekte olmasına 
rağmen sen aylar, yıllar boyu höykürdün, meydanlarda, ekranlarda “Biz 
Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika Projesi’nin eşbaşkanlarından 
bir tanesiyiz, biz bu görevi yapıyoruz”, diye.

Türkiye’yi imha etmek, bu denli sevindirdi seni...
O denli kin ve nefretle doluydun ki Mustafa Kemal’e, İnönü’ye ve 

arkadaşlarına karşı; Mustafa Kemal’in modern tarım usül ve teknikleri-
ni, uygulamalı olarak millete anlatıp öğretmek için, göstermek için ku-
rup millete armağan ettiği Atatürk Orman Çiftliği’ni bile tarumar ettin...

Gittin, Kaçak Saray’ını, SİT alanı olarak belirlenmiş olması sebe-
biyle hiçbir yapının yapılamayacağı Atatürk Orman Çiftliği’nin ortası-
na yaptın.

Bunun yasak olduğuna hükmeden çok sayıda mahkeme kararını 
hiçe saydın...

Ben kanun, hukuk mukuk, mahkeme kararı filan takmam, dedin. Ne 
yaparsanız yapın, Sarayım orada yapılacak, açılışını yapacağım, sonra 
da gidip içine oturacağım, dedin.

Ve yaptın bu dediklerini de...
Bununla yetinmedin; o çiftliğin 37 bin metrekarelik bölümünü de 

efendin, devşiricin ve yapımcın, velinimetin, yani iktidara getiricin, 16 
yıldan bu yana da iktidarda tutucun ABD Emperyalist Haydudunun em-
rine verdin, hizmetine verdin.

Gelin siz de büyükelçiliğinizi buraya kondurun, dedin...
Onlar da hevesle atladılar, bu tarihi alanımıza...
Şu anda da hızla sürmektedir, o haydutların büyükelçilik binalarının 

yapımı.
Öyle görünüyor ki kısa süre sonra kaba inşaatı bitmiş olacak.
Arzuladın ki, efendinle sen yan yana, kucak kucağa oturup canına 
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okuyasınız memleketin. Efendin buyuracak, sen hemen yerine getire-
cektin...

O tak diyecek, sen şak yapacaktın.

Bayır aşağı yuvarlanışını durdurmak için
ABD karşıtlığını oynuyorsun

Fakat hayat çok karmaşık be Tayyip...
Sen BOP yolundaki ihanet yürüyüşünü sürdürmeye başlayınca, bir 

yerden sonra Allah’la aldatarak afyonlayıp uyuttuğun cahil ve bilinçsiz 
“hülooğğ”cularının bile bir bölümü; “Ulan ne oluyor?”, demeye başla-
dı.

7 Haziran 2015 Seçimleri, onlardaki bu kısmi uyanışın bir belirtisi 
oldu...

Baktın ki bayır aşağı yuvarlanmaktasın. Hemen dümeni tersine 
kırdın. O güne dek Oslo’da ve Dolmabahçe’de yüzde 90 oranında an-
laştığınız Amerikancı Kürt Hareketi olan Öcalan’ın PKK’sini bir anda 
düşman ilan ediverdin.

Daha önce; “Ayaklarımızın altına aldık.”, dediğin milliyetçiliğe sa-
rıldın bir anda. 

Daha önce miting meydanlarında taraftarlarının çöp atıklar gibi yer-
lere attığı bayrakları bir anda savunmaya ve yüceltmeye başladın.

İşte bu noktadan sonra, efendin ABD ile aranızdaki program ve he-
def birliği ortadan kalktı. 

Eskiden de, şimdi de vatanı, milleti, halkı zerre miktarda olsun 
umursamıyorsun ve sevmiyorsun. Senin derdin Kaçak Saray’da ölün-
ceye dek yaşamak ve küp doldurmaya devam etmek.

Efendinin dediklerini yaptığın durumda bunun mümkün olmaya-
cağını görüp anladın. İşte o sebepten BOP hizmetinde ayak sürüyücü 
oldun. 

Efendin de sana karşı tutumunu benzer şekilde değiştirdi...
İşte aranızdaki sürtüşme, son bir aydır da dolar ve kur krizi ya da 

finans krizi şeklinde tezahür etti ve haydut ABD Türk Lirasını pula çe-
virdi.

Böylece 81 milyon insanımızın geliri ve çok ufak miktarlarda da 
olsa birikimi eriyip gitti...

Bu finans krizi, tabiî, seni ve Saray erbabını ve AKP’giller avaneni 
parasal bakımdan hiç etkilemeyecek. Çünkü sizlerin harcamakla bitire-
meyeceğiniz kadar paranız, malınız mülkünüz, saraylarınız, köşkleri-
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niz, villalarınız var.
Alınteriyle geçim sağlayan, namuslu, yoksul insanlarımızı vuracak 

bu kriz. Nitekim vurmaya başladı da.
İşte akaryakıta yaptığın zam, tüm geçim araçlarını etkileyecek...

İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır
Benim ergenliğimden bu yana, Hz. Muhammed’in, İslam’ı en öz 

biçimde anlatan şu cümlesi benliğimin ta derinlerinde yer etmiştir:
“İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.”

Bu olağanüstü insancıl Hadis, hayatta tüm tutum ve davranışlarıma 
yol gösterici olmuştur. 

Yıl 1970. Trajik Gediz Depremi’nin ilk günleri. Dev-Genç İstanbul 
Bölge Yürütme Kurulu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Kampu-
sunda (o zaman biz Merkez Bina diye adlandırırdık) Kızılay’a kan ba-
ğışında bulunma kampanyası açtı.

Kızılay’dan görevliler ve hasta yatakları getirildi, başta devrimci 
öğrenciler gelmek üzere öğrenciler büyük bir katılım göstererek kan 
verdi.

Biz de ilk kan bağışımızı o gün yaptık...
Akşamında da Edebiyat Fakültesi devrimci öğrencileri olarak top-

ladığımız ilaç ve gıda maddelerini, iki otobüs dolusu öğrenci yoldaşı-
mızla birlikte Kütahya-Gediz’deki depremzedelere köy köy dolaşarak 
dağıtmak üzere yola çıktık.

Ve on üç gün köyleri dolaşarak, topladığımız gıda maddelerini ve 
ilaçları Eczacılık öğrencisi yoldaşlarımızın rehberliğinde dağıttık, ihti-
yaç sahibi köylülere. 

Ben de bu ekibin Dev-Genç adına sorumlusuydum...
Yani bizim komutamızda gerçekleştirilen bir eylem oldu bu.
O günden sonra düzenli olarak kan bağışında bulunmayı alışkanlık 

ya da davranış kalıbı haline getirdim. 
Hastanelerdeki acil kan anonslarına, haberim olduğunda ve kan gru-

bum uygunsa eğer, duyarsız kalmadım. 
Tanıyıp bildiğim arkadaşların ihtiyaçları olduğunda, yine aynı şekil-

de davranışa geçtim. Kızılay’a da başlangıçta 4 aylık periyotlarla kan 
vermeye başladım. Fakat daha sonra diyetli yaşamam sebebiyle az ye-
mek yediğim için kanım yeterli olmadı bu sıklıkta bağışta bulunmama.

Dudak kenarlarımda, üst dudağımın ortasında ve göz kapaklarımın 
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dış kısımlarında çatlaklar oluşmaya başladı. 
Sebebini araştırıp buldum: Kansızlıktı...
Ondan sonra 6 aya çıkardım periyodu, yani senede iki kez kan ver-

meye başladım ve öylece de devam ettim, 65 yaşımı dolduruncaya dek.
Biri Kızılay Genel Merkezinden, biri de İstanbul Çapa’daki Şube 

Müdürlüğünden olmak üzere iki adet takdirname belgem var, bir de 
rozetim...

İşte bu sebepten dolayı, şahsen olmasa da ismen-gıyaben tanışırız 
Kızılay Genel Müdürlüğüyle...

Birkaç gün önce bir mesaj geldi telefonuma. Şunları yazıyordu:
“Değerli Bağışçımız,
“Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle, Yurt Dışı Kurban 

Vekalet Hisse Bedelimizin 14.08.2018 (bugün) itibariyle 750 TL ola-
rak güncellenmesi zorunluluğu doğmuştur. Değişiklik bu tarihten 
sonraki Yurt Dışı Hisse Bedelleri için geçerlidir. Türk Kızılay’a 
desteğinizle ülkemizde ve tüm dünyada, ihtiyaç sahiplerine ulaşma 
çabamızı her koşulda sürdüreceğiz. Yurt İçi Hisse Bedeli 750 TL, 
Yurt Dışı Hisse Bedeli 750 TL.”

 Açıkça görüldüğü gibi, yurtdışında paramız, yani Türk Lirası eri-
miş. Öncesinde 590 TL bir kurban almaya yetiyormuş, yurtdışında. (Kı-
zılay kampanyayı başlattığında kurban bedeli olarak yurtiçi için 750, 
yurtdışı bağış yapacaklar için de 590 TL talep ediyordu.)

Demek ki yurtdışında bir kurban alabilmek için 160 TL daha vermek 
gerekiyormuş, 590 TL’ye ilaveten. 

ABD’yle birlikte yarattığınız krize karşı
boş sözler dışında ne yaptın?

Yani Tayyip, efendinle birlikte oynadığınız bu trajik ihanet oyunu 
sonucunda halkımızın her kesimini olduğu gibi, kurbancıları ve kurban 
bağışçılarını da vurdunuz.

Sen ne yaptın tepki olarak ABD’ye karşı?
Tırışkadan, göstermelik, içi boş birkaç şey...
Neymiş?
Vatandaş iPhone almamalıymış...
iPhone’u zaten maddi durumu hallice olanlar alabiliyor sadece. Bir 

de senin ve avanen gibi hiç para pul derdi olmayanlar...
15 Temmuz gecesi CIA’nın CNN’inin ekranlarında Hande Fırat’la 

görüntülü sohbetinizde kullandığınız telefonlar neymiş, Tayyip Efendi?
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Hatırlatalım mı?
Bak bakalım:

Görüldüğü gibi, Hande Hanım’ın müzeye vermeyi teklif ettiği ve; 
“Benden daha ünlü hale geldi.”, dediği telefonu iPhone’muş.

Şimdi bu iPhone’u nasıl koyacaksınız müzeye Tayyip?
Görüşme esnasında kullandığınız iletişim sistemi de sadece iki iPho-

ne telefon arasında görüşme sağlayan “Face Time” olarak adlandırılan 
sistem olduğuna göre, demek ki senin telefon da iPhone’muş Tayyip...

E, ne yapacaksınız şimdi bu telefonları?
Bazı “hülooğğ”cularının yaptığı gibi kıracak mısınız siz de?
Hadi görüntülü olarak bir kırın da taraftarlarınıza örneklik etmiş 

olun...
Bak, benim kullandığım telefon, oğlumun eski telefonu, Samsung 

S4. 
Demek ki neymiş?
iPhone’u zaten halkımızın küçük bir azınlığı kullanmaktaymış...
Onu boykot etsen ne olur, etmesen ne olur...
Bazı insanlarımız çok haklı olarak; “Hadi İncirlik’i kapat da görelim 

bakalım, Amerika’ya karşı çıkabileceğini.”, demektedirler.
İncirlik’i kapatamazsın da, Malatya Kürecik’teki Radar Üssü’nü de 

kapatamazsın. Amerika’nın Tükiye’de 15 tane askeri üssü var.
Hadi bunlardan bir tekini olsun kapatabil bakalım...
Ya da ABD’nin Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine, hukuka ay-
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kırı biçimde yapmakta olduğu büyükelçilik binasının yapımını durdur.
Yapamazsınız, değil mi?..
Nerede sizlerde o yürek, o yurtseverlik, o tutarlılık...
Sadece yalvarırsınız ABD’ye. Bizi deliğe süpürmeyin, kullanın, 

diye...

ABD, işi biten hizmetkârlarını fırlatıp atar
Fakat, ABD’nin şöyle bir kuralı var, Tayyip:
O, hizmetkârlarını kullanır tepe tepe. İşleri bitince de ağzını yüzünü 

sildiği bir peçete gibi buruşturup fırlatıp atar çöpe. Tarih, bunun örnek-
leriyle doludur.

Senin gidiş de onu gösteriyor...
Yani o yöne gidiş. Çünkü BOP’ta ayak sürümeye başladın, bu yüz-

den amaç birliğiniz bozuldu.
ABD Emperyalist Haydudu ise kararlı BOP Haritası’nı hayata ge-

çirmeye. 
Sense BOP’a daha fazla hizmet etmenin, “hülooğğ”cularını uyandı-

racağını ve bir süre sonra iktidarını tepetaklak edeceğini gördün. 
BOP’taki görevinden geri durunca da, işte efendin seni paylamaya 

başladı. Yani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık durumu oluştu 
senin için.

Sonunda yıkılıp gideceksin Tayyip. Yıkılacak saltanatınız bütün 
diktatörlükler gibi. 

Atatürk Orman Çiftliği yeniden eski haline getirilecek. Mustafa Ke-
mal’in kamuya vakfettiği bir mülktür o, kamu mülküdür. Milimine do-
kunmak ihanet kapsamına girer.

Emperyalist Haydut efendin de kovulacak, o kamuya ait çiftlikten. 
Senin Kaçak Saray da, şehir plancıları, mimarlar, sanat tarihçileri 

gibi bilim insanlarının ortaklaşa verecekleri bir karar doğrultusunda ka-
munun hizmetinde kullanılacak. 

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın!
Fakat efendin Emperyalist ABD’yle ve onun müttefiki AB’yle bir-

likte bu memlekete verdiğiniz büyük zararların ve ettiğiniz kötülüklerin 
ortadan kaldırılması bayağı zahmetli olacak...

Burada hukukçu yoldaşlarımıza da bir öneride bulunalım:
SİT Alanı olduğu için yapılaşmanın kesinlikle söz konusu olamaya-

cağı bu alanda yapılmakta olan ABD Büyükelçilik binası için bir suç 
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duyurusunda daha bulunalım. 
Tayyip ve avanesi hakkında yaptığımız suç duyurularını kanuna 

uyup, sorumluluğunu yerine getirip işleme koyma cesaretini gösteren 
savcılar, yargıçlar, mahkemeler kalmadı, ne yazık ki.

Bakalım ABD Çakalının yaptığı bu kanunsuzluğa hukuk çerçeve-
sinde dur diyebilecek ve görevinin emrettiği sorumluluğu yerine getire-
bilecek bir savcı kalmış mı memlekette...

Görelim bir...
Yoksa ABD aleyhinde yaptığımız bu suç duyurumuzu da hukuku, 

kanunu ve görevinin kendisine yüklediği sorumluluğu hiçe sayarak 
anında ret mi edecek savcılar...

Görelim...
En azından bu konuda da Tarihe not düşmüş bulunalım...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

21 Ağustos 2018 



Ayrım
Yirmi Dört
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Eee, Kaçak Saraylı Hafız?
Tüy kadar bile suçu günahı olmayan Enis Berberoğlu’nu, üste-

lik de milletvekili olmasına rağmen, zindanında tutarsın; ama Alman 
Casus Örgütü BND’nin ajanı Deniz Yücel’i; “Hadi, senin için hazır-
lanan özel uçağa bin, uç git memleketine”, diye salıverirsin, değil mi?

Papaz maskesi ardındaki ABD eski Özel Kuvvetler mensubu And-
rew Brunson’ı, efendin ABD’nin baskısı üzerine “ev hapsi”ne çıkarıp 
evine gönderirsin. 

Üstelik de bu şahsın CIA Ajanı olduğu ve hem Güneydoğu’da hem 
de İzmir’de FETÖ dahil tüm karanlık güçlerle iç içe, BOP Harita-
sı’nı hayata geçirmek için çalıştığını bilmene rağmen...

Ayrıca da, iki ayrı ağır suçtan 35 yıllık ceza istemiyle yargılanıyor 
olmasına rağmen...

Yargıda saygınlık bırakmadınız
Rezalet bunlarla da sınırlı değil ki...
Brunson nam Papaz’ı tümden serbest bırakıp ABD’ye de gönderme 

sözü vermişsin üstelik. Bu konuda açık ve kesin biçimde anlaşmışsınız 
o Emperyalist Çakal Devletle.

Fakat sen son anda anlaşma dışı yeni taleplerde bulunmuşsun 
ABD’den. Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın 
da Türkiye’ye gönderilmesini ve Halk Bank hakkında sürdürülmekte 
olan ve çok ağır bir maddi tazminatla sonuçlanacağı söylenen davanın 
düşürülmesini ya da geri çekilmesini istemişsin...

Bu taleplerin kabul edilmemiş, Bunak Faşist Trump tarafından. Üs-
telik de onun küplere binmesine yol açmış. O da herkesin malumu olan 
ve Türk Lirasını mahv u perişan edip pula döndüren o twitlerini atmış.

Türkiye Cumhuriyeti Yargısı, adı var kendi yok bir yapıya dönüştü 
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sayenizde be Tayyip...
Ne içeride, ne dışarıda saygınlık diye bir şey bırakmadın yargıda. 

Daha doğrusu, gerçek anlamda bir devlet yargısı bırakmadın.
O yargıyı yerle bir ettin...
Onun yerine de AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüşmüş bir parti 

yargısı ikame ettin. 
Yargının bu duruma düşürüldüğünü bilince de, emperyalist Alman-

ya, ABD sana istedikleri fermanı uygulatabiliyorlar. 
Alman ajanı Deniz Yücel’in serbest bırakılışını ele alalım:
İşi bağlıyorsunuz yukarıda Alman Devleti yetkilileriyle ve ajanın 

serbest bırakılacağı resmileşmiş oluyor. Anında Almanya Dışişleri Ba-
kanı Sigmar Gabriel, Almanya’nın İstanbul Konsolosuna şu buyruğu 
veriyor: “Derhal tatilini kes ve İstanbul’a dön! Deniz Yücel tahliye 
edilecek, onu özel uçakla al ve buraya getir.”

Bu buyruk 14 Şubat’ta veriliyor. Deniz Yücel’se 16 Şubat’ta tahliye 
ediliyor. Yani Alman Dışişleri Bakanı, mahkemenin kararını açıklama-
sından iki gün önce, ajanlarının tahliye edileceğini biliyor ve ona göre 
hazırlıklarını yapıyor.

Yani mahkeme henüz ajan hakkında tahliye kararı vermeden, Al-
manya her türden hazırlığını yapıp tamamlamış oluyor.

Sonrasında ajan serbest bırakılıyor, güya mahkeme tarafından, doğ-
ruca evine gidip eşyalarını topluyor ve hızla uçağına koşuyor. Atlayıp 
uçağına ver elini Almanya, diyor...

Orada da boş durmuyor, twitler atıyor sana be Tayyip...
Adamların mutlak okumuştur onları ama belki öfke patlamaları ya-

şarsın diye sana söylememişlerdir. Bak, ne diyor bir twitinde:
“Sayın İnce, bugünün Türkiye’si, başkalarının şantajına maruz 

kalan bir devlet değil, başka ülkelerin vatandaşlarını rehin alarak 
onlara şantaj yapmaya çalışan bir çete devletidir. Belki bir gün far-
kı anlar, CHP için doğru dersleri çıkarırsınız.”

Biz, gazeteci kisvesindeki bu şahsın ajan olduğunu Alman Devle-
ti’nin ona verdiği önemden anlıyoruz. 

ABD’li sözde Papaz, katliamcı bir ajandır
Gelelim ABD’li Papaz olayına...
Zaten bu şahsın da suretine baktığınız zaman, ona sıradan, masum 

bir rahipliğin, halkımızın deyişiyle soksanız bile geçmeyeceğini görür-
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sünüz.
Adamın duruşu tam bir katliamcı, ABD Özel Kuvvetler Mensubu 

olduğunu gösteriyor...
Bu konuda Halit Kakınç’ın da bir yazısı çıktı, Odatv’de. Şöyle di-

yor:
***

İnançların hepsine saygım var. Ama bu ülkenin aleyhine casusluksa 
konu… Dur derim… Ve sorarım o zaman: Kırk katır mı, kırk satır mı?

Epey bir süre bu Rahip Andrew Brunson’a farklı baktım. Konunun 
gereğinden fazla abartıldığını düşündüm.

“Yahu, bir garip din adamı işte… Salın gitsin, ne yazar… Cirmi 
kadar yer yakar” diye hafife aldım.

“Evanjelistkatolikmiş”, bana ne bundan diye gülüp geçtim… Ne 
.ok olursa olsun…

Dedim ki kendi kendime: “İsterse Şeytan’a Tapanlar Kilisesi’nin 
propagandistliğini yapsın… Kimin umurunda!..”

Misyonermiş…
“Canım, bizden de yurt dışında İslâm’ı öğretmek, yaymak için 

çabalayanlar çıkmıyor mu, çıkıyor. Bizden de çıkar, onlardan da çı-
kar…Bizimkilere izin vermedikleri zaman, kızmıyor muyuz… Biz 
de onlara toleranslı davranalım” diye bağladım kafamda.

“Doğru veya yanlış, bu devirde herkes kendi yolunda yürür... 
Kendisi gibi üç tane gerzek bulsun… Alsın götürsün… Temizlik 
olsun.”

Keşke her şey bu kadar basit olsaymış.
Fakat bir de gördüm ki, bu herif-i nâşerif, masum bir misyoner de-

ğil, bir casusmuş. 
BİR SAHTEKÂR
Mutlaka, siz de değişik kaynaklarda rastladınız, okudunuz. Yediği 

haltların bir kısmını şöyle bir hatırlayalım mı...
FETÖ sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile aralarında 

293 kez GSM sinyali tespit edilmiş.
ABD Özel Kuvvetleri’nden rahipliğe geçiş yapmış. Meğer rahiplik, 

tebdil-i kıyafeti; yani, asıl işinin maskesi imiş.
HTS, yani bilgi işlem kayıtlarına göre, Güneydoğu’da ayak basma-

dığı yer kalmamış bizim rahip hazretlerinin. Sadece Suruç’ta, cep tele-
fonundan alınan sinyal sayısı, (1306) imiş. Suruç’ta 50 kişinin öldüğü 
bombalı saldırıdan önce, 750.000 Dolar dağıttığı da tespit edilmiş.  

Bölgede muhtelif yerlerde kiliseler açarak bölge insanını dönüştür-
meye çalışmış. Bu kiliseleri kurarken, hükümetten bölgedeki FETÖ’cü 
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bürokratlardan destek almış.
İzmir’de kiliseleri açmak için desteği de yine FETÖ’nün Ege İma-

mı’ndan sağlamış.
İNANÇ BAŞKA ŞEY…  CASUSLUK BAŞKA…
İzmir ve Muğla’daki bütün akaryakıt istasyonlarının coğrafî ko-

numlarını, kapasitelerini, birbirlerine olan mesafelerini, çevrelerinde-
ki köylerde yaşayan insanların sosyal ve dinsel yapılarını (söz gelimi 
Alevî-Sünnî olup olmadıklarını ve hangi partiye yakınlık duydukları-
nı), bu istasyonlardaki personel sayılarını ve parti sempatilerini tespit 
etmiş.

Ayrıca, bu bölgedeki bütün DDY istasyonlarını, konumlarını, ka-
pasitelerini, yükleme-boşaltmaya uygun olup olmadıklarını ve bu tip 
ekipmanlara sahip olup olmadıklarını,.. Trenlerin makinistlerinin poli-
tik görüşlerini, mezheplerini... İtinalı bir şekilde birebir listelemiş.

Dostlar…
İnançların hepsine saygım var.
Ama bu ülkenin aleyhine casusluksa konu…
Dur derim… Ve sorarım o zaman:
Kırk katır mı, kırk satır mı?
Halit Kakınç
Odatv.com[55]

***

CIA’nın sesi Aydıntaşbaş, CIA ajanı Papaz için 
anlaşmaya varıldığını açıklıyor

Bu CIA Ajanını da serbest bırakma konusunda ABD ile kesin anlaş-
maya vardığını, Türkiye’de CIA’ya çalışan gazetecilerden biri olan Aslı 
Aydıntaşbaş yazdı köşesinde. 

Aydıntaşbaş, selefi Yasemin Çongar’ın görevini yürütmektedir şu 
anda. O, Milliyet’te yazardı, CIA’nın sesi olarak, bu ise Cumhuriyet’te. 

Şöyle yazdı:
“Tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson’un durumuy-

la ilgili Washington ve Ankara arasında birkaç aydır devam eden 
pazarlıklara geçen yazımda değinmiştim. Nedendir bilmiyoruz, 
iki başkent prensipte anlaşmışken son dakikada iş yattı. Anlaşma, 
Andrew Brunson’un serbest kalarak ülkesine dönmesi karşılığında 

[55] https://odatv.com/inanclarin-hepsine-saygim-var-ama-bu-ulkenin-aleyhine-casusluk-
sa-konu...-14081809.html.
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New York’taki davada ceza alan Halkbank yetkilisi Hakan Atil-
la’nın Türkiye’ye iadesiydi. Ama olmadı. Ankara, ABD’nin adım 
atmadığını, Washington ise son dakikada Türkiye’nin ek taleplerle 
geldiğini iddia ediyor.”[56]

“Geçen aylarda Türkiye ve ABD arasında çeşitli kanallardan 
yapılan pazarlıklarda, Brunson’ın bırakılması konusunda anla-
şılmıştı. Brunson karşılığında Hakan Atilla, ‘cezasının kalan bö-
lümünü çekmek’ için Türkiye’ye gönderilecekti. Türkiye ve ABD 
arasında buna imkân veren bir ‘tutuklu iadesi’ anlaşması var. An-
kara, Washington’a Brunson’un ‘Seçimden sonra’ salıverilebilece-
ğinin sinyalini verdi. Ancak Bloomberg’e göre, son dakikada yeni 
bir konu gündeme geldi. Halkbank’a yönelik ikinci bir iddianame 
ihtimali vardı. Ankara, Brunson karşılığında bu konuda da garanti 
istedi. Trump yönetimi, ‘Veremeyiz’ dedi.  Pazarlıklar sarpa sar-
dı.”[57]

Görüşmenin ve anlaşmanın ayrıntılarına varıncaya dek, içeriğini bü-
tünüyle bildiğini görüyoruz Aslı Hanım’ın, arkadaşlar...

Sonunda dolaylı anlatımı bıraktı, ABD Derin Devleti. Ve kendisi 
açıkladı bu anlaşma olayını:

“Türkiye’de 2 yıl tutukluluktan sonra evhapsine çıkarılan 
ABD’li rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması gerek-
çesiyle yaptırım uygulamaya başlayan ABD Başkanı Donald 
Trump’ın, Ankara’nın bu konudaki pazarlıklara Halkbank’ı ka-
rıştırmasına karşı çıktığına dair yeni bir haber geldi. 

“WSJ’ye konuşan Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, Anka-
ra’dan “Halkbank hakkındaki soruşturmayı düşürün, rahibi ser-
best bırakalım” teklifi geldiğini söyledi.

“Buna göre teklif, ‘Brunson hakkındaki terör suçlamalarının 
düşürülmesi karşılığı ABD Hazine Bakanlığı’nın Halkbank’a getir-
diği milyarlarca dolarlık cezanın geri çekilmesi’ talebini içeriyordu.

“TÜRKİYE GERÇEK MÜTTEFİK DEĞİL’
“Teklifin reddedildiğini aktaran Beyaz Saray’dan üst düzey yet-

kili, “Gerçek bir NATO müttefiki, zaten Brunson’ı tutuklamazdı” 
dedi.

“Trump yönetimi teklifi reddederek Türkiye’ye karşı yeni yap-
tırımların da önünü açtı.”[58]

[56] http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1040059/Brunson_la_takas_fikri_kimden_
cikti.html.
[57] http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1043524/Brunson_yaptirimlari_ve_de-
vam_eden_pazarliklar.html.
[58] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1060628/Beyaz_Saray__Wall_Street_Journal_a_
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Yargı, AKP’giller’in hukuk bürosudur artık
Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, ortada hukuka bağlı, kanunlara 

göre çalışan bir yargı filan yok...
Olan ne?
Tayyipgiller’in hukuk bürosu...
“Tut”, diyor Kaçak Saray avanesi o büroya, tutuyor. “Serbest bırak”, 

diyor, bırakıyor...
Bunun adı da yargı oluyor, adalet oluyor, arkadaşlar...
Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu Tarihi boyunca hiçbir iktidar 

böylesine çiğnetmemişti. 
Bu ne böyle yahu...
Gerçi bu Tayyipgiller’i yetiştiren de, devşiren de, bir araya getirip 

partileştiren de, iktidara taşıyan da ve 16 yıldan bu yana iktidardan tu-
tan da; özetçe, Türkiye’nin başına bela eden de ABD Emperyalist Hay-
dudunun ta kendisidir.

Ve BOP görevlisi olarak belirlemiştir ABD, Tayyipgiller’i. Onlar da 
16 yıldan bu yana bu hainane görevlerini yapmaktadırlar. 

Ama dışarıdan yabancı ülke halkları tarafından işin bu içyüzü ya da 
gerçeği görülemeyebilir. Onlar sanır ki, Tayyipgiller Türkiye’yi temsil 
ediyorlar. 

Hayır, kesinlikle!
Onlar, yapımcıları ve efendileri ABD Emperyalist Haydut Devleti-

nin görevlisidirler, onları temsil ederler, onlar tarafından da Türkiye’yi 
BOP çerçevesinde üç parçaya bölerek batırmakla görevlendirilmişler-
dir. 

Papaz olayına dönersek; Papaz cüppeli Özel Kuvvetler mensubu 
ajanını da çekip alacaktır ABD...

Kaçak Saray avanesi şimdi bu hezimetlerine uygun bir kılıf üretme 
çabasındadırlar. Yıllardan bu yana Allah’la aldattıkları meczuplaştırıl-
mış taraftarlarının yutabileceği bir mazeret, bir gerekçe yaratma tela-
şındadırlar...

Tabiî bu arada, olan, alınteriyle geçim sağlayan halkımıza oldu. 
Akaryakıt ve yüksek teknoloji ürünü mallar başta gelmek üzere, iğ-
neden ipliğe zam yağacaktır artık halkımızın başına. Zaten akaryakıta 
geldi, bildiğimiz gibi, yüksek oranda bir zam. Artarak tüm geçim araç-
larına gelecektir zamlar.

sizdirdi__Turkiye__Brunson_ karsiliginda_Halkbank_cezasinin_kaldirilmasini_istedi_.html.
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Bu ihanet ve zulüm düzeninde ne yazık ki halkımızın payına hep 
böyle zehir zıkkım şeyler düşüyor. Ülkemiz ABD Emperyalist Haydut-
larının tahakkümünden kurtulmadığı müddetçe ve onların hain, işbir-
likçi iktidarları devrilmediği sürece çekilecektir bu acılar.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Ağustos 2018



Ayrım
Yirmi Beş
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Ey Amerikan uşakları!
Ey “Amerika bizim müttefikimizdir, dostumuzdur, ortağımızdır”, 

diyen, tepesinden tırnağına kadar ihanete batmış burjuva siyasetçi-
leri!

Ey “Türkiye Batı İttifakından kopmamalıdır”, diyen Amerikancı 
sözde aydınlar, sözde akademisyenler!

Ey NATO’cu hainler!
Biz Gerçek Devrimciler, 1945’ten beri Türkiye’nin en büyük düş-

manı Amerika’dır, diyoruz, ona karşı savaşıyoruz.
Sizse Amerika’yla, onun ajan örgütleriyle, CIA’sıyla, TUS-

LOG’uyla ve ipleri yine CIA’nın elinde olan, onun Kontrgerilla’sıyla, 
Süper NATO’suyla, Gladyo’suyla el ele, omuz omuza bize karşı sava-
şıyorsunuz.

“Amerika dosttur” diyen vatan satıcıdır
Ey utanma arlanma bilmeyen, ardamarı çatlamışlar!
Ey hain kere hainler!
Ey vatan satıcılar!
Bizlerin dediklerine güya inanmıyorsunuz. “Bunlar komünist işte, 

elbet böyle diyecekler.”, diyerek işi geçiştiriyorsunuz.
Bakın, ey utanmayı arlanmayı kaybetmiş, ardamarı çatlamışlar. Bi-

zim 1945’ten bu yana anlatmaya çalıştığımız gerçeği, ABD Emperya-
list Haydudunun bir temsilcisi nasıl açıkça dile getiriyor:

“Aslında bizim müttefiklerimiz yoktur. Uşaklarımız vardır ve 
iyi bir uşak da kendisine söyleneni yapar. İyi bir uşak gibi davran-
maya yanaşmazsa büyük bir sopa çıkarırız ve onu tehdit ederiz.”[59]

[59] https://www.rt.com/usa/436713-s400-turkey-allies-warning/.
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Kimmiş bu açık ve kesin itiraflarda bulunan?
ABD’nin eski bir diplomatı olan Jim Jatras...
Şimdi, Türkiye de aynen bu diplomatın çerçevesini belirlediği kap-

sam içinde midir?
Aynen öyledir...
Biz bugüne kadar ne dedik hep?
ABD’nin dünyada sadece üç müttefiki vardır:
1945 öncesinin emperyalizmin dünya jandarması İngiltere.
Hatırlanacağı gibi 1945’ten sonra bu jandarmalık görevini, ekono-

mik ve askeri gücünün ağırlığından dolayı ABD Emperyalistleri dev-
ralmıştır. Gönüllü bir görev değişimi olmuştur aralarında.

İki; ABD Haydut Devletinin Ortadoğu’daki ileri karakolu ya da bek-
çi köpeği ya da petrol bekçisi Siyonist İsrail Devleti.

Üç; bu haydudun kuzey komşusu, emperyalist Kanada...
Onun dışındakiler, dedik, bütünüyle uşak kategorisindedir, piyon 

kategorisindedir. Bunların hiçbir söz hakları ve bağımsız davranışları 
olamaz.

Emperyalist Çakal ve müttefiki AB Emperyalistleri Ortadoğu’yu ce-
henneme çevirirken, Kaçak Saraylı Tayyip önce afalladı bir. “Yahu ne 
oluyoruz?”, dedi. “NATO’nun Libya’da ne işi var?”, dedi; ama Çakal 
Devletin o zamanki şefi Obama kesin buyruğunu tekrarlayınca anında 
hizaya geçip “Tamam ya, biz varız bu işe”, dedi. Üstelik de Libya’yı ta-
rumar edecek emperyalist ordunun ana karargâhı da İzmir’deki NATO 
üssü olsun, dedi.

Suriye için de aynı durum söz konusu oldu, hatırlanacağı gibi. 
Ne demişti Tayyip 2011 başlarına kadar?
“Biz Beşşar Esad’la kardeşten de ileriyiz.”
Fakat yine kesin buyruk tekrarlanınca, anında tornistan yapıp “Gelin 

elbirliğiyle Suriye’yi imha edelim, biz de Emevi Camii’nde Cuma na-
mazı kılalım”, demeye başladı.

Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte böyle bunlar...
Bunları devşiren, organize eden, partileştiren, iktidara getiren ve 16 

yıldan beri orada tutan ABD Emperyalist Haydutları olmuştur. Bunlar 
da onların buyrukları doğrultusunda sadece komşu İslam ülkelerini de-
ğil; Türkiye’yi de, Laik Cumhuriyet’i de, yargıyı da, orduyu da, eğitimi 
de yerle bir etmişlerdir.
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Bunlarla ancak Vahdettin’ler, Damat Ferid’ler, Said Molla’lar yarı-
şabilir, ihanet yarışında...

Fakat geçmiştekilerin sonunun geldiği gibi, onların hesaba çekildiği 
gibi, bunların da sonu gelecek, bunlar da hesaba çekilecekler. Bundan 
kimsenin kuşkusu olmamalıdır!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Ağustos 2018



Ayrım
Yirmi Altı
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Türkiye yanıyor, ekonomi batışa gidiyor, kitlesel işçi çıkarmalar 
başlamış durumda, 1 Amerikan doları an itibarıyla (saat 18:00) alış 
6.7677 TL, satış 6.7798 TL’dir.

Pazartesiden bu yana da, 4 gün içinde 77 kuruş değer kazanmış-
tır...

Yani 6 TL’den 6.77 TL’ye çıkmıştır. 
Bu tırmanışın nerede duracağını ise, en kallavi burjuva ekono-

mistleri bile tam olarak tahmin edemiyorlar. “8’i de bulur, 9’u da, 
hatta 10’u da...” diyenler var.

Bütün büyük şirketler küçülmeye gidiyorlar, bunun ilk adımı da 
toplu işten atmalar oluyor tabiî ki.

Ve işsizlik cehennemine itilen bu kardeşlerimizin yeniden, kısa sü-
rede iş bulma ihtimalleri de çok düşüktür artık.

Küçük işletmeler zaten iflastaydı. O iflaslar giderek çığ halini alacak. 
Evet, Türkiye yanıyor...
Kaçak Saraylı ve avanesi ise Ahlat’a saray yapma derdinde. Yani 

onlar, yangını seyrediyorlar ve saçlarını tarıyorlar...
Bakın şunların saray heveskârlığına mı diyelim, yoksa sefaletine 

mi diyelim, çılgınlığına mı diyelim...
“Sayın Bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: 

Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Al-
paslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah 
otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 
1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare otu-
rum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başka-
nımız da coştu ‘en az 10 dönüm’ dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah 
sonu da hayır olur.”[60]

[60] https://odatv.com/malazgirt-zaferi-kutlamalarindan-erdogana-saray-mujdesi-cik-
ti-26081801.html.
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Türkiye yanıyor, onlar saçlarını tarıyor
Görüyorsunuz, bunların hangi dünyada yaşadıklarını...
Sanki Türkiye’ye uzaydan gelmişler ve henüz dün gelmişler...
Türkiye’nin şu anki felaket boyutlarındaki gerçekleriyle hiç tanış-

mamışlar...
İşte böylesine bir hayal dünyasında yaşıyor bunlar.
Sultan Alparslan kim, Çağrı Bey kim, Tuğrul Bey kim; siz kimsi-

niz... Sizin zerre miktarda olsun bilginiz ve anlamışlığınız var mı onlar 
hakkında?

O kahramanlar İlkel Komünal Toplum Önderleriydi. Ömürleri at üs-
tünde küffar diyarlarında kıllıç sallamakla ve ordular yönetmekle, yeni 
topraklar elde etmekle geçti.

Sarayı filan yoktu bu komutanların. Okuryazarlıkları da yoktu. Ço-
cukluklarından itibaren bir tek şey öğrenmişlerdi: Toplumun menfaat-
lerini korumak ve kollamak için durup dinlenmeksizin savaş meydanla-
rında, yönettikleri ordularının en ön safında yiğitçe savaşmak...

Savaşlarda da, ordularını yönetmekte de son derece ustaydı bu ko-
mutanlar. Hiç paraları pulları, zenginlikleri, malları mülkleri olmamış-
tır bu büyük komutanların. Ölümden korkuları da olmamıştır. 

O sayede Bizans gibi bin yıllık bir devletin ordusunu bir gün içinde 
hezimete uğratıp Anadolu kapılarını açmışlardır, Türk’e ve Kürt’e. 

Sizinse bütün derdiniz saray, köşk, Karun’un hazinelerini yüze, bine 
hatta milyona katlayan büyük hazineler biriktirmek, kamu malı aşırmak 
ve kafadan ve göbekten bağlı olduğunuz Efendiniz ABD Emperyalist 
Çakalı’na hizmette bulunmaktır.

Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti’ne, vatanına ve halkına ihanet 
etmektir...

O yiğitlerin adlarını anmaya bile hakkınız yoktur sizin...

***

CIA, Sovyetler’in çöküşünde de
kendine “en uygun” kişileri bulmuştur

Sovyetler Birliği’nin son dönemleri... Namuslu Fransız sosyalist ay-
dını Henry Alleg, “Büyük Geri Sıçrama” adlı eserinde anlatır. 

Tabiî CIA da görevi gereği çöküşün ve yıkılışın kokusunu it içgüdü-
süyle almış ve hararetli bir çalışmanın içine girmiştir. 

Kendilerine verilen stratejik hedef, Sovyetler Birliği’nin yönetici 
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ekibi içindeki önde gelen kişilerden kimleri desteklemeleri gerektiğini 
en doğru biçimde tespit etmeleridir. Yıkılışı hızlandırmak ve garanti-
lemek için, kendilerine uygun düşen kişileri bulup onları desteklemek 
istemektedirler. Onların daha etkin konumda olabilmelerini sağlayacak 
mevkilere ulaşmalarında onlara yardımcı olmak istemektedirler. 

Boris Yeltsin hakkında da şu tespitlerde bulunur, CIA’nın Moskova 
örgütü:

“Sarhoş, hırsız, ahlâksız.”
Raporunu gönderir Amerika’daki CIA merkezine. Onlar ulaştırırlar 

Pentagon’a, Washington’a, tartışırlar birlikte. Ve şu kararı verirler:
“Boris Yeltsin’in, belirlediğiniz karakterde olması bizim için uygun-

dur. Böyle bir kişilik çok daha yararlı hizmetlerde bulunur bize. Ve böy-
le bir kişilik, duraksamadan ihanet edebilir, küçük çıkarlar karşılığında 
ülkesine. Bu sebeple de Sovyetler’in başına getirmek için Yeltsin’i des-
teklemeliyiz bütün gücümüzle.”

 Emperyalist ABD Haydut Devletinin bu öngörüsü, acıdır ki, doğru 
çıkmıştır...

Yeltsin, selefi Gorbaçov’la birlikte Sovyetler Birliği’ni yıkıma 
götürmüş, parçalanmasına ve çökmesine yol açmıştır. Daha doğrusu; 
çöküşün önderliğini etmiştir bu ikili. Yani karşıdevrimin önderleri ol-
muşlardır.

Gorbaçov alçağı şimdi günah çıkarmaktadır, yanlış yaptık, diye. 
Sovyetler Birliği yıkılmasaydı çok daha iyi olurdu Sovyet Toplumu 
için, diye...

Fakat Halkımızın dediği gibi son pişmanlık neye yarar...

CIA, Türkiye’de de
kendine “en uygun” ihanetçileri bulur

CIA’nın 1990’lı yılların ilk yarısındaki, ABD’nin Ankara Büyükel-
çisi maskesi altında gizlenen şeflerinden Morton Abromowitz, Türki-
ye’yi BOP çerçevesi ve haritasına uygun biçimde parçalayabilmek için 
kimlerin desteklenmesi gerektiğine ilişkin yaptığı araştırma çalışmasın-
da, o günlerde Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı olan Recep Tayyip 
Erdoğan’daki ihanet potansiyelinin yüksekliğini keşfeder ve onu gözü-
ne kestirir, onun Türkiye’nin başına getirilmesi gerektiğine karar verir.

CIA merkeziyle antant kalırlar bu konuda (anlaşırlar, uzlaşırlar). 
Olanca güçleriyle Tayyip’in önünü açmak için örgütlü bir çalışma içine 
girerler. 
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On yılların Molla Necmettin’ini devirirler, Kraliçe’nin Gül’ü, Bülent 
Arınç ve Tayyip başta gelmek üzere AKP’giller’i kurdururlar 2001’de. 
14 ay sonra da iktidara taşırlar, bu ihanet görevlisi, kendi yapımları olan 
partiyi.

 16 yıldan bu yana da iktidarda tutmaktadırlar işte...
Ortadoğu’daki bütün katliam ve işgallerinde BOP Eşbaşkanı olarak 

yer alır, Tayyipgiller İktidarı.
Özetçe, arkadaşlar; Türkiye şu anda hem parçalanmanın eşiğindedir 

hem de ekonomik çöküşün...
Yani Sovyetler Birliği’ndeki seçimlerinde isabetli oldukları gibi, ne 

yazık ki Türkiye’deki seçimlerinde de isabetli olmuşlardır bu emperya-
list, insanlık düşmanı ABD Çakalları...

Gün gelecek, bu hainlerden hesap sorulacak, yapımcıları ve efendi-
leri olan katil ABD de defedilecektir, ülkemizden ve bölgemizden.

Ama ülkemiz ve bölge halkları daha çok acılar çekecektir, çok ka-
yıplar verecektir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Ağustos 2018 



Ayrım
Yirmi Yedi
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Öyle görülüyor ki; HDP’de Amerikancı olmayan, gerçek demok-
rat namuslulara yer yoktur.

Ve yine öyle görülüyor ki; on yıllardan bu yana Amerikancı Kürt 
Hareketi PKK ve onun legal plandaki versiyonlarının amigoluğunu 
yapan, bizim “Sevr’ci Soytarı Sahte Sol” diye adlandırdığımız Sefalet 
Solu bedavaya gitmiş…

Hiçbir kazançları olmadığı halde PKK’nin uyduları olmuşlar…
Tanık olduğumuz gibi, PKK bunları Osmanlı terbiye metodu olan 

dayakla hizaya getirmiş…

Sevr’ci Soytarı Sahte Sol, PKK’nin uydusudur
PKK, hatırladığımız kadarıyla, bu sahte sollardan 6-7 kişiyi öldür-

dü. Ayrıca da bunların tamamına mekan baskınları düzenleyip bastı so-
payı…

Sonunda bu kişilik fukarası zavallılar güruhu aman dileyip dize gel-
diler, hizaya girdiler; artık boyunduruğa alıştırılmış tosuncuklar gibi 
uslu uslu hizmet sunmaktadırlar PKK’ye, HDP’ye vb.lerine.

Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si, ideolojik planda bütünüyle ABD ta-
rafından donatılmıştır, programlanmıştır bildiğimiz gibi. O programın 
bir bölümünü de PKK-HDP yandaşlığı oluşturur. Görülmekte olduğu 
gibi, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si şu anki ideolojik çizgisi itibarıyla 
tam anlamıyla AKP-PKK sentezidir.

Nasıl ki ABD Tayyipgiller’i Türkiye’yi batırmakla görevlendirmiş-
se, Sorosdaroğlu Kemal Efendi’nin Yeni CHP’sini de CHP’yi bitirmek-
le görevlendirmiştir. Onun görevi CHP’yi iktidara taşımak filan değildir 
zinhar; tam tersine eritip yok etmektir.

PKK uydusu Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’un bileşenlerine gelirsek; 
bunlar, bizim dışımızda kalan tüm adı sol olan örgütlerdir. Adlarının 
şu an teker teker sayılması, zaten sol ortamda herkesçe bilindiği için, 
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gerekli değildir, bizce.
Kürt olduğu, buradan hareketle de Kürt Meselesi’ne duyarlı olduğu 

için bir dönem HDP’ye takılmış olan Müslüm Doğan’ın siyaseten nasıl 
bitirildiğini görelim isterseniz şimdi de:

“ABD’nin Irak’ta ve Suriye’de olmasını destekleyen HDP’li 
eski vekil Mehmet Emin Adıyaman, Müslüm Doğan’ın ABD’ye 
karşı mesajını da eleştirdi ve “Kahrolsun ABD” diyenlerle dalga 
geçti.

“HDP’li eski milletvekilleri Müslüm Doğan ve Mehmet Emin 
Adıyaman’ın sosyal medya hesaplarında, ABD’ye ilişkin mesajları 
dikkat çekti.

“HDP’nin eski İzmir Milletvekili Müslüm Doğan sosyal med-
ya hesabından ABD’yi eleştirerek, “ABD mazlum ezilen halkların 
dostu olamaz! ABD’ye karşı tüm halklarımız birlikte karşı koyma-
lıyız. ABD ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yar-
dakçılarıyla, işbirlikçileriyle” ifadelerini kullandı.

“HDP’li Müslüm Doğan’ın bu mesajına, HDP’li Iğdır eski 
milletvekili Mehmet Emin Adıyaman sert bir dille karşı çıktı ve 
ABD’yi savundu. ABD’nin Irak’ta ve Suriye’de olmasını destekle-
yen HDP’li eski vekil Adıyaman, Müslüm Doğan’ın ABD’ye karşı 
mesajını da eleştirdi ve “Kahrolsun ABD” diyenlerle dalga geç-
ti.”[61]

Mehmet Ali Adıyaman, derebeyleşmiş Jirki Aşireti’nin Hakkari’de-
ki ileri gelenidir. O, aslında mensubu olduğu o Antika, insanlık düş-
manı, sömürücü, vurguncu sınıfın sınıf çıkarlarını savunmaktadır. Tabii 
aynı zamanda da o sınıfın içinden olduğundan, kendi çıkarını savun-
muş olmaktadır. Gericidir, ABD uşağıdır, antikomünisttir. Her türden 
demokratlığa, ilericiliğe karşıdır, düşmandır. Ve netçe ifadelendirdiği 
gibi, PKK-HDP-YPG ağzıyla konuşmaktadır, Kürt Meselesi’nin Ame-
rikancı çözümünden yanadır.

Müslüm Doğan’sa Kürt Meselesi’ne duyarlılığından dolayı HDP’ye 
bir süreliğine takılmış, fakat antiemperyalist bir anlayışa sahip olduğu 
için, PKK ve HDP’nin Amerika seviciliğine ve onun uydusu oluşuna 
katlanamaz hale gelmiş, bu sebeple de 24 Haziran 2018 Seçimlerinden 
kısa süre sonra partisinden istifa etmiştir. Ya da ettirilmiştir, orasını bil-
miyoruz. Fakat kesince gördüğümüz gibi, Kürt Meselesi’nin çözümü 
konusunda PKK-HDP’yle tam bir karşıtlık içindedir. Öyle olunca da 
o Amerikancı ağır, bunaltıcı hava içinde siyaset yapması mümkün ol-

[61] https://www.siyasetcafe.com/hdpde-abd-kavgasi-birbirleriyle-dalga-gecti-
ler-38177h.htm.
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mamıştır. Kendisini dışarıya atarak rahat bir soluk alabilmiştir, temiz, 
oksijeni bol bir havayla yüz yüze gelebilmiştir.

Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’a gelirsek; onlar, ağır metallerle ve her 
türden zehirli maddeyle dolu atık sularda yaşamaya alışmış ve ona 
uyum sağlamış böcekler, sürüngenler vb canlılar gibi orada yaşamaya 
devam etmektedirler…

Günden güne erimekle birlikte, varlıklarını azalarak da olsa sürdür-
dükleri müddetçe orada yaşayacaklardır. Artık onlardan geri dönüş, na-
muslu oluş, antiemperyalist oluş beklenemez. 

Bir anlamıyla onlar intihar etmişlerdir…
Devrimci, namuslu hayatlarına son vermişlerdir, PKK’nin, HDP’nin 

önünde diz çöküp etraflarında uydulaşmakla birlikte.
Hani der ya halkımız; insanın kendine ettiği kötülüğü düşmanı bile 

edemez, diye; işte bunlar da çapsızlıklarından dolayı, yüreksizliklerin-
den dolayı, kişiliksizliklerinden dolayı bu intihara yönelmişlerdir.

Daha önce de söylediğimiz gibi onları toprak ıslah eder ancak…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

1 Eylül 2018



Ayrım
Yirmi Sekiz
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Yukarıdaki fotoğrafı (Anıtkabir’deki 30 Ağustos töreninde çekil-
miştir) görüp de hâlâ Sorosdaroğlu Kemal Efendi’ye “Anamuhalefet 
Partisinin Genel Başkanı” diyebilen CHP’li kardeşlerimizin aklına 
şaşarım ben...

Hiç darılıp alınmasınlar... 
Bu kardeşlerin benzerleri için, bizim oralarda derler ki “Bunların 

kırkı bir dana akıllıdır.”
Evet, hâlâ Yeni CHP’nin başına getirilmiş bu ABD-AB yetiştirme-

si ve kuklası Sorosçu Kemal ve avanesi için olumlu düşünebilenler 
varsa, onlar da aynen işte bu kapsam içindedir. 

Meclis’teki Amerikancı Dörtlü Çete,
hepsi benzer birbirine

Biz 2010’dan bu yana onlarca kez söyledik:
Mecliste bir ihanet tiyatrosu oynanmaktadır. Bu tiyatronun yazarı 

da, yönetmeni de, sahneye koyucusu da CIA’dır, Pentagon’dur, Was-
hington’dur, diye...

Burada Kaçak Saraylı Tayyip ve avanesi AKP’giller’e iktidar rolü 
oynatılmaktadır. Sorosçu’nun Yeni CHP’sine, Süper NATO’nun ka-
ranlık örgütü Kontrgerilla’nın partileştirilmiş hali olan MHP ve onun 
Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si Devlet Efendi’ye, Amerikancı Kürt 
Hareketi’nin legal plandaki temsilcisi HDP’ye ve İyi Parti’nin Ameri-
kancılıkta “iyi” kaliteye sahip lideri Meral Hanım’a ise muhalefet rolü 
verilmiştir, o rolü oynamaktadırlar bunlar da.

Burada bir demokrasiden, serbest seçimlerden, halkın iradesinin 
Meclise yansımasından kesinlikle söz edilemez...

Bu seçimler, bu Meclis, oynanan bu ihanet oyunu; bir dolaptır, dü-
zendir, sahtekârlıktır. Hepsi de yapılan ihanetleri halkın gözünden ka-
çırmaya yönelik, yani halkın gözüne kül serpmeye yönelik, ahlâk dışı 
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işlerdir. 
Bu iktidarları, bu muhalefet rolü oynatılanları oralara getiren de, 

kullanım değerleri sona erdiğinde alıp götüren de, bütünüyle alçak Em-
peryalist Haydut ABD’dir. Ve onun ajan örgütleridir, Pentagon’udur ve 
dolarıdır.

Ve dikkat edersek; bu ihanet oyununun sonunda halkımıza hep 
ölümlerden ölüm beğenmek düşmektedir. 

Vatan, BOP çerçevesinde parçalanmanın eşiğine getirilmiştir. 
Ege’de 18 Ada’mız göz göre göre, bile bilesiye, isteyerek Yunanistan’a 
peşkeş çekilmiştir. Kıbrıs’ta satış pazarlıkları sürmektedir. 

Öyle görülüyor ki, Meclisteki bu hainler haini Amerikancı iktidar ve 
muhalefet Kıbrıs’ı da satacaktır Yunanistan’a.

Hep söylediğimiz gibi, bunların Kâbesi Washington-White Hou-
se’tur. Dinleri ise CIA-Pentagon İslamı’dır. Taptıkları biricik Tanrı ise 
Para Tanrısı’dır. 

Ey Halkımız;
Hâlâ uyanmaz isen vatansız kalacaksın. Çünkü vatan elden gitmek-

tedir...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

3 Eylül 2018 



Ayrım
Yirmi Dokuz
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HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz Efendi’ye...
Bu yılki Adli Yıl Açılışından Twitter hesabından şu tweetleri pay-

laşıyorsun. Tabiî ki söylediklerinin tamamı, anlam bağlamında doğru 
şeyler. Bunların karşıtını sanırız kimse iddia edemez. 

İşte paylaşımların:
***

1/Hakim, yargılama bağlamında bir hiyerarşi içersinde olmadığı 
gibi kimsenin çalışanı da değildir. Hakimin karar verme yetkisindeki 
amiri; hukuk, adalet duygusu, akıl süzgeci ve hukuk mantığı ile donan-
mış, ifsat edilmemiş, hür ve temiz VİCDANIDIR.

2/Hakim davranışlarında olduğu kadar kararlarında da doğruluk ve 
tutarlılık göstermelidir. Hâkimin, tarafları dışında her yönüyle aynı ni-
telikte olan davalarda farklı farklı kararlar vermesi, adalete olan inancı 
zayıflatacağı gibi hukuki güvenliği de ortadan kaldıracaktır.

3/Hakim her konuda, yer zaman ve koşul gözetmeksizin konuşan, 
gönlüne geleni yapan, istediği gibi yaşayan sıradan bir insan değildir. 
Hakimin özgürlüğü lisanında değil kalemindedir. İlle de söz söyleye-
cekse, yeri mahkeme, konusu adaletin kalbidir.

4-Unutulmasın; Yargıya güven için en önemli husus kendisine gü-
ven duyulan hakim ve savcılardır. Hakimine güvenilmeyen yargıya gü-
ven olmaz.

5/Unutma; Kıyamet günü Allah’ın gölgesinde öncelikli olarak şu 
kimseler yer alacaktır; hak kendisine sunulduğunda hakkı kabul eden-
ler, kendilerinden istenildiğinde cömertçe harcayanlar ve insanlar ara-
sında hükmettiklerinde kendilerini onların yerine koyup tarafsız hüküm 
verenler.

6/Türk yargısının umudu genç kardeşlerim; her türlü güçlüğü aşa-
rak, ardından yaz gelmeyecek diye kuşkuya kapılmaksızın, bahar mev-
siminin fırtınalarına gönül rahatlığıyla göğüs gerebilen ağaç gibi olgun-
laşarak, milletin adalet susuzluğunu giderecek hukukçular olacaksınız.

***
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Mehmet Yılmaz, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?
Evet, Mehmet Yılmaz...
Bu sözler doğru. Fakat bunların bir tekine olsun kendin uyuyor musun?
Yargı mı kaldı Türkiye’de... Yerle bir edildi hepsi. 
Bak; Alman BND Ajanı Deniz Yücel, Binali Yıldırım’la Alman 

yetkililerin Almanya’daki görüşmesinde aldığı karar üzerine serbest 
bırakıldı. Hem de mahkeme tahliye kararını açıklamadan iki gün önce 
Almanya Dışişleri Bakanı, devletinin İstanbul Başkonsolosuna “Tatili-
ni kes, İstanbul’a dön. Deniz Yücel serbest bırakılacak, onu gönderdi-
ğimiz özel uçağa bindir ve getir!” diye talimat veriyor. 

Özel uçak gelip uçuşa hazır vaziyette bekliyor havaalanında. Mah-
keme tahliye kararını açıklıyor, Deniz Yücel doğru Beşiktaş’taki evine 
gidiyor, iki saat içinde özel eşyalarını toplayıp uçağına biniyor. Ve vın...

Şimdi hukuk, adalet, yargı mı diyorsun sen buna?
Bak; CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, hiçbir suçu olmadığı halde 

cezaevinde. Ama hem Amerikancı Kürt Hareketi PKK ile hem de FE-
TÖ’yle yıllar boyu birlikte çalışmış olan Papaz maskeli ABD Eski Özel 
Kuvvetler Mensubu Andrew Brunson ev hapsinde...

Hem de 36 yıllık bir ağır ceza istemiyle yargılanıyor olmasına rağ-
men...

Bak; bu ABD casus örgütü CIA Ajanı, önümüzdeki günlerde tümden 
serbestleştirilip ülkesine gönderilecektir. 

Şimdi bu da yargı olacak, öyle mi?
Daha buna benzer onlarca örnek verebiliriz, yargının bitirildiğine 

dair.

AKP’giller iktidarının alâmetifarikası,
kamu malı hırsızlığıdır

Gelelim Tayyipgiller’e...
Onların iktidarına...
Rahmetli namuslu ilahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk ne demişti 

bunlar için?
Aynen şunu:

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

Yine bir başka namuslu ilahiyatçımız Prof. Hayri Kırbaşoğlu ise 
şunları söylemişti:

“Türkiye’nin bu iktidar döneminde dindarlaştığı şehir efsanesi-
dir. İslami kesim dejenerasyon yaşadı, yaşıyor. Nübuvet, asabiyet, 
ganimet dedik ya. Bu iktidar döneminde de yaşanan bu; görüntüde 
dindarlık var, içi boş, kof.

“Bu aynı zamanda BOP’un da istediği şey; içi boşaltılmış bir İs-
lam. Şu anda bu gerçekleşti Türkiye’de. Bütün derdi “masa, kasa, 
nisa” olan bir anlayış. Şu anda İslamcıların şartı beşten, üçe düştü: 
Masa; iktidar. Kasa; para. Nisa; cinsellik, kadın. Cinsellik bohçası 
daha açılmadı ama var. Ya da şöyle; şöhret, rüşvet, şehvet…”[62]

Ve AKP’nin şu anda kullanmakta olduğu parti programının yazar-
larından, Ekonomi Profesörü Abdullatif Şener, Tayyipgiller hakkında 
aynen şunları söyler, katıldığı televizyon programlarında:

“Erdoğan ve ailesinin aşırdığı kamu malı 100 ila 120 milyar do-
lar arasındadır. Bu miktar hiçbir şekilde 80 milyar dolardan aşağı 
düşmez.”

Tayyipgiller’in yakın çevresinin tamamı, en azından dolar milyone-
ridir, herkesçe bilindiği gibi. 

Ve ne diyordu Tayyip, TOKİ Başkanı Haluk Karabel’le aralarında 
geçen telefon konuşmasında?

Aynen şunu:

“Kupon arsalar benden habersiz el değiştirmesin.”

Kısıklı’daki villasından arabalarla bir tam gün boyu para boşaltılı-
yor ve ertesi sabah Tayyip soruyor, oğlu Bilal’e; “Sıfırlayabildin mi?”, 
diye.

Diyor ki Bilal; “Hâlâ 30 milyon Avro var. Onunla da Şehrizar 
Konaklarından 6 villa almayı düşünüyoruz.”

O konutlardan 6 villa alınıyor, tapuları da Damat Berat üzerine veri-
liyor, medyada yazılanlara göre. 

[62] http://t24.com.tr/haber/prof-hayri-kirbasoglu-islamcilarin-sarti-besten-uce-dustu-ma-
sa-kasa-ve-nisa,313464.
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Mehmet Yılmaz, AKP’giller’in işlediği suçları
görür de bilmezlikten gelir

Sen bütün bu olup bitenlere ne diyorsun, bir HSK Başkanvekili ola-
rak Mehmet Yılmaz?

Hiç...
Susuyorsun sadece, değil mi?
Görmezlikten, bilmezlikten, duymazlıktan geliyorsun...
Bir Müslüman olarak bu kamu malı hırsızlığına karşı eğer gerçekten 

samimiysen isyan etmen gerekir. 
Kaldı ki sen sıradan biri değilsin. HSK gibi hâkim ve savcıların kı-

dem, terfi ve atamalarını yetkisinde bulunduran bir üst kurulun başkan-
vekilisin. Bu sebeple de, görevinin sana yüklemiş olduğu sorumluluğun 
gereğini yerine getirmiyorsun. Yani görevini yapmıyorsun. 

Böylece de suç işlemiş oluyorsun...
Tayyipgiller iktidarının suçları saymakla bitmez:
Ege’de 18 Ada’dan oluşan vatan topraklarımızı 2004’le 2008 yılları 

arasında ABD ve AB Emperyalist Haydutlarının emir ve baskıları sonu-
cunda Yunanistan’a peşkeş çekmiştir.

ABD Emperyalist Haydut Devleti’nin kendi BOP Haritası’nı hayata 
geçirebilmek için Ortadoğu Müslüman ülkelerine karşı başlatmış oldu-
ğu kanlı savaşa AKP iktidarı da kendisine verilen taşeron rolünü büyük 
bir heveskârlıkla oynayarak katılmıştır. Bu haksız ve emperyalist savaş, 
bugüne dek 10 milyon civarında masum Müslümanın hayatını kaybet-
mesine ve kardeş Müslüman ülkelerin coğrafyalarının cehenneme çev-
rilmesine yol açmıştır.

Yani 10 milyon civarındaki masum Müslümanın kanları da bu ikti-
darın ellerine bulaşmıştır.

Bunlar hakkında bir sözün var mı senin?
Yok...
Ondan sonra da bir imam efendi gibi kalk, hâkim ve savcılara fetva 

ver.
Oh ne âlâ...
Salçasından da koy...
Bu türden Twitter paylaşımlarınızla, işgal etmiş olduğunuz mevki-

inin sorumluluğunu yerine getirmemeniz sebebiyle işlediğiniz ağır ve-
bal ve suçtan dolayı hem bu dünyada hem öbür dünyada yargılanacak-
sınız, kurum arkadaşlarınızla birlikte.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
4 Eylül 2018
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Böyle olur, Kaçak Saray Din Devleti’nin Yargısı...
1 Eylül’de güya Adli Yılın Açılışı yapıldı ya, işte onun töreni de 

muhalefetsiz olarak Kaçak Saray’da yapıldı, mevcut hazin durumun 
özüne uygun olarak.

Cumhuriyet Gazetesi’nin konuya ilişkin manşeti şöyleydi:

***

“Bu otobüs nereye?
“Yeni adli yıl açılışı için hâkim ve savcılar belediye otobüsleriyle 

Saray’a taşındı. Törene katılım zorunlu tutuldu. Yargıtay Başkanı 
konuşmasında Atatürk’ten bahsetmedi, dini referanslar verdi. 

“HADİSLİ MESAJLAR
“SARAY’daki adli yıl açılışı muhalefetsiz yapıldı. Barolar Birli-

ği Başkanı Metin Feyzioğlu da törene katılmadı. Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, 28 sayfalık konuşma metninde Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını hiç anmadı, 
padişahların reform çabalarına özel vurgu yaptı, hadisli mesajlar 
verdi. 

“ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR
“CİRİT, iktidarın “Ver papazı al papazı” diyerek ABD ile pa-

zarlık konusu yapılan Brunson konusunda ise tek yetkilinin bağım-
sız yargı olduğunu iddia etti. Cirit, kuvvetler ayrılığı ve liyakata 
dikkat çektiği konuşmasında, sağlık harcamaları ve yeni bina için 
Erdoğan’a teşekkür etti.

“Yargıtay-Saray hattı
“YARGITAY’DA görevli yüksek yargıçlar otobüslerle Saray’a 

böyle taşındı. Bazı yargıçların ayakta yolculuk yaptığı görüldü. Er-
doğan olmamasına rağmen güvenlik tedbirleri yoğundu. Yargıçlar 
iki kez X-ray cihazından geçti. Hiçbir yüksek yargıç polis araması-
na itiraz etmedi.” 

***
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Adli Yıl Açılış Töreninde, Yüksek Yargı mensupları 
aşağılanmalarına tık diyemez

Tayyipgiller Din Devleti’nin merkezi Kaçak Saray olduğu için Adli 
Yıl Açılış Töreni de Kaçak Saray’da yapılıyor.

Yargıtayda görevli bin kadar savcı ve yargıç, belediye otobüslerine 
tıkış tıkış bindiriliyor. Sabah işine yetişme telaşındaki gariban halkımız 
gibi...

Tabiî önemli bir kısmı da ayakta yolculuk ediyor.
İşin en vahim tarafı da, arkadaşlar; bu Yüksek Yargı mensubu hu-

kukçular, Saray’ın güvenlik görevlilerinin gözetiminde, hem de iki kez, 
X-ray cihazından geçirilerek aranıyor üstleri başları, çantaları...

Bir teki olsun bu aşağılayıcı muameleye tek bir sözcükle itiraz ede-
miyor. Hepsi de kaderlerine razı. İşlerini kaybetmemek için boyunlarını 
eğmişler, kuzu kuzu kendilerine reva görülen davranış biçimlerini be-
nimsiyorlar.

Törene katılım, 10 yıllardan bu yana Tayyipgiller avanesinin men-
subu olan, bugünün Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından zo-
runlu kılındığı için mecburen hepsi de oraya gidiyor.

Düşünün; Kaçak Saray’ın Sultanı Tayyip yok Sarayında. O, Kırgı-
zistan’da. Resmi toplantılara katılıyor. İşin bir diğer enteresan tarafı da, 
hiçbir resmi sıfatı olmamasına rağmen “Sıfırlayamadım Babacım Bi-
lal” de Kaçak Saray Devleti’ni temsilen toplantılarda yer alıyor, diğer 
resmi zevatla birlikte.

Oh, ne âlâ, değil mi?..
Damat Berat Bakan. Oğul Bilal resmi toplantılar mensubu. 
E, geriye kalanlar var ama hâlâ: Sümeyye var, Enişte var. Onlara da 

haksızlık etmemek lazım. Bir şekilde Kaçak Saray Din Devleti’nde bir 
yüksek makam icat edip oturtmak lazım onları da oralara...

Tasalanmayalım pek, ileride o da olur...
Hani ne demişti Tayyip?
“Hazmettire hazmettire gidiyoruz biz.”
Öyle yapıyor aynen.

AKBİL yolsuzluğundan kendisini kurtaran
İsmail Rüştü’yle “beraber yürüyorlar”

Hatırlanacağı gibi, İsmail Rüştü Cirit bir zamanlar Üsküdar İkinci 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıdır. AKBİL yolsuzluğundan yargılanan 
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Tayyip Erdoğan’ı beraat ettirerek hukuk dışı bir kararla kurtarıveriyor, 
İsmail Rüştü Cirit. 

Oysa namuslu kamu denetçilerinin raporlarına göre Tayyip ve o za-
manki İstanbul Belediye Başkanlığındaki şürekâsı kesinkes suçludur.

İşte o günlerden bu yana, bu İsmail Rüştü Cirit, Tayyipgiller’in di-
ğer avaneleriyle birlikte “beraber yürüyorlar” bu Din Devleti’ne giden 
yollarda. 

İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’le birlikte Ri-
ze’de Tayyip ve Emine’yle yan yana çay toplamıştı, hatırlanacağı gibi. 

Ne diyor, Cumhuriyet Gazetesi’nin verdiği haberde?
İsmail Rüştü Cirit, 28 sayfalık konuşmasında bir kere olsun Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten söz etmedi.
E, etmez tabiî...
Onlar 10 küsur yıl uğraşarak yıkıp yerle bir ettiler Mustafa Kemal, 

İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının kurduğu Laik Cumhuriyet’i. Onun 
yerine, merkez üssü Kaçak Saray olan Tayyipgiller Faşist Din Devle-
ti’ni inşa ettiler. 

Bu yargı, işte bu Faşist Din Devleti’nin yargısıdır. Birinci Antiem-
peryalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zaferi üzerine kurulan Laik 
Cumhuriyet’imizin yargısı değildir, zinhar. İkisini birbirine kesinlik-
le karıştırmamak gerekir. Karıştırdığınız anda çuvallarsınız. Kafanız 
Çingene dağarcığına döner. Hiçbir toplumsal olayı doğru görüp, doğru 
kavrayıp, doğru değerlendiremezsiniz.

Ve bir de ne diyor Cumhuriyet?
İsmail Rüştü Cirit, konuşmasında sık sık dini referanslar verdi.
E, adam Din Devleti’nin Yüksek Yargısı’nın Başkanı. Muaviye-Ye-

zid Din Devleti’nin ya da CIA-Pentagon-Washington Din Devleti’nin 
Yüksek Yargısı’nın Başkanı. E, elbette dini kaynaklara göndermelerde 
bulunacak.

Hukukun evrensel ilkelerinden söz edecek değil ya...
Bir de ne yapıyor, İ. R. Cirit?
Kaçak Saray Sultanı Tayyip’e teşekkürlerini sunuyor. 
Tekrarlayalım mı?

“Cirit, Yargıtay üyelerinin sağlık giderlerinin de AYM üyeleri 
gibi karşılanarak “yüksek mahkemeler arasındaki eşitliğin sağlan-
ması” ve İncek’te yapımına başlanan yeni Yargıtay binası için de 
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Erdoğan’a özel teşekkür etti.”[63]

Tören sonrasında geldikleri gibi gidiyor, bin civarında yüksek savcı 
ve yargıç. Onu da şöyle anlatıyor Cumhuriyet:

“Açılışa damgasını vuran anları ise tören sonrasında yüksek 
yargıçların belediye otobüsleri ile Yargıtay’a taşınması oldu. Elle-
rinde kisveleriyle Saray’dan çıkan yüksek yargıçlar ve diğer yargı 
üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın tahsis ettiği 
belediye otobüslerine bindi. Otobüslerde oturacak yer bulamayan-
lar ise ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı. Yargıçların Saray 
önünde boş otobüs bulabilmek için çaba harcamaları ilginç görün-
tü oluşturdu. Yargıtay üyelerinin, törene de bu otobüslerle getiril-
diği öğrenildi. Bu görüntüler, daha önce AKP mitinglerinde beledi-
ye otobüsleriyle alana yapılan taşımaları anımsattı.”[64]

İşte bu muameleyi çekiyor Kaçak Saraylı Hafız, emrindeki yargının 
mensuplarına.

Onları nasıl da ezip aşağılıyor her aşamada, değil mi?
Eee, bir Saray Sultanı olarak ne diyor o?

“Menem diğer nist.”

Yani “Yalnız ben varım. Başka kimse yok. Benim dışımda hepi-
niz hiçsiniz.”, diyor.

Ha AKP’giller mitinglerine belediye otobüsleriyle taşınan cahil ve 
bilinçsiz “hülooğğ”cular, ha Tayyipgiller Din Devleti’nin Yargısı’nın 
hâkim ve savcıları...

İşte böyle bir Türkiye’de yaşıyoruz, arkadaşlar. Acı ama gerçek bu-
dur...

Bütün diktatörler gibi, bütün mafyatik yapılar gibi bunların da sonu 
gelecek elbet. Hem de çok hazin olacak sonları.

Peşinen söylemiş olalım, Tarihe bir not düşmek babında...
Yaşayanlar görecektir bunu...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

5 Eylül 2018

[63] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1072551/Ataturk_suz__muhalefetsiz__
hadisli_adli_yil_acilisi.html.
[64] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1072551/Ataturk_suz__muhalefetsiz__
hadisli_adli_yil_acilisi.html.
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Yargının Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi tarafından yerle bir edil-
diğinin, alın size bir örneği daha...

İsterseniz, doğrudan olaya girelim. 
Hani daha önce Cumhurbaşkanlığı makamını bir dönem işgal 

etmiş bulunan Kraliçe’nin Gül’ü vardı ya; işte onun da “Basın Da-
nışmanı” adı altında bir Gül’ü varmış. Yani bu vatandaş, Kraliçe’nin 
Gül’ünün Gül’ü. Adı Ahmet Sever...

Gül’e güllük ettiği yıllara ilişkin anılarını içeren bir kitap yayımla-
dı, kısa süre önce.  Kitabına verdiği ad şu: “Kapalı Kapılar Ardındaki 
Siyasi Sırlar – İçimde Kalmasın - Tanıklığımdır”.

İşte o kitaptan bir bölüm aktaracağız size:

***

Yargı, Kaçak Saraylı tarafından nasıl yerle bir edildi?
“GÜL VE DAVUTOĞLU’NU HAPSE ATARIZ” DİYEN 

AKP’Lİ KİM?
İngiliz Financial Times gazetesinin dış politika editörü Daved Gard-

ner 2017 Nisan’ında yapılan referandum kampanyasının izlemek üzere 
Türkiye’deydi. Ankara ve İstanbul’da bir hafta boyunca “nabız” tuttuk-
tan sonra Londra’ya döndü ve gazetesinde 12 Nisan’da uzun bir yazı 
yayımladı.

Makalede, “Bu gerçek olamaz. Bu kadarı da mümkün değil” dedir-
ten bir bölüm vardı ve aynen şöyle yazıyordu:

“Hükümetin kampanya stratejistlerinden birine, Gül ve Davutoğlu 
veya Erdoğan tarafından kenara itilen eski AKP ağır toplarının rakip 
bir parti kurması halinde ne olacağını sorduğumda, gözünü kırpmadan 
yanıt verdi:

“Tek bir hamle yaparlarsa, Gülenci olarak damgalanır ve hapse atı-
lırlar.”
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İngiliz gazeteci, Ankara’da gördükleri ve duyduklarından sonra ya-
zısında şu tespiti yapıyordu:

FETÖ suçlaması, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Erdoğan’ın 
geçen yıl kovduğu eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi tartışmalı ve 
sesleri bastırılmış potansiyel muhalifleri tehdit etmek için güçlü bir so-
paya dönüşmüş artık.”

Bu yazıdan sonra, normal şartlarda, o beğenilmeyen eski Türki-
ye’de yer yerinden oynar ve tüm basın “Kim bu AKP’li?” manşeti atar 
ve kim olduğunu öğrenmek için her yolu denerdi. Öğrendikten sonra da 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aynı görüşte olup olmadığını sorardı. Ama, 
bu akıl almaz tehdit ne yazık ki doğru dürüst haber bile olmadı.

Oysa bu örnek AKP içindeki çılgınlık ve kendini kaybetme halini 
yansıtan çok çarpıcı bir kanıt ve işaretti.

Bunu söyleme cesaretini kim kendinde bulmuş olabilirdi?
Gardner, yazısında bu tehdit edenin ismini yazmamıştı. Belli ki, 

kaynağı, isminin yazılmaması kaydıyla bunları dile getirmişti.
Bunu kimin söylediğini öğrenmem gerekiyordu. Daved Gardner’in 

çok yakın bir arkadaşı benim de dostumdu. Onun bir bilgisi olduğunu 
tahmin ettiğimden kendisini aradım, bir kahve içmek üzere buluştuk.

Konuyu kendisine açtığımda, “Biliyorum, haberim var” dedi ve an-
lattı:

“Daved, Ankara’dan İstanbul’a geldiğinde beni kahvaltıya davet 
etti. Çok şaşkındı, duyduklarına inanamamıştı. O sözleri söyleyen ki-
şinin AKP’nin önde gelen isimlerinden Mustafa Şentop olduğunu bana 
ifade etti.”

Bu, çok vahim bir durumdu. Her şeyden önce Mustafa Şentop parti 
içinde sıradan bir isim değildi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, 
MKYK üyesi ve Erdoğan’a en yakın isimlerden biri. Bu yüzden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi, onayı ve desteği olmadan bir İngiliz 
gazetecisine, üstelik aynı partiden bir eski cumhurbaşkanı ve bir eski 
başbakan için, “Tek bir hamle yaparlarsa, Gülenci olarak damgalanır ve 
hapse atılırlar” diyebilmesi mümkün müydü?

Belli ki bu ihtimal aralarında konuşulmuş, tartışılmış, Gül veya Da-
vutoğlu’nun böyle bir yola yönelmeleri halinde, “FETÖ’cü olarak suç-
lanıp, tutuklanmalarına karar verilmişti bile.

Nasıl bir ruh haliydi bu?
“Susar ve hiçbir şey yapmazlarsa Gülenci olmazlar. Tek bir hamle 

yaparlarsa Gülenci olarak damgalanırlar.”
Kim damgalar?
Siyasi iktidar.
Hangi mahkeme, neye dayanarak bir önceki cumhurbaşkanını ve 
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başbakanı hapse atabilir?
Bu sorunun cevabı basitti:
“Yargıya talimat veririz. Tutuklanırlar. Yargı sonradan bir kılıfını 

bulur!”[65]

***

FETÖ’nün yargısı neyse
AKP’giller’in yargısı da odur

Bu bölümü okuduktan sonra hâlâ “Türkiye’de hukuka ve kanunlara 
uygun bir şekilde çalışan bağımsız yargı var”, diyen olursa; biz ona; 
“Yazık senin insanlığına!”, deriz. “Sende vicdanın da, ahlâkın da, in-
sanlığın da dirhemi kalmamış”, deriz. 

FETÖ’nün savcı, yargıç ve polis maskeleri ardındaki militanları-
nın ortalığı kasıp kavurdukları günlerde, yani CIA’yla el ele vererek 
Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Odatv, Askeri Casusluk vb. adlar 
altındaki kumpas davalarını bu milletin başına kâbus gibi çökerttikleri 
günlerde şunları söylemiş ve yazmıştık biz:

“FETÖ’nün yargısı, muhakkak ki şeytani bir yargıdır. Bir CIA ope-
rasyonudur, o yargının açtığı davaların her biri. Bunların hukukla da, 
kanunla da zerrece olsun ilgileri yoktur. 

“Fakat şu aldanışa gelinmesin ki, yarın, Tayyipgiller tek başına bu 
memleketin başına çöktükleri zaman da, onların emri-buyruğu altındaki 
yargı da FETÖ’nün yargısından zerrece farklı olmayacaktır. FETÖ’nün 
yargısından zerrece daha adaletli olmayacaktır. FETÖ’nün yargısından 
zerre miktarda da olsa daha fazla hukuka, kanuna bağlı olmayacaktır. 

“FETÖ’nün yargısı neyse, Tayyipgiller’in yargısı da aynen o ola-
caktır...

“Çünkü bunların her biri birer Ortaçağcı Din Derebeyliğidir. Birer 
tarikattır, birer mezheptir, birer tekkedir.

“Birinin şeyhi Pensilvanyalı Feto’dur; öbürünün şeyhiyse Kaçak 
Saraylı Tayyip’tir. 

“Bunların stratejik odakları aynıdır: Ortaçağcı bir Din Devleti inşa 
etmek. Bir Sultanlık kurmak. 

“Farkları mı?
“Sadece tekkelerin şeyhlerinin farklı oluşundan ibarettir. Onun dı-

şında hiçbir farkları da yoktur. 

[65] Ahmet Sever, Kapalı Kapılar Ardında Siyasi Sırlar-İÇİMDE KALMASIN-Tanıklı-
ğımdır, Destek Yayınları, s. 208-209-210.
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“Bu bakımdan, bunlar için hukukmuş, kanunmuş, hakmış, adalet-
miş; hepsi hikâyedir. 

“Ha, bunlar kendi yargılarını kullanırlar. Ama hasımlarını bertaraf 
etmek için bir sopa, bir silah olarak kullanırlar. Onlar için yargının tek 
anlamı budur. Kim ki kendilerine karşıdır, biat etmemektedir; onların 
kafasına anında yargı sopasını indirirler.”

AKP’giller’in yargı anlayışı:
Tayyip ne buyurursa kanun odur

Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte tüm bu sebeplerden dolayı, nasıl ki FETÖ Tarikatı mensupla-

rının yargıç, savcı cüppelerine bürünerek oluşturdukları yapıya gerçek 
anlamda “yargı” diyemezsek; Tayyipgiller Tarikatının mensuplarınca 
oluşturulan kurumlara da “yargı” diyemeyiz...

İşte Tayyipgiller’in en yetkililerinden birinin, onların yargı anlayışı-
na ilişkin itirafı, yukarıda net biçimde ortaya konmuştur.

Kimmiş o itirafı yapan?
Mustafa Şentop...
Bu şahıs, Tayyipgiller’in partisinin MKYK’sindeymiş. Üstelik de 

bir kara mizah oluşturacak biçimde, “Anayasa Komisyonu” üyesiymiş. 
Hey yavrum hey...
Ne güzel anayasa bunların anayasası yahu...
O anayasanın birinci ve sonuncu maddesi; “Tayyip ne buyurursa 

kanun odur. Kim ki ona uymaz, onu tanımaz; o en ağır suç işlemiştir. 
Bitti...”

Çok şen bir anayasadır bu onlarca. Ne âlâ, değil mi?
Salçasından da koy...
İşte memleketi böylesine çürüttü bunlar. Tabiî memleketle birlikte 

insanı da çürüttüler, insani değerleri de çürüttüler, insancıl olan ne varsa 
hepsini düşman ilan edip yerle bir ettiler. 

Tarih yazacaktır ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar başına 
getirilmiş olan en ölümcül musibet bunlar olmuştur. 

Daha önce de söylediğimiz gibi; bütün kanunsuzlar gibi, bütün 
despotik yapılanmalar gibi, bütün mafyatik yapılanmalar gibi bunlar da 
er veya geç hazin sonlarıyla karşılaşacaklardır!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Eylül 2018



Ayrım
Otuz İki
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Suriye politikan da; tüm dış politikan gibi, ekonomi politikan gibi, 
FETÖ politikan gibi fiyaskoyla sonuçlandı. İflas etti, apaçık bir bi-
çimde. 

Hâlâ bunu görüp kabullenemiyorsun, hâlâ Tahran’daki İran ve 
Rusya liderleriyle bir araya gelerek oluşturduğunuz Üçlü Zirve’de 
cinlik peşinde koşuyorsun, dolap, düzen çevirmeye çalışıyorsun...

O insanlar karşısında bu ilkel numaralarının sökmeyeceğini gö-
remiyorsun da...

İdlib’te bugüne dek koruduğun El Kaide, El Nusra, Heyet Tahrir 
Şam nam Ortaçağcı insanlık kaçkınlarını, IŞİD döküntülerini hâlâ 
korumaya kollamaya çabalıyorsun.

Suriye politikan fiyaskoyla bitti
Altına ortaklaşa imzalar atarak mutabık kaldığınız 12 maddelik met-

nin 3’üncü maddesine bir paragraf daha ekletmeye yelteniyorsun, bu 
amacına yönelik olarak.

Şöyle diyorsun:
“Bizim sınırlara doğru geliyorlar, bir ateşkes sağlanmalı. Terö-

ristlere karşı alınacak tedbirler birlikte alınmalı. İstihbarat güç-
lerimizin müşterek çalışması önem arz ediyor. Bu konuda süratle 
adım atılmalı, ateşkesin sağlanması çok çok önem arzediyor. (…) 
Burada bir ateşkes ilanı yapabilirsek zirvenin en önemli adımla-
rından biri bu olacak ve sivilleri ciddi manada huzurlu kılacak, 
rahatlatacak.”[66]

Sivilleri koruma bahanesi altında, esas olarak Suudi’yle, Katar’la ve 
ABD’yle el ele vererek eğitip silahlandırdığınız Ortaçağcı canavarları 

[66] https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201809071035089576-putin-erdogan-ruha-
ni-son-tahran-zirve/.
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koruma derdindesin sen.
Şu an İdlib’te o vahşi kan içicilerden oluşma 60 bin kişilik bir ordu-

nun bulunduğu söyleniyor, uzmanlar tarafından. 
Senin derdin onları korumak...
Fakat bu numaran da anında görülüyor ve hak ettiğin cevapla karşı-

laşıyorsun. Putin yeniden söz alarak şunları söylüyor:

“Burada görüşme masasında silahlı muhaliflerin temsilcileri ya 
da Nusra Cephesi ile IŞİD’in temsilcileri yok. Bana göre, Türkiye 
Cumhurbaşkanı genel olarak haklı; bu iyi olurdu. Fakat biz onla-
rın adına konuşamayız.  El Nusracılar ya da IŞİD’ciler adına, ateş 
etmeyi bırakacakları ya da bomba yüklü insansız hava araçları 
kullanmayı bırakacaklarının sözünü veremeyiz.”[67]

Ve sen, Putin’in bu son derece haklı sözleri karşısında tek bir kelime 
söyleyemiyorsun...

Senin derdin, o silahlı, insanlık düşmanı Ortaçağcılar orada bağım-
sız bir devletmiş gibi yaşasınlar, onlara da kimse müdahalede buluna-
masın...

Fakat öyle bir dünya yok artık, Hafız. Amerika’nın da, senin de, 
Suudi’nin de bu politikası hezimetle karşılaşalı çok oldu.

Yurtsever Beşşar Esad,
ülkesinin her karış toprağını kurtarmakta kararlı

Ne diyor Suriye BAAS İktidarı’nın yurtsever lideri Beşşar Esad?
“Tek bir karış toprağımızı bile teröristlerin elinde bırakmaya-

cağız. Savaşımız, ülkemizin her karış toprağını kurtarıncaya kadar 
sürecektir.”

Sen bu gerçeği bile görüp kabullenebilmiş değilsin. Hâlâ Suriye 
Devlet Başkanı’nın adını “Esed” diye telaffuz ederek kendince ona ha-
karet etmiş oluyorsun. 

Oysa bu ilkelliktir, zavallılıktır, çaresizliktir...
Ne diyorsun orada bir de, yani Tahran’daki zirvede bile?
Hâlâ şunları:

“Ülkemizin sağladığı örtülü güvencenin, kendi halkına yönelik 
katliamları hala hafızalarımızda olan Esed rejiminin insafına bıra-

[67] agy.
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kılmasına rıza gösteremeyiz.”[68]

Tüm dünyanın namuslu aydınları bilmektedirler ki; Beşşar Esad İk-
tidarı kendi halkına karşı katliam uygulamadı. 

Tam tersine; ABD, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’dan oluşan 
emperyalist şer bloku, Ortaçağcı gericileri, insanlıktan çıkmış sapık ruh 
hastalarını tüm dünyadan toplayıp buraya getirdi. Onları eğitip silahlan-
dırdı. Ve Suriye Halkına karşı, Ordusuna karşı saldırttı.

Karakolları basıp askerleri çatılardan aşağı atarak ya da yan yana diz 
çöktürüp kurşuna dizerek infaz edenler kimlerdi?

Sizin silahlandırıp ve hâlâ da beslemeye devam ettiğiniz Ortaçağcı, 
canavarlaştırılmış ruh hastaları.

Suriye’nin meşru yönetimi bunlara karşı ve bunların arkasındaki 
Amerika’ya, Suudi Arabistan’a, Katar’a ve Türkiye’ye karşı vatan top-
raklarını savunmaktadır, halkını savunmaktadır.

Ne diyor Beşşar Esad?

“Silahlarınızı bırakın, gelin teslim olun, sizlerden hesap sorma-
yacağım, affedeceğim hepinizi.”

Bunlar ne diyor?

“Yok, biz, İdlib başta gelmek üzere, elimizde tuttuğumuz bölge-
leri silahla egemenliğimiz altında bulundurmaya devam edeceğiz.”

Yani devlet içinde devlet olmak istiyor adamlar...
Sen de hâlâ onların savunuculuğunu yapmaktasın.
Senin bu Ortaçağcılarla anlaşık ve kaynaşık olduğunu, ABD-AB 

Emperyalist Haydutlarının hizmetinden ve yönetiminden asla çıkama-
yacağını aslında Rusya ve İran liderleri de bilmektedir. Fakat onlar da 
siyasi davranmaktadır:

Bu, bir hayli zamandır ABD’den üst üste tokatlar yemektedir, ağır 
darbeler almaktadır; bu sebeple de şu anda allak bullak olmuş vaziyet-
tedir. Onu ABD ve AB Emperyalistler Cephesinden bir ölçüde de olsa 
uzak tutabilirsek, bu, bölge ülkeleri ve halkları için daha olumlu sonuç-
lar doğuracaktır, diyerek idare etmektedirler seni.

Yoksa güvenilmezliğini, her an ikili oynamaya hazır ve nazır oldu-
ğunu, çok iyi bilmektedir onlar. 

Bu sebepten, onların gözünde de güvenilirliğin ve saygın yoktur...

[68] agy. 
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2011 yılındaki öngörümüz yaşamda doğrulandı:
Suriye Yönetimi kazandı

2011 yılında Suriye krizi ilk patladığı günlerde ne demiştik biz?
Aynen şunu:

“Rusya, Çin ve İran Suriye’yi ve BAAS İktidarı’nı satmadığı 
sürece dünyada hiçbir güç Beşşar Esad yönetimindeki iktidarı de-
viremez.”

Dediğimiz aynen çıktı mı?
Evet, çıktı.
Bu savaşın bu kadar uzun sürmesi de tümüyle Rusya’nın ve Putin’in 

2015’e kadar ürkek davranmasından kaynaklandı. Eğer 2015 sonrası 
koyduğu tavrı 2011’de koyma yürekliliğini gösterebilmiş olsaydı Rus-
ya; bu savaş çoktan bitmiş olurdu. Ve yarım milyon civarındaki masum 
insan da canını kaybetmemiş olurdu, milyonlarca insan da yerini yurdu-
nu terketmemiş olurdu, Suriye coğrafyası harabeye dönmemiş olurdu.

Artık Suriye’de yolun sonuna geldin, Hafız...
Tıpış tıpış çıkacaksın İdlib’ten de. Bunda ne kadar ayak sürürsen o 

kadar aleyhine olur. 
ABD Emperyalist Haydudu, Fırat’ın doğusunda Amerikancı Bur-

juva Kürt Devleti’nin Suriye bölümünü oluşturmuş bulunmaktadır. 20 
tane de askeri üssü vardır bu bölgede. Bu üslerini her gün durup dinlen-
meden taşıdığı hafif ve ağır silahlarla donatmakta ve güçlendirmektedir. 

Buranın geleceği de Rusya’yla ABD Çakalı arasında oluşacak bir 
anlaşmaya göre belirlenecektir. Yani buradaki belirleyici güç Rusya 
olacaktır. Nasıl sonuçlanacak, göreceğiz...

Suriye Sorunu’nun en karmaşık, en komplike bölümü burasıdır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

9 Eylül 2018 



Ayrım
Otuz Üç
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Bu ölüsü kokmuş Amerikan uşağı insan sefaletlerini hâlâ lider 
belleyen, CHP için bunların olumlu işler yapacağını sanan gariban, 
içtenlikli CHP’liler var ise; biz bunlara acırız...

Allah bu akıl fikir fukaralarına ihsanda bulunsun da akılları biraz 
işler hale gelsin, gördüklerini kavrar hale gelsin, deriz.

Amerikan uşağı insan sefaletlerinden
daha medet mi umarsınız?

Kırk yılın kaşarı, bunak, Amerikan piyonu Baykal’dan başlayalım 
iseterseniz.

Gazetelerin yazdığına göre, Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğ-
lu, bu insan sefaletini, fizik tedavi görmekte olduğu GATA’da ziyaret 
etmiş.

Bu ahlâk ve namus yoksunu sefalet ise şunları buyurmuş:

“Bağımsız, tarafsız yargı arayışı ve hükümetin çabasından 
memnunum. (...) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ivedilikle, net biçim-
de örnek davranış sergileyerek iktidara cesaret vermesi, yargı ve 
topluma da moral vermesi elzemdir.”[69]

Şu anlayışa bakın, arkadaşlar...
Yahu, kırk yılın din tüccarı, Ortaçağcı kaşar Abdurrahman Dilipak 

bile Tayyip’e ve hükümete zaman zaman yazdığı yazılarla daha açık 
muhalefet etmekte be...

Ülkede sanki hukuku da, yargıyı da, orduyu da, eğitimi de yerle bir 
ederek bitirenler bunlar değilmiş gibi, Tayyip İktidarına övgü düzüyor 
ya...

İnsanın bu 50 yılın kaşarı, Amerikanofil, ölüsü kokmuş burjuva si-

[69] https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/ic-hesaplasmayi-bitirin-2617202/.
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yasetçisinin hâlâ bu sözleri ediyor olabilmesi karşısında midesi bulanı-
yor, buna karşı beslediği nefret katbekat artıyor. 

Hatırlanacaktır; Kaçak Saraylı Tayyip’in Türkiye’nin başına bela 
edilmesinde en büyük etkenlerin başında gelen iki yerel kişiden biridir, 
Baykal. Öbürü de, zamanın YSK Başkanı Tufan Algan’dır.

Bunlar bir taraftan Anayasa değişikliği yaparak, bir taraftan kanun-
ları hiçe sayarak önünü açıp Tayyip’i Parlamentoya taşımışlardır. Ora-
dan da Başbakanlığa...

Adam, gördüğümüz gibi, 16 yıl sonrasında bile, bugün hâlâ Tayyip 
yalakalığı yapabilmekten çekinmemektedir. 

Bunun neresi muhalefet milletvekili, muhalefet lideri yahu?..
Bu bal gibi yandaş...
Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu da bizce zerre miktarda 

olsun akla, fikre, siyasi bilgiye, bilince sahip değildir. 
Ahlak sefaleti Baykal, Berberoğlu’na yönelik şu sözleri ediyor ya:

“Enis Berberoğlu’nun suçsuz yere uzun zamandır hapsedilme-
sine, tek ve rehin tutulmasına çok üzülüyorum. Ayrıca tekrar mil-
letvekili seçildi. Anayasa açık, nettir, sözü bellidir. Dokunulmazlık 
kazanılmıştır. Enis’in derhal hiç tereddütsüz, hemen tahliye edil-
mesi zorunludur.”[70]

Sanki bu durum bilinmez bir şeymiş, ya da bugüne dek kimsenin 
dile getirmediği bir şeymiş gibi dört elle sarılıyor buna, Oya Berberoğ-
lu. O sefalet bunları söyledi diye şöylesine güzellemede bulunuyor ona:

“Hastanede ama güncel olayları çok yakından izlediğini anla-
dım. Bir insan bu kadar ülkesinin sorunlarına hakim olur ve gereği 
için uğraşır. Kendisine hayran oldum. Yani o kadar dolu, anlayışlı 
kibardı. Her zamanki gibi hoştu, yakışıklıydı maşallah. Sohbeti-
mizde tahlillerinin sonu hep adalete çıkıyordu.”[71]

İşte görüyorsunuz, zavallılıktaki seviyenin durumunu...
Bu kadın ve eşi güya yıllarca gazetecilik yapmışlar memlekette. 
İnsanlar ne kadar tuhaf, değil mi arkadaşlar...
Biz iğreniyoruz bu namus, ahlâk ve insan sefaletinden; öbürü “ona 

hayran oldum”, diyor.
Çağrışım oluyor, ister istemez, Mevlana’nın şu ünlü deyişi aklımıza 

geliyor:

[70] agy.
[71] https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/ic-hesaplasmayi-bitirin-2617202/.
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“Bok böceği gül bahçesinin kokusunu ne bilsin...”
Bunların tamamının ömrü, bok yuvarlamakla geçmiş. Başka bir 

dünyanın varlığından bihaberler. 
Bu Baykal denen iğrenç yaratıkta zerre miktarda utanma arlanma 

bulunmuş olsaydı, çekilirdi bir köşeye, kimselere görünmeden ömrü-
nün geri kalan bölümünü geçirip giderdi. 

Ama bu sefalet, sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki hiçbir ahlâk-
sızlıkta bulunmamış gibi meydanlarda dolaşıyor, Meclise gelip ceylan 
derisi koltuklara kuruluyor, kendisine takılan olunca da “eee, eee, eee”li 
üslubuyla, yukarıda örneğini gördüğümüz gibi cevherler yumurtlamayı 
sürdürüyor. 

Ar damarı çatlamış bunların, arkadaşlar...
Bunlar suretâ insan. Yani Kabuk insan bunlar. İçleri boş... İnsani 

olan hiçbir şey bulamazsınız bunların içinde. Birer yaratıktır bunlar...

Bir başka ar damarı çatlamış Amerikancı
Gelelim öbürüne, Sorosdaroğlu Kemal Efendi’ye...
Sorosdaroğlu da CHP’nin 95’inci Kuruluş Yıldönümü münasebe-

tiyle Anıtkabir’e çıkıyor. Konuşma yapıyor. Anı Defteri’ne yazılar ya-
zıyor, onu okuyor, özetçe şunu diyor:

“Ata’nın yolunda yeni bir mücadeleye atılacağız.”

Bu ahlâk fukarasına, bu insan sefaletine de soruyoruz şimdi:
Yahu, daha dün “Biz 30’ların 40’ların CHP’si değiliz.”, diyerek red-

di mirasta bulunmadın mı sen?
Mustafa Kemal’i, İnönü’yü ve silah arkadaşlarını Ermeni, Pontus, 

Süryani ve Dersim Katliamları, Soykırımları yapmakla suçlayan sen 
ve senin avanen olan TR-705’ler, Canan Kaftancıoğulları vb. değil mi?

27 Mayıs Politik Devrimi’mize alçakça bir saldırıyla “27 Mayıs’ı 
yapanlar şu anda yaptıklarından utanç duyuyorlar.”, diyerek iftiralarda 
ve karalamalarda bulunan sen değil misin?

Kıbrıs’ın Türklerden alınarak bütünüyla bir Rum Adası statüsüne 
kavuşturulmasını öngören ABD ve İngiltere yapımı “Annan Planı”nı 
ve onu yapan Kofi Annan’ı övgülere boğan, hem de daha dün, sen değil 
misin?

Ne demiştin?
“Nobel Barış Ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri 

Kofi Annan’ı, Kıbrıs barışı için verdiği mücadele dolayısıyla hep 
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saygıyla hatırlayacağız.”[72]

Sorosçu Kemal Efendi!
Türkiye BOP çerçevesinde parça parça edilerek imha edilse sevinç-

ten havalara zıplarsın sen. Senin içyüzün kesinkes budur. 
Nasıl ki Tayyip Türkiye’yi BOP’a göre imha etmekle görevlendiril-

mişse ABD Emperyalist Haydudu tarafından; sen de Mustafa Kemal’le-
rin, İnönü’lerin CHP’sini imha edip Tarihe gömmekle görevlendirildin. 
Hepiniz bu hainane görevlerinizi yapıyorsunuz. 

Ama ne yazık ki, bilinçsiz, anlayışsız, kavrayışsız CHP seçmeni ve 
içtenlikli CHP tabanı bu gerçekleri görememektedir.

Bu yaşımıza kadar edindiğimiz devrimci kavga dersleri bize gös-
termiştir ki, insanları siyaseten kandırmak, bir hayvanı kandırmaktan 
daha kolaydır. Bir hayvanı nihayetinde bir kere kandırabilirsiniz. Ama 
ihanetinizi gördüğü anda bir daha asla size güvenmez ve artık onu kan-
dıramazsınız.

Ama insanlar öyle değildir. Usta’mız Kıvılcımlı’nın da belirttiği 
gibi insanlarda “sosyal sınıf körlüğü” dediğimiz bir körlük vardır.

Bu sebeple de tekrar tekrar kandırabilirsiniz onları...
Nitekim Tayyipgiller de bunu yapıyor, Sorosçu Kemal ve avanesi de 

bunu yapmaktadır...

Yeni CHP’den muhalefet beklemek
ölü gözünden yaş ummaktır

Oysa gerçeği azıcık da olsa görebilseler, Sorosçu Kemal ve avanesi-
nin liderliğindeki bir CHP’nin bir milim bile gelişme ve etkinlik göste-
remeyeceğini kesince kavrarlar.

Fakat göremiyorlar işte...
Zaten moralsiz ve umutsuzdurlar da şu zamanda. Boşvermişlik hali 

içindedirler. Oysa yapmaları gereken; partilerine sahip çıkmak, Mus-
tafa Kemal’in ve İnönü’nün kurduğu CHP’yi yeniden ortaya çıkarıp 
canlandırmak için bir çabaya girişmektir.

Sorosçu ve benzeri sözümona liderlerle CIA’nın, MOSSAD’ın, 
CHP’nin başına musallat ettiği bu sefaletlerle CHP’nin hiçbir yere gi-
demeyeceği, Tayyipgiller karşısında hiçbir varlık ortaya koyamayacağı 
da bugünkü yaşananlar ışığında kesinkes ortaya çıkmıştır. Bunu görme-
mek için kör olmak gerekir. Hatta sadece kör olmak da yetmez; anlayış-

[72] https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/kilicdaroglundan-kofi-annan-mesaji-2582721/.
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sız ve kavrayışsız olmak da gerekir.
Kaşar Amerikan uşağı Baykal sefili diyor ki, Oya Berberoğlu’na 

aynı görüşmede; “Parti içinde iç hesaplaşma bir kenara bırakılma-
lı.”

Nedir bu sözün anlamı, arkadaşlar?
CHP’nin başına Amerika tarafından getirilmiş olan Sorosçu Kemal 

ve ekibi orada kalmaya devam etsin. Kimse bunları değiştirmek için, 
oradan indirmek için bir mücadeleye girmesin. 

Kaşar hain nasıl da biliyor, ihanetini sürdürmenin ağulu yolunu, 
yöntemini...

Oysa CHP’nin en yakıcı sorunu Sorosçu Kemal ve ekibinden sani-
ye gecikmeksizin kurtulmaktır. Bu ekipten kurtulmadığı sürece CHP, 
sadece ve sadece Tayyipgiller’e payandalık görevi yapabilir. Asla mu-
halefet rolü yapamaz, hele hele iktidar olma doğrultusunda bir santim 
bile yol alamaz.

Eğer Tayyipgiller 16 yıldan bu yana Türkiye’de gönüllerince, 
ABD’yi arkalarına alarak at oynatabilmişlerse, bunda Baykal sefale-
tinin de, Sorosdaroğlu sefaletinin de çok etkin rolü olmuştur. Adamlar 
bu rolü gizlememiştirler de. Kaç kez teşekkür etmiştir Tayyipgiller, bu 
sahte muhalefete. “Böyle muhalefet dostlar başına”, diyerek bunların 
kendilerine sunduğu hizmeti açıkça dile getirmişlerdir. 

Türkiye’de dert çok, arkadaşlar. Hangi birine değinsek, içler acısı 
bir durumla yüz yüze gelmekteyiz. 

Kurtuluşun tek çaresi, halkımızın bu yakıcı gerçekleri bir an önce 
görmesi, kavraması, değerlendirmesidir. Dolayısıyla da bizi anlaması-
dır. 

Bizi anlamazsa, daha önce de belirttiğimiz gibi, bunların binbir ya-
lanıyla başa çıkamaz. İşte bu sebepten, biz tek bir şey istiyoruz halkı-
mızdan: Anlaşılmak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Eylül 2018 



Ayrım
Otuz Dört
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Kaçak Saraylı Hafız, ne oldu böyle?
Tahran’da istediğini elde edemeyince, Ruhani ve Putin’i dümene 

getirip ateşkes ilan ettirerek İdlib’de yıllardan bu yana koruman al-
tında tuttuğun, besleyip palazlandırdığın, insanlık kaçkını ruh has-
talarından müteşekkil Ortaçağcı güçleri koruyamayacağın ortaya 
çıkınca; bu sefer tornistan yaptın, Avrupa ve ABD Emperyalist Hay-
dutlarını çağırıyorsun Suriye’ye.

Hemen gelin buraya, İran’ı, Rusya’yı ve Suriye resmi güçlerini 
durdurun. Böylece İdlib’deki Ortaçağcılarımızı güvenli bir biçimde, 
silahlarıyla, canilikleriyle korumaya, yaşatmaya devam edelim...

Ortaçağcı katilleri kurtarma derdindesin
Ne diyor Tayyip, Wall Street Journal’da yayımlanan yazısında?

“İdlib, köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve ABD dâhil 
uluslararası toplum bugün gerekli adımları atmazsa, bunun bedeli-
ni yalnızca Suriyeli masumlar değil tüm dünya ödeyecektir. Türki-
ye, komşusunda yaşanan katliamı engellemek için elinden gelen her 
şeyi yapmıştır. Çabalarımızda başarılı olmamız için dünyanın geri 
kalanının dar çıkarlarını bir kenara bırakıp, siyasi çözüme destek 
vermesi gerekmektedir.”[73]

“İdlib köprüden önceki son çıkış”mış...
O sana göre öyle be Hafız...
İdlib’deki Ortaçağcıları da diz çöktürüp hizaya getirdi mi Suriye’nin 

meşru yönetimi; senin 7 yıldan bu yana izlemekte olduğun Suriye po-
litikasının çökmüş olduğu gerçeği, tokat gibi inecek suratına. Ortada 
işbirliği yapabileceğin hiçbir Ortaçağcı meczup kalmayacak artık.

İşte sen, bu gerçekle yüzleşmekten kaçmaya çabalıyorsun. 

[73] https://odatv.com/erdogan-abdli-wall-street-journal-gazetsine-yazdi-11091812.html.
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Ama kaçışın yok, kurtuluşun yok. İhanete düşmenin hazin gerçeğiy-
le yüzleşme vaktin geldi artık. 

Ne insani dram yaşanacakmış İdlib’de?..
Suriye, Rusya ve İran son derece akıllıca bir strateji uygulamakta-

dırlar İdlib’de. Tıpkı Doğu Guta’da olduğu gibi, burayı da kırsalından 
başlayarak vurmaya başladılar, uçaklarla ve uzun menzilli toplarla. 

Ortaçağcıların tüm askeri hareketlerini aynada izler gibi izliyorlar. 
Ve ona göre vuruşlar yapıyorlar. Açtıkları insani koridorlarla da sivil-
lerin bölgeyi boşaltmasını sağlıyorlar. Bu sürecin devamında, siviller 
bütünüyle terk edecek, Ortaçağcıların olduğu şehir merkezini ve çepe-
rini. Resmi Suriye güçleri ve müttefikleri de kuşatmayı daraltacaklar 
giderek. 

Sonunda 60 bin civarında olduğu söylenen silahlı insanlık kaçkını 
Ortaçağcı meczuplar, silahlarını bırakıp teslim olmakla karşı karşıya 
gelecekler.

Öyle 2-3 milyon insan filan da yok İdlib’de. Suriye hakkında en 
somut, objektif bilgilere sahip Ömer Ödemiş’in belirttiğine göre, 200 
ila 300 bin kişi yaşamaktadır İdlib’de şu an. Bunun da 60 binini zaten 
silahlı Ortaçağcılar oluşturmaktadır.

İdlib, bu insanlık düşmanlarından temizlenecek artık. Bunun geri bı-
rakılması, ertelenmesi asla söz konusu değil. Daha önce de yazdığımız 
yazılarda da belirtmiştik, sıranın İdlib’e geleceğini. Beşşar Esad yöneti-
mi, Doğu Guta’daki IŞİD’cilerin işini bitirdikten sonra kuzeye yönelip 
namlularını İdlib’e çevirecektir, demiştik. Nitekim öyle de oldu...

Senin diplomatik çözüm manevralarının altında yatan, burada bir 
Ortaçağcı devletçik oluşsun, biz de bunun hamisi rolünü oynamış ola-
lım... Bütün derdin, çaban bu. 

Nafile, efendilerine yaptığın imdat çağrın
havada kalmaya mahkûm

Fakat yok öyle bir dünya. 
Ne diyor Beşşar Esad?

“Bir karış toprağımızı bile teröristlerin elinde bırakmayacağız. 
Ülkemizin bütünlüğünü sağlayıncaya kadar savaşımızı sürdürece-
ğiz.”

Bir insanlık dramı filan da yaşanmayacak İdlib’de. Sen, efendin AB 
ve ABD Emperyalistlerinden öğrendiğin “insancılı oynama” taktikle-
rinden medet umuyorsun. 
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Sökmez onlar artık...
Suriye Yönetimi, kırsaldan içeriye doğru vuruşlarını artırdıkça si-

viller boşaltacak bölgeyi. Ortaçağcılar da mecburen diz çöküp teslim 
olacaklar ve Suriye Meşru Yönetiminin dediğini yapacaklar.

Daha önce de, tâ bu savaşın ilk günlerinde de söyledik, yazdık; Su-
riye’nin BOP çerçevesinde parçalanması demek, açıkça ve kesince aynı 
felaketi yaşama sırasının Türkiye’ye gelmesi demektir, dedik.

Ama senin derdin Türkiye’nin BOP çerçevesinde parçalanıp parça-
lanmaması değil be Tayyip. Türkiye’nin batırılıyor olup olmaması zerre 
umrunda olmaz senin. Bu ülkeyle ve milletle hiçbir aidiyet bağın da 
yok zaten.

Efendin ABD Emperyalistleri de, AB Emperyalistleri de Suriye’nin 
BOP’ta planladıkları gibi üçe parçalanamayacağını gördüler ve kabul-
lendiler artık. Onların bütün derdi şimdi Amerikancı Burjuva Kürt Dev-
leti’nin Suriye ayağını koruyabilmektir.

Bu sebeple, onlar sadece Fırat’ın doğusunda kalan PKK, PYD, YPG 
kontrolündeki bölgeyle ilgilenmektedirler, oraya odaklanmış durumda-
dırlar. 

Senin efendilerine yaptığın “imdat” ya da “medet” çağrıları havada 
kalmaya mahkûmdur. Sen Suriye’de Ortaçağcı bir din devleti kurulsun, 
ben de bunun kurdurucusu olayım, derdindesin. ABD ve AB’li efendi-
lerin ise Fırat’ın doğusunda kurmuş olduğumuz Amerikancı Burjuva 
Kürt Devleti’ni koruyalım ve yaşatalım, derdindedir.

Yani efendilerin başka havada, sen başka havadasın Tayyip!
Boşuna debelenme...

Emperyalizme karşı direnen Esad
İslam Dünyası’nın yüz akıdır

Hiç yaşananlardan ders çıkarmıyorsun be Tayyip...
Bak, Beşşar Esad şu an İslam Dünyası’nın yüzakıdır. Ülkesini ABD-

AB Emperyalistleri ve onların bölgedeki yerli piyonlarına karşı 7 yıl-
dan bu yana yiğitçe savaşarak korumuş bir ordunun komutanıdır ve 
ülkenin lideridir.

Var mı şu an İslam Dünyası’nda böyle emperyalizme karşı direnerek 
ülkesini koruyan lider?

Yok...
Rahmetli Şehit Muammer Kaddafi de yiğitçe çarpıştı, ABD ve AB 

Emperyalist Haydutlarına onların yerel piyonlarına karşı ama vatanını, 
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ülkesini ve iktidarını korumaya gücü yetmedi, ne yazık ki.
Sense, ABD devşirmesi, yapımı ve işbirlikçisi olduğun için Beşşar 

Esad’a bitmez bir düşmanlık içindesin, azgın bir kin ve nefret besle-
mektesin. 

Bütün kapıkulları gibi kraldan çok kralcısın, ABD ve AB’ye şirin 
görünme konusunda.

Şu ettiğin lafa bir bak:

“Esed rejimi, yedi yıldır Türkiye’nin güney sınırında Suriye 
vatandaşlarını keyfî tutuklamalar, sistematik işkence, topyekûn 
idamlar, varil bombaları ve kimyasal ve konvansiyonel silahlarla 
hedef almaktadır.”[74]

Hâlâ adamın adını değiştirerek ona hakaret ettiğini sanıyorsun. 
Oysa, yaptığın bu ilkellikle sadece kendini küçültüyorsun.

Bak, efendilerin bile böyle bir ilkelliğe yönelmiyorlar. Beşşar Esad, 
uluslararası gözlemcilerin de “kurallara uygun bir şekilde yapılmıştır” 
raporu verdiği bir seçimle, halkının yüzde 84 oranında oyunu alarak 
yeniden devlet başkanlığına seçilmiştir.

Demek ki halkı, Sünnisi olsun, Alevisi olsun, Hıristiyanı olsun, bü-
tünüyle kenetlenmiş durumdadır Beşşar Esad liderliğindeki BAAS Re-
jimi etrafında.

Antika sınıf karakterin gereği
burnunun ucunu göremiyorsun Hafız

Sen kimin kapısını çalıyorsun Hafız...
Bu dolmalarını senin meczuplaştırılmış, Allah’la aldattığın “hülo-

oğğ”cularının dışında hiç kimse yutmaz.
Dünyanın dört bir tarafındaki ruh hastası, kaçık, Ortaçağcı canavar-

ları toplayıp, eğitip, silahlandırıp sürdünüz, Suriye Halkının ve Ordusu-
nun üzerine. Bunlara karşı savaşmaktadır, Suriye’nin Meşru Yönetimi. 

Tahran’da toplanışınızın ardından üç gün geçer geçmez hemen 
karakterin gereği yine ikili oynadın be Tayyip. Tahran’da istediğini 
alamayınca, bu sefer ABD ve AB Emperyalist Haydutlarına döndün, 
onlara “gelin beraberce Suriye’de bugüne dek koruyup kolladığımız, 
beslediğimiz bu Ortaçağcıları korumaya devam edelim”, diyorsun.

Yukarıda da dediğimiz gibi; boşuna çabalama, gelmez onlar...

[74] agy.
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O işin bittiğini çoktan anladılar çünkü. Kazanamayacakları apaçık 
olan bir oyuna girmez emperyalistler. Hesap kitap yaparlar. Senin gibi 
ve avanen gibi hesapsız kitapsız, ne yaptığını bilmezce sağa sola sal-
dırmazlar. 

Onların her birinin onlarca konunun gerçek anlamda uzmanlarından 
oluşan düşünce kuruluşları vardır. Devlet kurumları vardır. Onların ince 
eleyip sık dokuyarak verdikleri kararlar doğrultusunda davranır emper-
yalistler.

Sen, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcisi olduğun 
için, sağlıklı düşünme yetisinden yoksunsun. Çünkü sınıf olarak, geç-
miş çağlarda kalmış olmanız gerekir. Ama Doğu Toplumlarında hâlâ 
varlığınızı sürdürmektesiniz. 

Dolayısıyla da kafanız, mantığınız Ortaçağ’a özgü. Bilimsel düşün-
me, sağlıklı düşünme, olayları doğru algılayıp, kavrayıp çözümleme 
sizlerin işi değildir. 

Önder’imiz Kıvılcımlı, sizin bu Antika Sınıfın temsilcileri için der 
ki; “Burnunu şalgam diye ısıran Hacıağalar, burunlarının önlerini bile 
görmekten acizdirler.”

İşte bu sebepten ve efendin ABD-AB Emperyalistlerine yaranma 
heveskârlığından dolayı daldın Suriye bataklığına, Tayyip. Oradan ga-
libiyetle çıkma ihtimalin milyonda bir bile değil. Hezimete uğramış 
olarak çıkacaksın oradan.

Bunu adın gibi bil!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

12 Eylül 2018 



Ayrım
Otuz Beş
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Türkiye’nin hukukla, kanunla, hakla, adaletle, dürüstlükle, meş-
ruiyetle bağını koparmış mafyatik bir çete tarafından, kriminal bir 
çıkar amaçlı suç örgütü tarafından yönetildiğinin, daha doğrusu ele 
geçirildiğinin ve de Sorosçu Kemal ve Yeni CHP avanesinin danışıklı 
muhalefet yaptığının tartışılmaz doğruluktaki somut kanıtlarından 
biri daha...

Ülkeyi yöneten mafyatik çete ve
yanında danışıklı muhalefet

Doğrudan girelim konuya...
Milliyet yazarı Melih Aşık’ın 5 Eylül’de yayımlanan şu yazısına 

bakalım bir:
“Sahte oy çığlığı!
“CHP’nin geçen dönem milletvekili ve halen Parti Meclisi üyesi 

olan Haluk Pekşen çarpıcı bir açıklama yaptı Twitter kanalıyla... 
Dedi ki:

“CHP Parti Meclisi’nde sunumu yapılan rapora göre, 2.5 mil-
yon sahte oy kullanılmıştır. Aradan 7 gün geçti ve ben bu rapora 
ulaşmayı başaramadım.”

“Haluk Pekşen’in sözünü ettiği raporu PM toplantısına sunan 
araştırma şirketi Polimetre’dir.

“CHP, ODTÜ bağlantılı bu şirkete seçimlerle ilgili araştırma ıs-
marlamış, sonuçlar PM’nin son toplantısında açıklanmıştır.

“Haluk Pekşen’e göre, şirket son seçimde 100 bin sahte oy kul-
lanıldığını açıklamış, bu sayının 2.5 milyona kadar uzandığı görü-
şünü öne sürmüştür.

“Şirketin “polimetre.org” adlı bir internet sitesi var. O sitede 
CHP ile ilgili araştırma yer alıyor ama nedense sahte oy bölümü 
yer almıyor!

“Haluk Pekşen sahte oy rakamlarını CHP Genel Merkezi’nden 
defalarca istemiş. Ancak sonuç alamamış.
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“Soru: Polimetre’nin raporunun tümü neden açıklanmıyor?”[75]

Aynı konuda, Sözcü yazarı Rahmi Turan da bir yazısını yayımla-
mıştır. Onu da görelim, isterseniz:

“Müthiş bir rapor!
“CHP Parti Meclisi’ne sunumu yapılan müthiş bir rapordan 

bahsediliyor.
“Polimetre” adındaki bir araştırma kuruluşunun raporuna 

göre 24 Haziran seçimlerinde 2.5 milyon sahte oy kullanılmış!
“Aradan hayli zaman geçtiği halde CHP’den hiçbir ses seda 

yok!
“Rapordaki iddialar iktidarı zor duruma düşüreceği için mi su-

suluyor? Nasıl bir ana muhalefet partisidir bu?
“Dün CHP Parti Meclisi üyesi Halûk Pekşen’e sordum:
“Söz konusu rapor doğru mudur?”
“Evet, doğru” dedi ve ekledi:
“Raporda çok çarpıcı iddialar var. Ben o rapordan bir örnek 

istedim ama nedense vermediler. Sunumu yapılan bir raporun ör-
neği Parti Meclisi üyesinden neden esirgenir, bunu anlamak müm-
kün değil.”

“Raporda başka neler var?”
“100 bin mükerrer oy saptandığı, oy kullananlar arasında 

19’uncu yüzyılda yaşamış ölmüş seçmenler olduğu iddia ediliyor. 
Ayrıca sahte oy kullananlar isim isim belirtiliyor.” 

“Ortada çok vahim iddialar içeren bir rapor var ve CHP bunu 
kamuoyuna açıklamıyor? Neden, niçin saklıyor bu raporu? Şaşır-
maz mısınız?”[76]

24 Haziran Seçimlerini AKP kaybetmiştir
Biz ne demiştik, 24 Haziran Seçimleri sonrasında?
Aslında Kaçak Saraylı ve onun AKP’giller’i seçimi kaybetmiştir. 

Ama meşrebi gereği Kaçak Saraylı, hileye, düzene yönelmiştir; oy hır-
sızlığı yaparak kendini ve partisini kazanmış göstermiştir.

İşte objektif davranan, meslek namusuna sahip bir araştırma şirketi-
nin ortaya koyduğu veriler ve gerçek...

O zaman demiştik ki ayrıca da;
“Kaçak Saraylı, iktidara mahkûmdur. Adı gibi bilir ki iktidardan te-

kerlendiği anda, bugüne dek işlemiş bulundukları, vatana ihanet dahil, 

[75] http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/melih-asik/ sahte-oy-cigligi--2737237/?utm_
source=partners&utm _medium =gazeteoku.com&utm_campaign=feed.
[76] https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/tokmak/muthis-bir-rapor-2614797/.
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kamu malı hırsızlığı dahil, binbir suçun hesabının sorulma olasılığı var-
dır. Ortaya çıkar böyle bir olasılık.

“İşte bu korku nedeniyle de Kaçak Saraylı, iktidarda kalabilmek için 
akla gelen ve gelmeyen her türlü hile yolunu deneyebilir.”

Melih Aşık’ın bir yazısı daha yayımlandı köşesinde, 16 Nisan Refe-
randumuna ilişkin. Onu da okuyalım:

“Referandum hilesi!
“CHP Parti Meclisi’ne Polimetre adlı kuruluş tarafından sunu-

lan raporda seçimlerde büyük ölçüde hile yapıldığı bilgisinin yer 
aldığını yazmıştık. PM üyesi Haluk Pekşen, parti yönetiminin hile 
iddialarına kulak vermediğini iddia ediyordu. Telefonda Yargıtay 
eski başkanlarından Sami Selçuk var:

“- Melih Bey, referandumdaki hileler de unutuldu. 16 Nisan’da 
yapılan halk oylaması sırasında YSK’nin mühürsüz pusula ve zarf-
ları son anda geçerli sayma kararı yok hükmündedir. Oylamanın 
tekrarlanması gerekirdi.

“Sami Selçuk devam ediyor:
“- Bu mütalaamı CHP’ye sundum. CHP kitap halinde bastırdı. 

Önsözünü Kemal Kılıçdaroğlu yazdı. Ancak CHP konu üzerinde 
durmadı. Bastırdığı kitapçıkları da dağıtmadı. Referandum meş-
rulaştırıldı. Oysa bu sakatlığın gündemden düşürülmemesi gere-
kirdi...”[77]

Bugün hukuka dayalı meşru bir anayasa yoktur
Sami Selçuk, bilindiği gibi, Yargıtay Eski Başkanlarındandır. Ve de 

Yargıtay Onursal Başkanıdır. Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Pro-
fesörüdür aynı zamanda. Bilkent Üniversitesi’nde de halen bu alanda 
dersler vermektedir.

Bizim de o zamanlar çok net biçimde ifade ettiğimiz gibi, Kaçak Sa-
raylı Hafız, YSK aracılığıyla yani YSK’yi bir silah gibi kullanarak ka-
nunsuzluk yapmış ve 2 buçuk milyon sahte oyu geçerli kabul ettirerek 
Kaçak Saray Anayasası’nı Referandumla kabul edilmiş saydırtmıştır.

Dolayısıyla da, hem 16 Nisan Anayasa Referandumu hem de onun 
sonucunda kabul edilmiş gösterilen Kaçak Saray Anayasası yok hük-
mündedir aslında şu anda.

Dolayısıyla da Türkiye’nin bugün hukuka dayalı, meşru bir anaya-
sası kesinlikle yoktur. Sadece bir çetenin dayatması vardır, Türkiye’ye. 

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen’in de açıkça dile getirdi-

[77] http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/melih-asik/ne-bekleniyor--2739925/.
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ği gibi, Sorosdaroğlu Kemal Efendi ve onun ekibi, Tayyipgiller adlı 
bu mafyatik yapının suç ortaklarından biridir. Mecliste muhalefetçilik 
oyunu oynayarak, yani danışıklı muhalefet yaparak ya da sahte muha-
lefet yaparak halkımızın gözüne kül serpmektedir.

Düşünün; Polimetri adlı bir araştırma şirketinin ortaya koyduğu ger-
çekler; yani Tayyipgiller’in yaptığı seçim sahtekârlığını ortaya koyan 
belgeler ve o suçu işlemiş bulunduğu kesinkes ortaya çıkmış bulunan 
insanlar isim isim orada zikredilmiştir. 

Fakat bu raporu Sorosdaroğlu Kemal ve avanesi ısrarla ve titizlikle 
saklamakta, gün ışığına çıkmasını engellemektedir. Parti Meclisi Üyesi 
Haluk Pekşen’e bile, defalarca istemiş olmasına rağmen vermemekte-
dir.

Bilindiği gibi, burada söz konusu edilen sahtekârlık, 24 Haziran Se-
çimlerine ilişkin olanıdır. 16 Nisan 2017 Referandumu’na ilişkin olanı-
nı ise Sami Selçuk ortaya koymaktadır.

Düşünün; başta tamam, diyor Sorosçu Kemal. Sizin ortaya koydu-
ğunuz şekilde bu yolsuzluğu, bu aldatmacayı bir kitapçık olarak basa-
lım ve dağıtalım millete. Kitap basılıyor, hatta önsözünü de Sorosçu 
Kemal yazıyor kitabın. 

Ama sonradan kitabın dağıtımı ve halka ulaştırılması engelleniyor...

Biz, Türkiye’de kanunlara dayanan
meşru bir yönetim olmadığını hep söyledik

Ne diyor Sami Selçuk bu konuda?
“Referandum meşrulaştırıldı. Oysa bu sakatlığın gündemden düşü-

rülmemesi gerekirdi.”
Yani bizim dediğimizi diyor, adam. 
Biz de hep ne diyoruz?
Türkiye’nin meşru bir hükümeti, meşru bir iktidarı, meşru bir cum-

hurbaşkanı ya da devlet başkanı yoktur.
Bırakalım hukuku, kanunlara dayanan bir yönetimi bile yoktur.
Türkiye, çıkar amaçlı ve ABD yapımı bir suç örgütü tarafından ele 

geçirilmiştir, onun zorbaca tahakkümü ve zulmü altındadır. Bu sebeple 
de bu mafyatik yapının, bu suç örgütünün tüm yapıp ettikleri, çıkarmış 
bulundukları sözümona yasalar, yayınladıkları kararnameler, yaptıkla-
rı anlaşmalar ve sözleşmeler, verdikleri ihaleler; velhasıl tüm işlemleri 
yasadışıdır, kanun dışıdır, gayrimeşrudur ve yok hükmündedir.

Biz bunu defalarca ilan ettik, daha önceden de. İşte yeni tanıkların 



287

ışığında bizim bu iddiamızın kesin gerçekleri dile getirdiği ve ortaya 
koyduğu, bir kez daha kanıtlanmış, bir kez daha gözler önüne serilmiş-
tir.

Ortaya çıkan bu yeni kanıtlar ve tanıklar karşısında, en azından Ta-
rihe not düşmüş olmak bakımından Hukukçu Yoldaşlarımızın bir kez 
daha kanunlar yoluyla milletimizin hakkını aramaları, yani bu mücrim-
ler hakkında bir suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir. 

Tabiî şunu da biliyoruz: Bugünün şartlarında, namuslu olsalar bile, 
bunlar hakkında hukuki bir işlem başlatma cesaretine sahip savcı, mah-
keme, sanırız yoktur. 

Ama en azından işlemiş bulundukları ağır suçların biz Gerçek Dev-
rimciler tarafından, vatan sevmenin ustası olan bizler tarafından tespit 
edilmiş olması; gelecekte oluşacak bir halk iktidarında bunlar hesaba 
çekildiği gün bunları yargılayacak olan ve emri hukuktan ve vicdanın-
dan alan gerçek mahkemelerin önlerinde hazır dosyalar bulmuş olma-
larını sağlayacaktır. 

Bu dosyalardaki açık, kesin ve somut suçları değerlendirerek, bu-
günkü yasalara uygun biçimde hızla kararlar oluşturmalarını sağlaya-
caktır, bizim bu suç duyurularımız. 

Hep söylediğimiz gibi, bunlar işledikleri binbir suçtan dolayı bu 
dünyada da, öbür dünyada da hesaba çekileceklerdir.

Zinhar kaçışları, kurtuluşları yoktur!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Eylül 2018



Ayrım
Otuz Altı
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Gözün bir türlü doymak bilmedi be Hafız...
Bütün sülaleni dolar milyoneri yaptın. Ekonomi Profesörü ve AKP 

kurucularından Abdüllatif Şener’in öne sürdüğüne göre 100 ila 120 
milyar dolar arasında kamu malını iç ettin.

Kısıklı’daki villanı dolarlar, avrolarla doldurdun. 17-25 Aralık 
günlerinde Bilal, bir tam gün uğraşmasına rağmen, o villada biriktir-
diğin, Karun hazinelerine taş çıkartan servetini arabalarla boşaltma-
yı tamamlayamadı. 1 gün sonrasında bile “Sıfırlayamadım Babacım. 
Hâlâ 30 milyon avro var şu anda burada”, diyordu. “Ona da Şehrizar 
Konakları’ndan 6 tane villa almayı planladık”, diyordu. Ve 6 villa da, 
tapuları Damat Berat’ın üzerine olmak üzere alınıyordu.

“Kupon arsalar benden habersiz el değiştirmesin”, diyordun, 
AKP’giller’e mensup suç ortaklarına. Yani demiş oluyordun ki, 
kupon arsaların rantı benim payımdır, ona kimse göz dikmesin!

Elinin altındaki örtülü ödenekte yine milyarlar var be Hafız...
Hesabını kimsenin soramayacak olduğu milyarlar senin kullanı-

mına sunulmuş...
Şimdi de, kapsamı içinde 200 milyar dolar miktarında kamu serve-

ti bulunduğu tahmin edilen Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin yönetimine 
atadın kendini be Hafız...

Yardımcılığına da yine gözden ve halefin Damat Berat’ı getirdin. 
Yönetim Kurulunun diğer üyelerini de Damat Berat’ın tez hocası ve 
onun benzerlerinden oluşan yandaşlarından oluşturdun. 

Varlık Fonu’ndaki
200 milyar dolarlık servetin üzerine oturdun

Bu Varlık Fonu’nun hesabını kitabını da, yani nasıl yönetip, burada-
ki serveti hangi metot ve biçimlerle harcadığının hesabını de hiç kimse 
senden soramayacak be Hafız...
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Öylesine hukuk dışı, sözde kanun ve yönetmenliklerle belirledin ki 
bu fonu; bunu ne TBMM, ne de Sayıştay denetleyebilecek. Yani gön-
lünüzce at oynatacaksınız, bu 200 milyar dolar miktarındaki servetin 
üzerinde.

Bu fonun içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi zenginliğe sahip 
en son elde kalmış hemen bütün kurumları yer almaktadır.

Şunlar:
“Devredilen Şirketlerin Listesi
“Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Pet-

rol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve 
Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Ha-
berleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin (TÜRKSAT) sermayelerinde 
bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon 
AŞ’nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğünün (Çaykur), THY’nin yüzde 49,12, Halkbank’ın yüzde 51,11 
hissesinin Varlık Fonu’na devrine karar verdi.”[78]

Böylece Hafız, Türkiye’yi siyaseten de, ekonomice de, yargıca da, 
eğitimce de, orduca da; velhasıl tüm alanlarıyla da tek başına sen yö-
neteceksin...

Yardımcın da sadece Damat Berat olacak...
Sözde diğer kamu görevlilerin ise garnitür cinsinden, suretleri var 

asılları yok olan kişiciklerden oluşacak...
Bu ekonomi de, bu Türkiye de batar be Hafız...
Bu böyle gitmez, kesinkes gitmez...
Zaten her alanda batağa saplanmış durumdadır. Zaten devşiricin, ya-

pımcın ve efendin ABD Emperyalist Haydut Çakalı da seni ve avaneni 
Türkiye’yi batırsınlar diye bu görevlere getirdi, makamlara getirdi.

Seninse, Şeytan önüne düşmüş durumda. Tümüyle İblis yönetmek-
tedir seni. Bu sebeple de bir türlü ihanete doymuyorsun. Bu millete, 
vatana ve halka karşı ihanet üstüne ihanet yapıyorsun.

Türkiye’yle birlikte kendini de uçuruma sürüklediğinin farkında de-
ğilsin. Hızla trajik sonuna doğru gidiyorsun. 

Sen ve avanen iflah da olmaz, ıslah da olmaz artık. Sizi sadece top-
rak ıslah eder...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Eylül 2018

[78] https://www.paradurumu.com/yatirim/varlik-fonu-nedir-hangi-sirketler-devredildi-ha-
beri-2336.
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Adam; Yargı, Ordu, Ekonomi ve Türkiye’nin diğer en hayati alt-
yapı ve üstyapı organlarını imha ettiği gibi Eğitimi de imha ederek 
dibe vurdurmuş, hâlâ bu ölümcül gerçekliği yok sayarak “Eğitim ve 
Öğretimde ülkemize çağ atlattık.”, diyor.

“Dünya Ekonomik Forumu”‘nun “Eğitim Kalitesi 2018” başlı-
ğıyla yayımladığı listede, eğitim kalitesi yönünden Türkiye, 137 ülke 
arasından ancak 99’uncu olabilmiş.

Haberi şu:
“Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF), “Eğitim Kalite-

si 2018” başlığıyla yayımladığı listede 99’uncu sırada yer aldı. Ülke-
lerin eğitim sistemi kalitesine göre oluşturulan listede Katar, Malez-
ya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkeler Türkiye’nin önünde sı-
ralandı. Listenin başında İsviçre gelirken Yemen son sırada yer aldı.” 
(https://odatv.com/egitimde-dibi-gorduk-27081809.html)

Türkiye, “Ülkelerin ilköğretimdeki kalitelerine göre sıralandığı 
liste”de ise ancak 105’inci olabilmiş...

Bununla ilgili bölümse şudur:
“Türkiye, ülkelerin ilköğretimdeki kalitelerine göre sıralandığı 

listede genel listeye oranla daha da gerilerde yer aldı. Ülkelerin 1’den 
7’ye kadar puanlandığı listede Türkiye yalnızca 3.1 puan alabildi. 
Buna göre, 137 ülke arasında 105’inci sırada bulunan Türkiye’yle 
birlikte 3.1 puan alan diğer ülkeler Gine, Etiyopya, Bangladeş, Hon-
duras, Gürcistan ve Kuveyt oldu. Mozambik, 2.1 puanla ilköğretim 
kalitesinde son sırada yer alırken listenin ilk üç sırasını 6.7 puanla 
Finlandiya ile 6.2’şer puanla İsviçre ve Singapur oluşturdu.” (agy)

Yaratmış oldukları bu felaketi yok sayıyor, Kaçak Saraylı Hafız.
Yani ünlü deyimiyle, “Bozguna zafer havası çal”ıyor...
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AKP’giller, Laik Eğitimi bitirdi
Eğitimi yerle bir etmiş, hâlâ da hızını alabilmiş değil. Tümden kökü-

nü kazıma derdinde. Şöyle diyor, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın 
başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda:

“Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemiyle birlikte, her alanda 
yeni bir döneme girdiği günlerden geçiyoruz. Bu dönemde, sabır, 
emek, samimiyet ve fedakârlık isteyen uzun bir süreç olan eği-
tim-öğretim konusunda da, tarihi nitelikte değişimlere hazırlanı-
yoruz.”[79]

Adam Laik Eğitimi bitirmiş. Her biri birer hurafeden ibaret olan 
sözde dini menkıbelerle, El Kaide, El Nusra ve IŞİD anlayışındaki ci-
hatçılık övgüleriyle doldurmuş ders kitaplarını. Karma eğitimi ortadan 
kaldırmak için sinsice dolaplara, düzenlere girişmiş; bütün din sapkını 
ya da birer din derebeyliği olan tarikatları, cemaatleri okullara sokmuş; 
kamu arazilerini bunlara peşkeş çekmiş; Laik, Bilimsel, Demokratik 
Eğitimin temelini dinamitleyerek berhava etmiş; hâlâ da bu yapıp ettiği 
imha ve ihanet hareketleri hızını kesmemiş Hafız’ın...

Öyle ya; 10 yıllar öncesinden karnında taşıdığı ihaneti açık etmişti; 
“Hem laik hem Müslüman olunmaz. Bu ikisinin bir arada olması ters 
mıknatıslanma yapar. Ya laik olacaksınız, ya Müslüman!”, diye.

Eee, bu Kaçak Saraylı Hafız’ın “Abi” diye hitap ettiği, Kanlı Pa-
zar’ın eli kanlı katillerinden, AKP’giller’in bir önceki Meclis Başkanı 
İsmail Kahraman; “Laiklik yeni anayasada olmamalıdır. Dini ana-
yasa yapılmalıdır.”, diye fetvada bulunmuştu.

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, adamlar Ortaçağ’ın Ümmetçilik Kona-
ğında kayıtsız şartsız egemen sınıf olan Antika Tefeci-Bezirgân Serma-
yenin siyasi plandaki temsilcisidirler. 

Bu sebeple de Laikliğe, Bilime, Özgür Düşünceye ve Demokratik 
Topluma düşmandırlar. Bunlar hep Ortaçağ’ın Ümmetçilik günlerinin 
özlemi içindedirler. Bu sosyal sınıf eğilimi, onların beyin hücrelerine 
kodlanmıştır. Başka türlü düşünüp davranmaları mümkün değildir.

Eğitimi adım adım Pakistan Peşaver Medreseleri’nin El Kaide’ci, 
IŞİD’ci yetiştiren eğitimine dönüştürmektedirler.

Bunların başka gidebilecekleri hiçbir yer de yoktur. Dikkat edin; 
diğer konularda olduğu gibi Eğitimde de istikrarlı bir biçimde oraya 
doğru yol almaktadırlar.

[79] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/1084295/Erdogan__Egitimde_tarihi_
degisimlere_hazirlaniyoruz.html.
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Bunlara deriz ki; Boşuna kıvranıp durmayın. Peşaver Medreseleri’nin 
kurucusu Molla Mevlana Abdul Hak ya da Taliban’ın yetiştiricisi Molla 
Muhammed Ömer gibi birer molla bulun, Türkiye’deki tarikat şeyhle-
ri arasından. Ya da ne bileyim, getirin Pakistan’dan, Afganistan’dan bu 
medreselerde yetişmiş o mollaların öğrencisi Ortaçağcı Yezid Dincileri-
ni Türkiye’ye. Onların emrine, yönetimine verin eğitimi tümden.

Onlar kuruverirler size Peşaver, Celalabad, Kandahar’dakine benzer 
medreseleri. Oralarda yetiştirirsiniz gönlünüzce, dininizin ve kininizin 
takipçisi olacak yeni nesilleri.

Türkiye de kısa süre içinde baştan ayağa dönüşüverir bir Pakistan’a 
ya da Afganistan’a...

Tabiî Türkiye, aynı zamanda da bin yıl öncesinin Ortaçağ günlerine 
gidiverir...

Gönlünüzde ve kafanızda yatan tamı tamına budur be Kaçak Saraylı 
Hafız...

Senin de budur, avanenin de budur, “Hocam” dediğin Fesli Kadir’in 
de budur, “Abi” dediğin İsmail Kahraman’ın da budur, Davud’un oğ-
lunun da budur, Kraliçe’nin Gülü’nün de budur, yeni Meclis Başkanın 
Milyar Ali’nin de budur. Hepinizin de budur, özetçesi...

Zaten dikkat ederseniz, tıpkı Afganistan ve Pakistan gibi bir bataklı-
ğın içine de soktunuz Türkiye’yi. Tüm insani ve vicdani değerleri oldu-
ğu gibi, insanını da çürüttünüz.

Dünyayı ve Türkiye’yi ekonomik, sosyal, siyasi olaylarıyla göre-
bilen, anlayabilen, kavrayabilen, değerlendirebilen ve bunları açıkça, 
yüreklice ortaya koyabilen insan bırakmadınız neredeyse.

Türkiye eğitim kalitesinde
34 ülke arasında sonuncu olmuş

OECD’nin hazırladığı ve kamuoyuyla paylaştığı şu eğitim raporuna 
bakar mısınız bir, arkadaşlar?

Burada da 34 ülke arasında Türkiye sonuncu olmuş eğitim kalitesi 
bakımından. Yani 34’üncü olmuş. Haber şu:

***
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD her yıl hazırladığı 

eğitim raporunu bu yıl da kamuoyuyla paylaştı. 
Ülkeler bazında eğitim, öğretim, bilimsel çalışmalar ve diğer pek 

çok konu başlığı altında bulgu ve istatistiklere sahip 456 sayfalık ra-
porda, biz de ülkedeki herkes gibi en çok Türkiye’nin konumunu 
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merak ettik.
Raporda yükseköğretimin en çok hangi alanlarda yoğunlaştı-

ğıyla ilgili tablo, gelecekte en çok hangi ülkelerin bilim, matematik, 
mühendislik, bilgi teknolojileri gibi konularda zirveye oynayacağı-
na dair bir öngörü sunuyor.

Ülkelerdeki yükseköğretimin dağılımları üç farklı konu başlığına 
göre oranlanmış. Bunlar:

Bilgi ve iletişim teknolojileri
Doğa bilimleri, matematik ve istatistik
Mühendislik, üretim ve inşaat 
Türkiye, belirtilen alanlarda %20’nin altında bir oranda kalarak lis-

tenin en sonunda yer almış durumda.
Detaylarıyla birlikte tablonun tamamı şu şekilde:[80]

[80] https://onedio.com/haber/oecd-acikladi-gelecekte-en-cok-bilim-insani-yetistirme-
si-ongorulen-20-ulke-789092
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İşte, Türkiye’nin eğitim alanında da içine düşürüldüğü cehennemcil 
felaket budur, arkadaşlar...

Din temelli eğitim, yani Batı’da Kilise, Doğu’da Medrese eğitimi, 
Ortaçağ’ın Derebeylik Düzeninin eğitimidir. Devletle dinin iç içe geçti-
ği bir sistemin eğitimidir. Bu eğitim sistemi, Doğa Bilimlerine de, aklın 
tabulardan arındırılmış özgürce işleyişine de karşıdır, düşmandır.

Batı, bu Derebeylik Düzenine adım adım başkaldırarak daha üst bir 
üretim yordamı olan ve ona uygun toplum biçimini oluşturan Burjuva 
Düzenine geçebildi, İngiltere’de ilkin. 14’üncü Yüzyıl’ın sonlarında 
başladı bu gelişim, 15’inci Yüzyıl boyunca sürdü ve 16’ncı Yüzyıl baş-
larında da Burjuva Düzeninin kuruluşuyla sonuçlandı. 

Buradan da, bilindiği gibi Kıta Avrupası’na sıçradı daha sonra.
İşte bu sebepten, yani insan aklı din dogmalarının prangasından kur-

tulup Doğayı ve Toplumu özgürce görüp kavrayabildiği için Modern 
Doğa ve Toplum Bilimlerini geliştirebildi. 

Ortaçağ kalıntıları yok edilmedikçe bugünkü 
cehennemcil felaketlerden kurtulmanın imkanı yok
Dikkat edelim, arkadaşlar; 15’inci Yüzyıl’da gelişmişlik düzeyi ba-

kımından Batı Toplumlarıyla Osmanlı Toplumu başabaştı. 
Fakat onu takip eden zamanlarda, Batı gittikçe Derebeylikten kopup 

Burjuva Toplum Biçimine doğru yol aldı. Bilim de buna paralel olarak 
bir gelişim sürecine girdi. 

Osmanlı Toplumu ise, tam tersine bir gidişin içine girdi. Derebey-
likten çıkmak şöyle dursun, gittikçe Derebeyliğin bataklığına saplandı. 
Yani Ortaçağ’ın en karanlık yüzyıllarına doğru bayır aşağı yuvarlanma-
ya devam etti. 

Çünkü Batı, Burjuva Toplum Düzenine geçerken, Ortaçağ kalıntısı 
sınıf ve zümreleri tasfiye etti. 

Doğu’da ise, Sümer’den bu yana kök salmış, bin yıllar boyu tüm 
gelip geçen toplumların canına okumuş, onlarca medeniyetin batıp çık-
masına sebep olmuş Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye, Osmanlı Toplu-
munu da, tüm İslam Toplumları gibi aşağıya çekti. Gelişmesine, moder-
nleşmesine izin vermedi. 

Çünkü Batı’da sömürgen sosyal sınıflar, ortalama bin yıllık bir geç-
mişe sahipti, genel olarak. 

Doğu’da, yani bizde ise 6 bin yıllık bir geçmişe sahipti. 
Bu sömürgen, üretim dışı, asalak, insanlık düşmanı, kökü geçmiş 
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çağlarda kalmış, yani tâ Sümer’de, Asur’da, Babil’de, Hitit’te kalmış 
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye, her geçen gün daha güçlü biçimde 
Osmanlı’nın toprak düzenine saldırdı, bu temel üretim alanını çökertti, 
derebeyleşmenin en koyu bataklığına çekip götürdü, orada çürüttü. Ve 
bu sebeple de Osmanlı’yı çökertti.

Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda Avrupa ve ABD Emperya-
listlerinin av alanına, paylaşım alanına çevirdi. O savaşta, bilindiği gibi, 
Osmanlı parçalandı, çöktü ve varlığı son buldu.

İşte onun yıkıntıları üzerinde Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtu-
luş Savaşı’mızın zaferiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk.

Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin bugün tek başına iktidar olma 
günleri bitmiştir. Bunlar ancak Uluslararası Emperyalizmin yani ABD 
ve AB Emperyalistlerinin birer uydusu, kuklası, işbirlikçisi olarak bi-
zim gibi kapitalizmce geri ülkelerde varlıklarını sürdürebilirler.

Bunların en kodamanları Finans-Kapital aşamasına ulaşmıştır, daha 
önce de belirttiğimiz gibi. Onlar da Uluslararası Finans-Kapitalistlerin 
ve onların birer yürütme kurulundan ibaret olan emperyalist devletleri-
nin onursuz, kişiliksiz, yerel ortakları ya da şubeleri konumundadırlar.

Tayyipgiller de köken olarak Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sı-
nıfının içinden gelmiş olmak ve onların çıkarlarını savunur olmakla 
birlikte kodamanlaşmışlar, Finans-Kapitalistleşmiş şirketlerini oluştur-
muşlar ve ABD-AB Emperyalistleriyle uydu pozisyonunda kaynaşmış-
lardır. 

Bunlar, işte tüm bu sınıf kökenlerinden ve eğilimlerinden dolayı, 
ne antiemperyalist olabilirler, ne laik olabilirler, ne de laik, bilimsel, 
demokratik eğitimden yana olabilirler...

Bunların gönlü de, kafası da hep Ortaçağ’ın ümmetçilik konağına 
doğru akar durur...

Velhasıl; bunlardan kurtulmadıkça Türkiye’nin içine düşürülmüş 
bulunduğu cehennemcil felaketlerden kurtulması olası değildir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

18 Eylül 2018



Ayrım
Otuz Sekiz
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Eee, Hafız?
Halka verirsin talkını, kendin yutarsın salkımı, öyle mi?
Yerde Atatürk Orman Çiftliği’nden yağmaladığın Kaçak Saray’ın 

vardı. Şimdi bir de Katar Emiri’nden beleşine aldığın Uçan Saray’ın 
var, değil mi?

Bu ne saray tutkusuymuş böyle yahu...
Ama biz yıllar önce boşuna dememiştik; bunlarınki Muaviye-Yezid 

Dinciliği, diye. Nitekim İslam Geleneğinde sarayı, o iki sahte Müs-
lüman başlattı. Ondan sonra da o lanet halkası gelenek sürüp gitti, 
1000 küsur yıl boyu.

Firavun’un, Nemrud’un sarayları ve hazineleri bile sizinkinin ya-
nında devede tüy kalır be Hafız...

Siz o kadim, insanlık düşmanı despotları bile fersah fersah geçti-
niz, servet düşkünlüğünde, kamu malı hırsızlığında, saray düşkünlü-
ğünde, halka zulümkârlıkta, millete ihanette...

500 milyon dolarlık Uçan Saray karşılığında
ne vereceksin?

Demek, Arap Halkının doğal zenginliği petrolden aşırdığı milyarlar-
ca doların üzerine oturan “Katar Emiri” denilen insan sefaleti ve Arap 
Halkının baş düşmanları arasında yer alan bu zalim, uçağını 500 milyon 
dolarlık fiyatla satışa çıkardığında, onunla ilgilendiniz, öyle mi Hafız?

Yani alacaktınız...
Ama o size kıyak geçmiş. “Ben sizden para almam. Alın bu da be-

nim hediyem olsun.”, demiş öyle mi?
Nakledişine göre öyle...
Azerbaycan dönüşü uçakta şöyle kelam ediyorsun, bu Uçan Saray 

üzerine:
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“İşin aslı nasıl peki? Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bil-
diğim kadarıyla 500 civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar 
Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben 
Türkiye’den para almam; bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe 
ediyorum’ dedi. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nindir.”[81]

Tayyip Efendi, 500 milyon dolarlık fiyatı hiç önemsemiyor, anlaşı-
lıyor ki. “Rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı”, deyip geçiveri-
yor. Sanki telaffuz ettiği 500 TL filan.

Türk Lirası cincinden ne tutar arkadaşlar, 500 milyon dolarlık mik-
tar?

Şu anki kurla tam 3 milyar 138 milyon 557 bin 500 Lira...
Böyle bir şey devletler arasında görülmüş şey değil be. 500 milyon 

dolar değer biçtiği uçağı sana bedavadan verecek, öyle mi, Katar Emiri 
denen o kamu malı hırsızı?

Bak, Kaçak Saraylı Hafız!
MOSSAD’ın altın değerinde bir kuralı vardır: 
“Eğer birine bir para verirseniz ya da parasal değere sahip bir şey 

verirseniz, onu devşirmişsiniz demektir. Çünkü alan şahıs, bunun bir 
karşılığının olacağını, bedelinin olacağını bilir. Sizin verdiğinizi kabul 
etmekle, karşılığını ödemeyi de aynı anda kabul etmiş olur. Böylece de 
o, sizin açınızdan devşirilmiştir artık.”

Sen neyle ödeyeceksin o 500 milyon dolarlık Uçan Saray’ının be-
delini?

Hangi kamu malını peşkeş çekeceksin bu Emir’e?
Ve hangi gönül rahatlığı içinde bineceksin o Uçan Saray’a?
Bak, Hafız...
Bizim değerler sistemimize göre, bir insan ancak alınterinin karşılı-

ğıyla elde edilmiş bir hayat seviyesi tutturursa kalp huzuruyla ve onu-
ruyla yaşamış olur.

Öyle şunun bunun hediyesiyle bilmem nesiyle sarayda, köşkte bil-
mem nerede bir hayat sürerse; o hayatın bir değeri yoktur bizim için.

O Uçan Saray’ı hediye olarak kabul etmekle, sadece kendini değil 
Türkiye’yi de küçük düşürmüş oldun, ciğeri beş para etmez ABD kuk-
lası Arap Şeyhlikleri, Arap Emirlikleri, Arap Krallıkları karşısında.

[81] https://www.ntv.com.tr/turkiye/erdogan-katar-emiri-ucagi-hibe-etti-sahsima-degil-tur-
kiye-cumhuriyetine-hediy%2C3eUkbXxFSki22FVh6NiNiw.
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Ama sizde bunu anlayacak ne zihin var, ne o hassasiyete sahip yü-
rek...

Bunlar derin mevzular. Sizin hiçbir zaman alfabesini bile sökeme-
yeceğiniz denli derin...

Hani hep deriz ya; biz ar dünyasında yaşarız, sizler kâr...
Ayrı gezegenlerin canlılarıymış gibi uzağız ve benzemeyiz biz size 

be Hafız...
Biz onurumuz için yaşarız, sizlerse saraylar, köşkler, milyar dolar-

lar, avrolar, zırhlı, lüks arabalar ve benzerleri için yaşarsınız.
Öncesinden 13 tane VIP denen lüks özel uçak filon varmış be Hafız. 

Şimdi bununla birlikte etti 14. 
Ne yapacaksın?
Her seferinde birine mi bineceksin, yoksa hevesini alıncaya kadar 

bu beleşino Uçan Saray’a mı bineceksin?
Daha önce de söylediğimiz gibi, Şeytan önünüze düşmüş, İblis’i 

rehber edinmişsiniz, Hafız. O sebeple gözünüz doymuyor bir türlü. 
Tüm özendiğin öncüllerin gibi, sizin de gözünüzü toprak doyuracak. 
Orada saray maray, para pul sökmez. Mezar kurtlarıyla baş başa kala-
caksınız. Ve ziyafet sofrasını mezar kurtlarına siz oluşturacaksınız. İşin 
sonu oraya varacak.

Bunu bilen bizler, hiç malımız mülkümüz olsun, rahatlık, bolluk 
içinde yaşayalım diye düşünmedik. Öyle bir özlemimiz olmadı kesin-
likle. Kendimizi bildik bileli bir tek şey amaçladık:

Şu dolaplar, düzenler dünyasını insancıl bir dünya yapalım. İnsanın 
insanı sömürmediği, yük hayvanlarıymış gözüyle görmediği, zulmün, 
yalanın, dümenin, hilenin olmadığı insancıl bir dünya yapalım diye uğ-
raştık...

Her türden sosyal eşitsizliğin ortadan kaldırıldığı, insanların kardeş-
çe ve “rızıkta eşitçe” yaşadığı bir toplum düzeni ve bir dünya oluş-
turalım diye çalıştık, çabaladık, kavgalar, savaşlar verdik. Bu uğurda 
işkencelere uğradık, zulümlere uğradık.

Yani dedik ki; bu dünyayı cennet kılalım...
Hz. Muhammed’in de gönlünde yatan buydu zaten...
Ama siz nereden anlayacaksınız bu insancıl, yüce erdemlerin kıy-

metini...
Neyse... Sonuçta sizinki de bir seçim, bizimki de. Biz sizin seçimi-

nizde zerrece insani bir yön, insana yakışan bir yön bulamıyoruz. 
İnsana yakışan biricik yaşam biçimi, hayata insancıl bir anlam yük-
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leyen biricik dünya görüşü, dünya kavrayışı bizim seçtiğimiz yoldadır, 
kavgadadır, ideolojidedir.

En sonunda da insanlığın benimseyeceği ve varacağı yer, bizim be-
lirlediğimiz hedef olacaktır. Yani davamız zafer kazanacaktır ve insan-
lık kurtulacaktır bu zulümlerden, bu yıkımlardan, bu felaketlerden, bu 
savaşlardan, tüm bu kötülüklerden...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Eylül 2018



Ayrım
Otuz Dokuz
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Suriye’de bulunan bütün devletlerin ve onların yerel işbirlikçile-
rinin, kendilerince devletçil çıkarlarına uyumlu bir stratejik hedefi 
vardır. 

Peki, Türkiye’nin Suriye’deki stratejik hedefi nedir, bilen var mı?
Neyi elde etmek için çabalamaktadır Türkiye Suriye’de?
Başlangıçta, bunu Kaçak Saraylı Hafız açıklamıştı. Suriye’nin 

meşru yönetimi olan Beşşar Esad liderliğindeki BAAS İktidarını de-
virecekler, Hafız ve avanesi de “Şam’da Emevi Camii’nde Cuma na-
mazı kılacak”tı.

Hem de bu hedeflerine birkaç hafta içinde ulaşacaklardı...
Yani Kaçak Saraylı ve avanesi, Suriye’de Mısır’da Mursi liderli-

ğindeki Müslüman Kardeşler İktidarına benzer bir Ortaçağcı iktidar 
kuracaktı. 

İnsanlık düşmanı Suudi Kralı ve Katar Emiri’yle birlikte Tayyip 
Hafız’ı da o dinci iktidarın hamilerinden en önde geleni olacaktı. 

Tabiî bu hainane işi ABD ve AB Emperyalist devletlerinin sağdıç-
lığında gerçekleştireceklerdi...

Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?
Zaten Davud’un oğlu Ahmet meczubunun, aslında stratejik sefalet-

ten başka hiçbir anlam taşımayan “Stratejik Derinlik” kitabı da tüm 
Ortadoğu İslam Ülkelerinin bu türden Türkiye hamiliğinde İslam Dev-
letlerine dönüştürülmesini amaçlıyordu. 

Ortaçağcı din devletleri oluşacak Ortadoğu’da, Türkiye de onların 
ağababası rolünü oynayacaktı. Böylece de Ortadoğu İslam Ülkelerinde 
Osmanlı benzeri bir saygınlığımız, etkinliğimiz, hâkimiyetimiz olacaktı.

Böylesine zırva bir ideolojiye ancak kafadan gayrimüsellah din 
meczupları inanabilirdi. Ki öyle oldu zaten. Başta Tayyip gelmek üzere 
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AKP’giller’in üst düzey şahsiyetleri inandılar bu işin olabilirliğine.
Oysa Araplar, Tarihleri boyunca kendilerinden olmayan Müslüman 

yöneticilerine asla dostça bakmamışlardır, onları sevmemişlerdir. Bu-
gün çıkarları gereği ABD ve AB Emperyalistlerinin işbirlikçiliğini ve 
taşeronluğunu yapmaktadırlar. Ama bu, onları sevdiklerinden değil; sa-
dece çıkarlarının böyle bir hizmetkârlığa, uşaklığa kendilerini mecbur 
ettiğindendir.

Tüm Arap Toplumları içinde Türkiye’ye sıcak bakan sadece Libya 
ve Yemen vardı. Bir de buna son yıllarda Beşşar Esad liderliğindeki 
Suriye eklenmişti. 

Ne yazık ki Tayyip ve avanesinden oluşan iktidar, bu üç dost ülkeye 
de ihanet etti, onlara karşı ağır suçlar işledi ve hâlâ da işlemeye devam 
ediyor. 

Konuya dönersek; Tayyip’in ve avanesinin 2011’deki Suriye Krizi 
başladığında kendilerini kaptırmış bulundukları boş hayalin fos çıktığı, 
artık hemen herkesçe görülmüş ve kabul edilmiş bulunmaktadır.

Suriye’de Beşşar Esad liderliğindeki BAAS kazanmıştır, adım adım 
ülkesinin kaybedilmiş topraklarını ele geçirmeye devam etmektedir. Ve 
son açıklamalarında dahi, tek bir karış vatan topraklarını bile teröristle-
re bırakmayacaklarını tekrarlamışlardır. 

Öyleyse bugün AKP’giller’in tutsak aldığı Türkiye’nin Suriye’deki 
stratejik amacı nedir?

Hiç...
Boş bir Beşşar Esad düşmanlığının ötesinde hiçbir şey...
İşte bu sebepten de Türkiye, bu meczuplar siyasetinin pençesinde 

avara kasnak gibi dönüp durmaktadır. Türk Ordusu enerjisini ve vatan 
evlatlarının canını yok yere harcamaktadır bu topraklarda. 

Tayyip ve Tayyipgiller Medyası, Menbiç’te ABD Ordusu’yla Türk 
Ordusu birlikte devriye geziyor, diye övünmektedir. Şimdi de İdlib’de 
Rus Ordusu’yla Türk Ordusu devriye gezecek diye övünmeye başla-
mıştır.

Suriye’deki tüm tarafların stratejik hedefi var,
peki ya senin?

Burada soralım Tayyip’e:
İyi, Hafız, Türk Ordusu’na bu iki emperyalist devletin ordularının 

yedeğinde devriye gezdirdin, nöbet tutturdun. Peki, ne elde edeceksin 
bunlarla?
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Elde etmek istediğin stratejik bir hedefin, odağın var mı?
Yok, onu da açıklayamıyor. Ona da bir cevap yok.
E, o zaman derdin ne oğlum?..
Bak, Türkiye’nin dışında Suriye’deki tüm tarafların, başta da be-

lirttiğimiz gibi, kendi yapılarıyla çıkarlarıyla tutarlı bir stratejik hedefi 
vardır. 

Suriye Devleti’nin nedir stratejik hedefi?
Hep açıkladıkları gibi, vatan topraklarının tamamını yeniden ege-

menlikleri altına almak ve buraları düşman güçlerden temizlemek. Bu, 
Suriye Devleti’nin ulusal çıkarlarıyla bire bir uyumlu mudur?

Evet, uyumludur...
ABD Emperyalist Çakalı’nın hedefi nedir Suriye’de?
BOP çerçevesinde Suriye’yi parçalamak ve özellikle de burada 

Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’nin Suriye ayağını hayata geçirmek...
Başlangıçta üçe bölecekti Suriye’yi. Bir de Ortaçağcı meczuplardan 

oluşmuş bir din devleti kuracaktı burada. Ama onun, Rusya’nın sahaya 
inmesiyle artık olmazlığını gördü ve bundan vazgeçti.  Şimdi Ameri-
kancı Kürt Devleti’ne odaklanmış durumdadır.  

Dikkat edersek; Fırat’ın doğusunda oluşturduğu bu devlete Tayyip’in 
ifadesiyle 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı dolusu silah hibe etmiştir, en 
hafifinden en ağırına kadar. Şu son bir ay içinde bile 250 TIR dolusu si-
lah daha göndermiştir, PYD-YPG Bölgesine. Ve orada da bilindiği gibi 
kendisinin 20’nin üzerinde askeri üssü vardır, Özel Kuvvetler’i vardır, 
insan öldürmekten vahşi bir haz duyan Black Water’ları vardır. 

AB Emperyalist Çakalları ise, önderleri ABD Emperyalistleriyle 
aynı stratejik hedefi paylaşmaktadırlar. Onlar da onun için Suriye’dedir. 

Rusya ve Çin Emperyalist Devletleri ise, emperyalizme henüz geç-
tikleri için Suriye’den başlamak üzere Arap Dünyası üzerinde ve Or-
tadoğu ülkeleri üzerinde bir etkinlik ve hâkimiyet oluşturabilmek için 
Suriye’dedirler.

İran ise hem aynı mezhebi paylaştığı Beşşar Esad liderliğindeki ik-
tidarı koruyabilmek hem de BOP Haritası’nı burada akamete uğratarak 
sıranın kendisine gelmesini engellemek ya da önlemek için Suriye’de-
dir. 

Lübnan Hizbullahı da aynı amaçla oradadır. 
Tabiî İran ve Lübnan Hizbullahı, Beşşar Esad İktidarının Siyonist 

İsrail’e karşı bir set oluşturduğunu ve bu setin kendilerince de olumlu 
bir yapı olduğunu bildikleri için oradadırlar. Yani Beşşar Esad liderli-
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ğindeki Suriye’nin çökmesi demek, Siyonist İsrail’in, efendisi ve ha-
misi ABD ve AB çakallarıyla birlikte Ortadoğu’da dizginsizce at koş-
turması anlamına gelecektir. Onlar da bunu bildikleri için Suriye’nin 
mevcut iktidarını korumak için çalışmaktadırlar. Onların stratejik he-
defi de budur.

Peki, PKK’nin Suriye kolu, Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin 
yani PYD-YPG’nin stratejik hedefi nedir?

ABD ve AB Emperyalist Çakallarınınkiyle aynıdır onlarınki de. 
Yani burada Amerikancı Kürt Devleti’nin Suriye bölümünü yani BOP 
Haritası’nın o bölgeye ilişkin olan bölümünü hayata geçirmek.

Peki IŞİD, El Kaide, El Nusra-Tahrir el Şam, Heyet Tahrir’üş Şam 
ve daha bilumum değişik ada sahip Ortaçağcı din meczuplarının strate-
jik amacı ya da odağı nedir?

Açık ve net o da, değil mi?
Bin yıl öncekiler gibi Ortaçağcı bir din devleti, bir Muaviye-Yezid 

Devleti oluşturmak. Onlar da onun için savaşmaktadırlar Suriye’de.
Demek ki arkadaşlar; Türkiye’nin dışında Suriye’de bulunan bütün 

aktörlerin kendi içlerinde tutarlı, ulusal ve ideolojik çıkarlarıyla uyumlu 
bir stratejik hedefleri, odakları vardır. 

Hedefsiz, odaksız, meczupvari oratada dolanıp duran sadece Kaçak 
Saraylı Reis’in ve avanesinin tutsak aldığı Türkiye Devleti’dir. 

Böyle olunca da, Suriye dışındaki tüm hain güçler tarafından kolay-
ca kullanılabilmektedir, Türkiye. Gâh ABD kullanmaktadır, AB kullan-
maktadır, gâh Rusya, Çin, İran kullanmaktadır; gâh IŞİD, El Kaide, El 
Nusra, ÖSO vb. Ortaçağcı dinci güçler kullanmaktadır.

AKP’giller, hâlâ  Suriye’deki Ortaçağcıların
bir din devleti kuracağını hayal eder

Hatırlanacağı gibi Tayyip, Rusya ve İran liderleriyle bir araya gel-
diği Tahran’daki üçlü zirvede İdlib’deki El Kaide ile aynı ideolojiye 
sahip Ortaçağcıları kurtarabilmek için “ateşkes” önerdi. Fakat bu, başta 
Rusya gelmek üzere İran’ın sert tepkisiyle geri çevrildi. 

Zirveden hemen iki gün sonra Tayyip, Wall Street Journal’da kendi 
adına yayımlanan bir yazıda, ABD ve AB Emperyalist Haydut Devlet-
lerini İdlib’e çağırdı; gelin burada Rusya, İran ve Suriye’nin devlet güç-
lerine karşı savaşalım, İdlib’deki ÖSO adı altında bir araya getirdiğimiz 
dincileri koruyup kollayalım, diye.

Tabii, Tayyip’in bu akıl, mantık ve vicdan dışı çağrısı hiçbir karşılık 
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bulmadı. Emperyalistler, önce de belirttiğimiz gibi, İdlib’deki dincileri 
koruma savaşının kendileri açısından çoktan kaybedilmiş bulunduğunu 
biliyorlardı çünkü.

Baktı ki buradan havasını aldı; hemen yeniden Rusya’ya çevirdi yö-
nünü. Ve Putin’le Soçi’de bir araya gelerek dört saatlik bir görüşme 
sonrasında bir mutabakat zaptına imza atabildiler.

Bu zapta göre, Rusya, İdlib’deki terör örgütü sayılan El Nusra ve 
onun gibi El Kaide türevi, IŞİD türevi ve döküntüsü Ortaçağcı, çoğun-
luğu ruh hastalarından oluşmuş güçlerin ellerindeki ağır silahları Tür-
kiye’ye toplatacaktır. Bunlar silahlarından arındırılacaktır. Bu silahların 
toplanması ve bu din meczuplarının hiçbir askeri eylemde bulunmama-
sı, Türkiye’nin sorumluluğuna verilmiştir. 

Suriye resmi güçleri ile, ki Rusya kuvvetleri de yan yanadırlar, İd-
lib’deki Ortaçağcı güçler arasında derinliği 15-20 km’yi bulan bir as-
kersizleştirilmiş tampon bölge oluşturulacaktır. Bu bölgenin kontro-
lünü, Rus Ordusu’yla birlikte Türk Ordusu sağlayacaktır ve buralarda 
devriye görevi yapacaktır. 

Böylelikle de sayıları 60 ve en fazla 70 bin civarında bulunan bu 
meczuplaştırılmış dinci savaşçılar, Suriye’de savaşamaz hale getirilmiş 
olacaktır.

Tabiî bu da, ileriki aşamada Rusya destekli Suriye Ordusu’nun bu-
raları daha kolay bir biçimde ele geçirmesine ve dinci teröristlerden 
arındırmasına yol açacaktır.

Bu sebeple de aslında bu mutabakat, Suriye Yönetiminin ve Rus-
ya’nın, İran’ın yararına bir içerik oluşturmaktadır.

Fakat hâlâ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’deki ılım-
lı muhalifler hafif silahlarını bulundurmaya devam edeceklerdir, diye 
açıklamada bulunabilmektedir, övünçle. 

Peki, bu “ılımlı” diye nitelediğin Ortaçağcılar ellerindeki hafif silah-
ları kime karşı kullanacaklardır?

Kuşkusuz, Beşşar Esad liderliğindeki BAAS İktidarı’nın ordusuna 
karşı...

Yani Kaçak Saraylı Hafız, onun dış bakanı Çavuşun oğlu ve diğer 
avanesi hâlâ Suriye’de bu Ortaçağcı din meczuplarının bir devlet oluş-
turabilmesi, an azından otonom bir bölgeye sahip olabilmesi hayali 
içindedirler. Çünkü bunlar da Muaviye-Yezid Dincisidir, bunlar da Or-
taçağcıdır, bunlar da iflah olmaz bir biçimde Ortaçağ’ın Ümmetçilik 
Konağının özlemi ve hayali içindedirler. 

Oysa şu an Türkiye’nin başında gerçek anlamda bağımsızlıkçı, yurt-
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sever, laik bir iktidar olsa ne yapar arkadaşlar?
Daha önce de birkaç kez tekrarladığımız gibi, doğrudan Beşşar Esad 

İktidarı’yla ittifaka girer. Çünkü her iki ülkenin de ulusal çıkarları bu-
gün bire bir örtüşmektedir.

Ama bunu kavrayacak akla, fikre, izana, bilgi ve bilince ve siyasi 
namusa, vatan sevgisine sahip iktidar nerede...

Daha önce de belirtiğimiz gibi ABD Emperyalistleri bu iktidarı Tür-
kiye’yi çökertsinler, batırsınlar diye başımıza bela etti. Bunlar da ken-
dilerine efendileri tarafından verilen bu görevi layıkıyla ve hakkıyla 
yerine getirmektedirler doğrusu.

İşte bu sebepten ABD ve AB Emperyalist Çakalları AKP’giller’i 
hâlâ iktidar makamında tutmaya devam etmektedir...

Tabiî El Kaide döküntüsü ve IŞİD ideolojisine sahip 60-70 bin Orta-
çağcı ruh hastasının elinden ağır silahlarını almak kolay olmayacaktır. 
Onları denetlemek, kontrol altında tutmak da kolay olmayacaktır. Tür-
kiye tüm askeri gücünü bu bölgeye yönlendirip orada yoğunlaşmaya 
çalışacaktır. Bu da Türkiye’nin Ege’yi ve Ege’deki Yunanistan’ın işgali 
altında bulunan 18 Ada’mızı, elden çıkması an meselesi olan Kıbrıs’ı, 
çünkü (Kıbrıs’ta da Mustafa Akıncı nam bir hainler haini, bir ABD uşa-
ğı Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmaktadır ve Tayyipgiller İktida-
rıyla da kaynaşık durumdadır) es geçmesine, oralarla ilgilenememesine 
yol açacaktır.

Ayrıca da Türkiye ve Türk Ordusu İdlib’e odaklandığı için Fırat’ın 
doğusunda oluşmuş bulunan Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’ne iliş-
kin hiçbir düşünce ve davranışta bulunamayacaktır artık. Amerika ve 
PKK-PYD-YPG, burada gönüllerince devletlerini oluşturacaklardır ve 
tahkim edeceklerdir. 

ABD ve AB Emperyalist Çakalları işte bu sebepten olumlu karşıla-
mışlardır Soçi Mutabakatı’nı. Rusya da, yukarıda andığımız sebepten 
dolayı kazanmış bulunmaktadır bu mutabakatla. Dolayısıyla Suriye de 
ve İran da...

Yani ünlü deyimiyle Soçi’de Putin; “Kestaneleri ateşten çıkarma 
görevi”ni Kaçak Saraylı Tayyip ve avanesinin emrine girmiş olan Türk 
Ordusu’na vermiştir, yani Türkiye’ye vermiştir. 

Özetçe, arkadaşlar; tâ başından bu yana olduğu gibi, bu son Soçi’de-
ki Putin ve Erdoğan ve ekiplerinin hazırlayıp imzalamış bulundukları 
mutabakatla da Türkiye dışında tüm taraflar kazanmıştır. Ve kaybeden 
sadece Türkiye olmuştur...

İşin bir diğer vahim noktası da, arkadaşlar, şudur:
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Silahlarından arındırılmış bu tavuk keser gibi insan kafası kesmeye 
alışmış Ortaçağcı canavarlar nereye gideceklerdir İdlib’den?

Büyük olasılıkla Türkiye’ye...
Yani yoksul halkımız, işsizlik ve pahalılık cehenneminde kıvranan 

halkımız uzun bir süre bu canavarlarla yüz yüze yaşamak zorunda bı-
rakılacaktır. 

Bu büyük kötülüğü, hatta ihaneti de yapmış olmaktadır Tayyipgiller, 
ülkemize ve halkımıza...

Daha önce de birkaç kez belirttiğimiz gibi, Türkiye bu ABD yapımı 
hain kere hain iktidardan kurtulmadığı müddetçe, başına art arda gelen 
ekonomik, kültürel, sosyal, siyasi felaketlerden kurtulamayacaktır...

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!
20 Eylül 2018 



Ayrım
Kırk
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Türkiye Halkının kafası; dolar kuru, ABD’li Papaz Brunson, kar-
ma eğitime indirilen darbe, Soçi Mutabakatı, İdlib’de TSK’nin Rus-
larla yan yana devriye gezmesi gibi akla ziyan işlerle ambale edil-
mişken; Kıbrıs, oradaki ABD devşirmesi satılmış hainler, alçaklar ta-
rafından, sessiz sedasız Rum Kesimi’ne, dolayısıyla da Yunanistan’a 
devredilmeye çalışılıyor. 

Geçen yazımızda da belirtmiştik ya; ABD Emperyalist Haydudu 
Türk Ordusunu ve Türk Milletini İdlib’le oyalarken, Ege’deki 18 
Ada’nın Yunanistan tarafından ilhakının iyice pekiştirilmesini ve 
Kıbrıs’ın Yunanistan’a devrini sinsice gerçekleştirmeyi hedefliyor, 
diye.

İşte tüyler ürpertici, kan dondurucu gerçek...

Kıbrıs Harekâtını
“Türk İşgal Harekâtı” olarak gören hainler

Şu ABD devşirmesi hainlere bakın bir. Bunların adları Türk adı. 
Ama kendilerinin zerre miktarda olsun Türklükle de, insanlıkla da, na-
musla da ilgileri yoktur. Bunlar ABD’nin en alçak, en sinsi, en ağulu 
ajanları arasındadır. 

KKTC Başkanı Mustafa Akıncı nam hainin birlikte çalıştığı sözcüsü 
ve Rumlarla görüşmelerde yanında bulundurduğu Barış Burcu adlı şe-
refsizin savunduğu görüşlere bir bakar mısınız?..

Bu alçağın görüşlerinin yer aldığı Yüksek Lisans Tezinin ilgili bö-
lümlerini, Aydınlık yazarı Emekli Tümamiral, Balyoz kumpası kurban-
larından Soner Polat aktarıyor köşesinde. Biz de oradan alıntılayarak 
gösterelim:

“It is interesting to point out that the international actors did 
not act against the Greek Cypriot aggressions in 1960s and the Tur-
kish invasion in 1974.”
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“Consequently, the main conclusion of this thesis is that the 
1960 Guarantee System cannot be preserved as it was once drawn 
in 1960.”

“The former guarantors of Cyprus should abandon their claims 
over Cyprus with respect to the principle “Cyprus belongs to all 
Cypriots”. 

“In principle, no guarantor would reserve the right to take an 
action unilaterally.[82]

Türkçesi:
“1960’larda Güney Kıbrıs’ın uyguladığı şiddete ve 1974’teki 

Türk işgaline yönelik olarak uluslararası aktörlerin harekete geç-
mediğini belirtmek ilginçtir. (Sayfa 101)

“Netice itibarıyla, bu tezin ana sonucu, 1960 garanti sisteminin 
1960’ta oluşturulduğu haliyle muhafaza edilemeyeceğidir. (Sayfa 
102)

“Kıbrıs’ın eski garantörleri, ‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır’ prensibi 
gereğince Kıbrıs üzerindeki iddialarından vazgeçmelidir. (Sayfa 
102)

“Prensip olarak hiçbir garantörün tek taraflı müdahale hakkı 
olamaz! (Sayfa 103).”

Açıkça görüldüğü gibi, 1974 Kıbrıs Harekâtını “Türk İşgal Ha-
rekâtı” olarak görüyor, Barış Burcu denilen hain. 

Ve şunu diyor alçak; 1960 Londra ve Zürih Antlaşmalarıyla Türki-
ye’nin sahip olduğu, Kıbrıs’taki “Garantör Devlet” statüsünün artık ka-
bul edilemeyeceğini. Yani Türkiye Kıbrısa’a hiçbir şekilde karışamaz, 
diyor.

Ve bir de şunu diyor, aktarılan 3’üncü paragrafta:
Yukarıda anılan antlaşmalarla Garantör Devletler olarak kabul edi-

len Türkiye, İngiltere ve Yunanistan, garantörlüklerini geri çekmelidir-
ler. “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” tezini kabul etmelidirler. Yani Kıbrıs’ta ne 
olup bitecekse, buna sadece Kıbrıs’ta yaşayanlar karar vermelidir, de-
miş oluyor. 

Aktarılan son paragrafında da, “Prensip olarak hiçbir garantör dev-
letin tek taraflı müdahale hakkı olamaz.”, diyor.

Yani özetçe arkadaşlar; bu satılmış alçak, Türkiye Kıbrıs’ta bulunan 
askerlerini çeksin, hiçbir şekilde de Kıbrıs’a karışmasın, diyor. 

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bu tezlerin tamamı, Kıbrıs Meselesi’yle ilgilenenlerin de bildiği 

[82] https://odatv.com/turkiye-isgalci-22091802.html.
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gibi ABD ve AB Emperyalistleriyle Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum Kesi-
mi’nin on yıllardan beri savunageldiği tezlerdir.

Türkiye, askerini çekip Kıbrıs’ı terk ettiği anda Kıbrıs’taki 2014 sa-
yımlarına göre 313 bin 626 kişiden oluşan Türk nüfus, 1 milyon 170 
bin kişiden oluşan Rum nüfusla karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla da, 
Rumların aldığı her karara ya da Rumların savunduğu her teze, isteme-
se bile mecburen uymak zorunda kalacaktır. 

Rumlar, Kıbrıs’ın Yunanistan’a devrini savunur
Rumların ana tezi nedir?
Enosis...
Yani Kıbrıs’ın Yunanistan’a devri. Bir Yunan Adası statüsüne res-

men kavuşturulması. Kıbrıs’taki Rum nüfus bir oylamayla böyle bir 
karar çıkarabilir. Türkler üçte bir oranındaki bir azınlığı oluşturdukları 
için ona uymaktan başka ellerinden bir şey gelmez. Böylece de Kıbrıs, 
Yunanistan’a doğru kafasını sallayıp gider.

Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, ABD ve AB Emperyalistlerinin 
gönlünde yatan da budur. 

Fakat, netçe ortaya çıkmaktadır ki, KKTC Başkanı Mustafa Akıncı, 
onun sözcüsü ve Müzakere Heyeti Sözcüsü Barış Burcu gibi hainlerin 
de gönlünde aynı şey yatmaktadır, arkadaşlar...

Biliyorsunuz, Kıbrıs Rum Kesimi süregelen bu son çözüm görüşme-
lerinde bu tezleri savunmuştur. Güya bizimkiler de bunları kabul etme-
mişlerdir. Bunun üzerine görüşmeler tıkanmış ve kesintiye uğramıştır. 

Fakat bizden görünen alçaklar kendi ayaklarıyla Kıbrıs Rum Kesimi 
liderliğine giderek garantörlük meselesinin de, Türk Askerinin adadan 
çekilmesinin de tartışmalara açık olacağı bir sürecin başlatılmasını tek-
lif etmişlerdir. Yani demişlerdir ki; biz Türkiye’nin garantörlüğünden 
de, adadaki Türk Askerinin varlığından da vazgeçebiliriz. “Kıbrıs Kıb-
rıslılarındır” anlayışıyla sizinle bir anlaşmaya varabiliriz. Gelin, bir çö-
züm masasının etrafında bir araya gelip bu sonuca ulaşmaya çalışalım. 

Dikkat edelim, arkadaşlar; kendini bizden gösteren hainler gidip bu 
tekliflerde bulunuyor. Yani, biz başladığımız ihaneti yarım bırakmaya-
lım, biz ihanetimizi tamamlayalım, siz de Kıbrıs Rum Yönetimi olarak 
Ada’nın Yunanistan’a devri konusundaki görevinizi tamamlayın, demiş 
olmaktadırlar.
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AKP’giller, Türkiye’ye “işgalci” diyen
Kıbrıs’taki Türk Yönetimiyle ortaklık eder

Ve işin bir diğer enteresan tarafı da arkadaşlar; Tayyipgiller de bu 
hainler haini ekiple aralarından su sızmaz bir biçimde ortaklık etmekte-
dirler, onlarla beraber çalışmaktadırlar, iş tutmaktadırlar.

Yani Kaçak Saraylı Hafız’ın AKP’giller’i de; ya bu işi siz götürün, 
biz de görmemiş olalım, havasındadırlar. Türkiye Halkına karşı da; e 
ne yapalım, Kıbrıs’taki Türk Yönetimi böyle bir anlaşmaya vardı deyip 
çıkarız işin içinden, diye düşünmektedirler, sanırız.

Fakat şu kesince bilinmelidir ki; Türkiye’nin sahip olduğu garan-
törlük hakkının tartışılması, hiçbir biçimde Kıbrıs’taki hainlerin yetki 
ve sorumluluk alanında değildir. Ona sadece Türkiye karar verebilir. 
Kıbrıs’taki hainlerin bu konuda söz ve karar hakkı yoktur.

Tayyipgiller de bu işi, daha açığı bu ihaneti kem küm ederek geçiş-
tirebileceklerini, gözlerden kaçırabileceklerini sanıyorlarsa fena halde 
yanılıyorlardır.

Eğer böyle bir ihanete imza atarlarsa, şunu akıllarında mıh gibi tut-
sunlar ki; hem bunları yani AKP’giller’i hem de Kıbrıs’taki Mustafa 
Akıncı nam ve avanesini oluşturan hainleri derdest edip getirip Silifke 
Taşucu’nda kuracağımız halka açık bir mahkemenin önünde vatan top-
rağını satmaktan dolayı, yani vatana ihanetten dolayı yargılarız. Ve hak 
ettikleri cezayla mutlaka yüzleştiririz onları.

Bir yol bulup bu bedeli ödemekten kurtulabileceklerini hayal dahi 
etmesinler!..

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Eylül 2018



Ayrım
Kırk Bir
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ABD Emperyalist Haydudunun en önde gelen ajan örgütü CIA’nın 
işkence etmekten zevk alan yeni şefi Gina Haspel kesince ifadelendir-
di ki; bu alçaklar Türkiye’yi de hedeflerine koydukları hasım devlet-
ler kapsamı içinde görüyormuş.

Ve bundan sonraki süreçte, özel olarak bu hasım devletler üzerin-
de çalışacaklarmış...

Bunun zaten bilinmeyen bir yönü yoktu. Adamlar 2003 yılında en 
yetkili ağızlardan ifade ettiler; “Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları de-
ğiştirilecektir. Onların haritaları bozulup yeniden çizilecektir.”, diye.

“BOP” adını verdikleri, bu stratejik hedeflerini ifade eden anla-
yışlarının haritasında, Türkiye de üç parçaya bölünmüş olarak göste-
rilmekteydi. Yani mevcut Türkiye Cumhuriyeti ortadan kaldırılacak, 
onun yerini üç ayrı devlet alacaktı.

İşte yeni CIA Şefi de, aşağıda okuyacağımız Washington Post’ta 
yer alan, göreve gelişinden bu yanaki ilk basın açıklamasında Türki-
ye’yi de hedeflerindeki hasım devletler arasında gördüklerini açıkça 
ortaya koydu. 

Washington Post’taki açıklamasının ilgili bölümleri şunlardır:

***
The CIA is returning its central focus to nation-state rivals, 

director says
The Central Intelligence Agency is rededicating itself to the kinds 

of missions that defined the agency for most of its seven-decade exis-
tence, focusing on foreign nations that challenge or threaten the Uni-
ted States, its director said here Monday. 

In her first public remarks since being confirmed in May, Gina 
Haspel laid out her plan to return the agency to the work that was at 
the heart of its espionage mission before the attacks on Sept. 11, 2001, 
which transformed the CIA into a paramilitary organization that con-
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ducted lethal operations against terrorists around the word.
(...)
The CIA’s spies and analysts will “invest more heavily in collection 

against the hardest issues,” Haspel said. She didn’t name specific count-
ries, but the agency has set up new centers to collect intelligence on Iran 
and North Korea and has been focusing its assets on major powers such 
as Russia and China, according to intelligence officials.

“Our efforts against these difficult intelligence gaps have been over-
shadowed over the years by the intelligence community’s justifiably 
heavy emphasis on counter terrorism in the wake of 9/11,” Haspel said. 
“Groups such as the so-called Islamic State and al-Qaeda remain squ-
arely in our sights, but we are sharpening our focus on nation-state ri-
vals.”

(...)
Haspel also said that recruiting and retaining officers with foreign 

language expertise would be among her priorities, particularly recruits 
who speak Arabic, Chinese, Farsi and Turkish.

Türkçesi:

CIA Direktörü, kuruluşun ana odağını yeniden rakip ulus dev-
letlere yönelteceğini söyledi

CIA Direktörü Gina Haspel Pazartesi günü, kuruluşun, faaliyet gös-
terdiği yaklaşık 70 yıllık sürecin büyük bölümünde kendisini tanımla-
yan misyonlara geri döneceğini, Birleşik Devletler’e meydan okuyan 
ya da onu tehdit eden yabancı devletlere odaklanacağını ifade etti. 

Mayıs ayında atandıktan sonra ilk basın açıklamasını gerçekleştiren 
Haspel, CIA’yı dünyanın dört bir tarafında teröristlere karşı ölümcül 
operasyonlar gerçekleştiren paramiliter bir örgüte dönüştüren 11 Eylül 
2018 saldırılarından önce casusluk görevinin kalbinde yer alan işlere 
yeniden döndürme planını açıkladı.

(...)
Haspel, CIA ajanlarının ve analistlerinin “en zor meselelerle ilgili 

bilgi toplamaya daha fazla yatırım yapacağını” dile getirdi. Doğrudan 
ülke isimleri vermedi fakat kuruluş İran ve Kuzey Kore’yle ilgili istih-
barat toplamak için yeni merkezler kurdu ve istihbarat yetkililerine göre 
asıl dikkatini Rusya ve Çin gibi büyük güçler üzerinde yoğunlaştırdı.

Haspel şunları dile getirdi:
“Bu istihbarat boşluğuna karşı çabalarımız yıllar içerisinde istihba-

rat topluluğunun haklı olarak 9/11’den sonra terörizm karşıtı faaliyet-
lere ağırlık vermesiyle gölgelendi. Sözde İslam Devleti ve El-Kaide’yi 
sıkıca gözlem altında tutacağız fakat dikkatimizi artık rakip ulus dev-
letlere yönlendiriyoruz.”
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(...)
Haspel aynı zamanda Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan, 

yabancı dil konusunda uzman görevlileri işe almanın ve var olanları 
teşkilatta tutmanın da öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.[83]

***

ABD, düşman bellediği
ulus devletlere odaklanacak

Görüldüğü gibi, bir kadın olmasına rağmen CIA’nın başına getirile-
bilecek denli acımasız bir zalim olan Gina Haspel, hedeflerini gizleme-
den ortaya koyuyor.

11 Eylül 2001 sonrasında 17 yıl El Kaide ve türevleriyle ilgili çalış-
malara odaklanmıştık, onları ön plana almıştık, diyor. Ama, 17 yıl sonra 
artık yeniden 70 yıldan bu yana hep yapageldiğimiz gibi, kendimizce 
düşman belirlediğimiz ulus devletlere odaklanacağız artık. Onları geri-
letmeye, etkisizleştirmeye, çökertmeye çalışacağız...

Peki, kimmiş ABD’nin ve CIA’nın düşman gördüğü ulus devletler?
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya 

Federasyonu, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti.
İşte bu ulus devletleri gerileterek, önlerine set çekerek etkisizleşti-

rebilmek ya da çökertebilmek için de, bu ülkelerin dillerini bilen yeni 
ajanlar göreve alıp yetiştireceğiz, diyor.

Yani bu ülkeler içine mebzul miktarda ajan yerleştirerek onların her 
birimlerini dakikası dakikasına izleyeceğiz ve onlara karşı uygun ope-
rasyonlar gerçekleştireceğiz, diyor.

Dikkat edersek, arkadaşlar; cani kadın İspanyolca ya da Portekizce 
bilen ajanlara ihtiyaçları olduğunu belirtmiyor. Çünkü o dilleri bilen 
zaten dünya kadar ajan ellerinde mevcuttur.

Bütün bu gerçekler oportada dururken, hâlâ ABD Emperyalist Hay-
dut Devleti’ni ve onun sadık müttefiki AB Emperyalist Devletlerini 
dost ve müttefik olarak gören bizdeki gafil ya da hainlere ne demeliyiz 
arkadaşlar...

Gafillere; uyanın, gerçekleri görün. Dostun düşmanın kim olduğunu 
anlayın. Siz insansınız. Zihninizi işletin biraz. Ve olaylara yönelin, on-
ları algılamaya, kavramaya, değerlendirmeye çalışın, diyebiliriz.

[83] https://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-cia-is-returning-its-cent-
ral-focus-to-nation-state-rivals-director-says/2018/09/24/4b884cae-bfeb-11e8-92f2-a-
c26fda68341_story.html?utm_term=.2bedb297d75.



328

Hainlere gelince; onlar iradi olarak yoldan çıktıkları için, çıkarları 
için vatanlarını ve halklarını sattıkları için, en ağır cezayı işlemiş bulun-
maktadırlar zaten. İnsan olmaktan, namuslu bir hayat sürmekten kendi 
seçimleriyle vazgeçen bu insan sefaletlerine de deriz ki;

İşlediğiniz suçlar yanınıza kalmayacak. Hepiniz tek tek enselenip, 
hukukla çalışan mahkemeler karşısına çıkarılacaksınız. Ve hak ettiğiniz 
cezalarla mutlaka karşılaşacaksınız!

ABD Emperyalist Haydut Devlet ise, gün gelecek insanlığa karşı 
işlemiş bulunduğu bu ağır suçlardan dolayı dünya halkları tarafından 
lanetlenecek.

Ve de Tarihteki lanetli yerini kesinkes alacak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Eylül 2018



Ayrım
Kırk İki
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Verdiğin bütün sinyaller, öyle gösteriyor ki Kaçak Saraylı Hafız, 
12 Ekim’de Papaz maskeli ABD eski Özel Kuvvetler mensubu CIA 
ajanı Andrew Brunson’ı uçağına bindirip yolcu edeceksin.

Hiç lafı dolandırıp, evirip çevirmeye kalkışma. Daha önce de söy-
lediğimiz gibi, devşiricin ve yapımcın ABD Emperyalist Çakalı’nın 
önünde bir kez daha dize gelip onun dediğini harfi harfine yerine ge-
tireceksin.

Ne demişti, ABD Başkanı Trump nam faşist bunak?
Aynen şunu:
“Masum bir insanın serbest kalması için karşılığında hiçbir şey 

vermeyeceğiz. Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz.”
“Rahiple ilgili süreçte hâlâ sona gelinmedi. Olanları bir kenarda 

oturup izlemeyeceğiz. İnsanlarımızı alamazlar. Neler olacağını göre-
ceksiniz.”

Emperyalist faşistin bu mesajları, Tayyipgiller’de şafağı attırdı. Ve 
anında diz çöktürdü. “Ya, tamam, bu işi tatlılıkla çözelim de bize de 
birazcık zaman tanıyın. İşte 12 Ekim’de yeniden duruşması görüle-
cek. O duruşmada dediğinizi yapalım. Adamınızı salıverelim, ülkenize 
götürün.”

Ne yaptı bunun için Tayyip?
5 Eylül’de Papaz maskeli ABD ajanının yargılandığı mahkemenin 

iddianame savcısını görevden aldı. Onu Bilişim Suçları Savcılığına 
getirdi. 

Papazın yargılandığı mahkemeye ise yeni bir savcı atadı...



332

AKP’giller’in hukuk bürosu
Papaz olayını “tatlıya” bağladı

Kim yaptı bunları?
Tayyip’in “Benden başka yüksek sıfatı taşıyan olmaz Türkiye’de” 

diyerek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adını değiştirip Hâ-
kimler Savcılar Kurulu yaptığı ve 6 üyesini doğrudan kendisinin atayıp 
7 üyesini ise Meclis çoğunluğunun seçtiği HSK üyeleri yani neredeyse 
tamamı Tayyipgiller tarafından oraya getirilmiş insanlar.

Daha açığı, tüm yargı kurumları gibi AKP’giller’in hukuk bürosuna 
dönüştürülmüş HSK’yi oluşturan kişiler...

Sözde Papazın uçurulması için bu değişimin yapılması kaçınılmaz-
dı. Çünkü eski iddianame savcısı, iddiasından vazgeçip onun tersini 
savunamazdı. Yani Papaz’ı bırakalım gitsin, diyemezdi. Böyle bir şey 
yapması, kendisiyle çelişmiş olması, dolayısıyla da ciddiyetinin orta-
dan kalkması anlamına gelirdi. Ama yeni savcı için böyle bir sıkışmış-
lık yok. O der ki; bana göre olayın değerlendirilmesi böyle olmalıdır. 
Benim yorumum budur. Yani Papaz’ı serbest bırakmalıyız. 

Mahkeme de savcının bu talebine güya uymuş olarak Papaz’ı salıve-
rir. Papaz da uçağına atlar, basıp gider önce Avrupa’ya sonra da oradan 
ülkesine. Ya da ne bileyim, belki de doğrudan ülkesine uçar. 

Bu konuda ABD’nin istediğini yaptırmış olduğunun birden çok be-
lirtisi vardır:

Bir kere faşist bunak Trump, bu konuda suskunluğa büründü. Çünkü 
iş bağlanmış durumda. Ne diye konuşsun ki artık?..

Kaldı ki bir önceki CIA Başkanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo, bir iki gün önce bu işin bağlanmış olduğunu tevil yoluyla 
açıklamış oldu. Şöyle dedi:

“Pompeo: Brunson bu ay serbest bırakılabilir
“Türkiye’de “casusluk” suçlamasıyla yargılanan ve ev hapsin-

de tutulan papaz Andrew Brunson konusunda ABD’den yeni bir 
açıklama geldi.

“Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katıl-
mak için bulunduğu New York’ta bir muhabirin konuya ilişkin so-
rusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson’ın 
bu ay içinde serbest kalabileceğini iddia etti. Brunson’la ilgili açık-
lamasında, “Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bı-
rakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı” diyen Pompeo, 
ABD’li papazın “haksız yere” ev hapsinde tutulduğu yönündeki 
görüşünü de yineledi.

Pompeo, “Papaz Brunson ve Türkiye tarafından tutulan diğer 
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tüm ABD’lilerin serbest bırakılması gerekir. Ve bunun hemen ya-
pılması gerekir. Türklerle konuştuk. Beklentilerimizi biliyorlar” 
ifadesini kullandı.”[84]

Görüldüğü gibi, bu işin 12 Ekim’de sonuçlanacağı ifade ediliyor. 
Ha, burada şöyle bir soru akla gelebilir:
Ya, iyi de kesin 12 Ekim’de bırakılacaktır, demiyor. Bir ay içinde 

bırakılacağını tahmin ediyorum, diyor...
İşte böyle bir üslup da işin kitabına uydurulması için gerekiyordu. 

Böyle ima ya da tevil yoluyla konuşmalarını açık, kesin, net ifadeler-
de bulunmamalarını, Kaçak Saraylı Hafız’ın adamları özellikle rica et-
mişler, efendileri ABD’nin yetkililerinden. Böyle kesin ve sert ifadeler 
öne sürerek bu işi gündeme getirirseniz, bizi madara etmiş olursunuz. 
“İstedik, söke söke aldık. Sıkıyorsa vermeseydi”, demiş olursunuz. Biz 
de yediğimiz bu büyük çizik karşısında, Allah’la aldatarak meczuplaş-
tırdığımız “hülooğğ”cularımızın gözünde bütün saygınlığımızı ve gü-
venilirliğimizi yitirmiş olurduk. 

Oysa biz o meczuplaşmış taraftarlarımızı nasıl kandıracağız?
Şöyle:
Biz bu işe karışmadık. Bağımsız yargı bir süre tuttu sonra da saldı. 

Biz yargının işine müdahale edemeyiz. Yani bu bizim dışımızda gerçek-
leşmiş ve yargı düzeyinde olup bitmiş bir iştir. Malum ya; bizde yargı 
bağımsızdır.

İşte bu dolabı çevirebilmemiz için siz de açık, sert anlamlar içeren 
konuşmalar yapmayın, bunu özellikle rica edelim sizden, demiş oluyor 
Tayyipgiller’in yetkilileri.

Çökertmediğiniz devlet kurumu kalmadı
Zaten Tayyip’in kendisi de bizzat Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

vesilesiyle gitmiş olduğu New York’ta, medyanın sorusu üzerine aynen 
bu dolabı çeviriyor. Şöyle diyor:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu için gittiği ABD’nin New York kentinde Reuters ha-
ber ajansına bir röportaj verdi.

“Erdoğan röportajda İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li Pas-
tör Andrew Brunson’ın durumu, İdlib ve İran’a yönelik yaptırım-
larla ilgili soruları yanıtladı.

[84] https://www.dw.com/tr/pompeo-brunson-bu-ay-serbest-b%C4%B1rak%C4%B1la-
bilir/a-45621144.
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‘Brunson konusunda kararı siyasiler değil, yargı verecek’
“Erdoğan, Brunson yaklaşık iki yıl tutuklu yargılandıktan son-

ra 25 Temmuz’da tutukluluğu ev hapsine çevrilen Andrew Brunson 
konusunda son kararı siyasilerin değil, yargının vereceğini ifade 
etti.

“Pastör Brunson, ‘terör örgütü adına suç işlemek’ ve ‘casusluk’ 
suçlamalarıyla yargılanıyor ve 35 yıla kadar hapsi isteniyor.[85]

Burada soralım Kaçak Saraylı Hafız’a:
Madem kararı bağımsız mahkemeler verirdi, peki, bir süre önce 

“Ver Papazı al Papazı” diyen kimdi?
Dublörün müydü? Yoksa senin gölgen miydi?
Hatırlayalım isterseniz, bire bir ne dediğini:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’de kendilerinden bir 
kez daha İzmir’de tutuklu papazın istendiğini belirterek, “Sizde 
de bir papaz (Fethullah Gülen) var, bizde de. ‘Ver papazı, al diğer 
papazı’ dedim. Hemen, ‘karıştırma orayı’ diyorlar. Yok öyle şey” 
dedi.”[86]

İşte içler acısı durumunuz bu be Tayyip...
İnsan olarak çoktan ölmüşsünüz de farkında değilsiniz ve ağlayanı-

nız yok...
Türkiye’de ABD Emperyalist Haydudunun desteğini arkanıza ala-

rak çökertmediğiniz devlet kurumu bırakmadınız. Ne ordu, ne yargı, ne 
eğitim, ne benzerleri...

Bir kere bu Papaz maskeli ajanın, FETÖ’yle ve PKK’yle etle tırnak 
gibi kaynaşmış bu Özel Kuvvetler eski askerinin işlediği suçlar ne?

“Terör örgütü adına suç işlemek” ve “casusluk”.
Bu suçların TCK’deki müeyyide toplamı ne?
35 yıl...
Böyle bir ithamla yargılanan bir insanın tahliye edilerek ev hapsine 

çıkarılması bile başlı başına bir hukuk skandalıdır. Hukukun da, kanu-
nun da, yargının da berhava edildiğinin bir göstergesidir.

Zaten o ev hapsi kararı da senin emrinle gerçekleşti. ABD’yle 
yaptığınız pazarlığa sonradan ek taleplerde bulunarak uymadığın için 
gerçekleşti. Yoksa tâ o zaman ABD eğer senin taleplerini kabul etmiş 

[85] https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-45649739.
[86] https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2017/09/28/erdogandan-abdye-ver-papa-
zi-al-papazi/.
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olsaydı, Papaz çoktan uçağına bindirilip yolcu edilmiş olacaktı. Bunu 
medyada pek çok kişi yazdı çizdi. Özellikle de CIA’nın sesi, Yasemin 
Çongar’ın halefi Aslı Aydıntaşbaş. Hem de yoruma dayalı değil, net, 
kesin duyumlara dayalı olarak işin aynen bu şekilde olduğunu Cumhu-
riyet’teki köşesinde yazdı.

Wall Street Journal adlı ünlü ABD gazetesi de Tayyipgiller’le Ame-
rika’nın bu Papaz işini bağladığını ve 12 Ekim’de Papaz’ın yolcu edile-
ceğini, işte şu ifadelerle dile getirmiş oluyorlar:

“Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ABD’li Rahip Andrew 
Brunson ile ilgili yeni bir kulis haber yaptı.

“Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brunson ve o dönem İsrail’in 
elinde tutuklu bulunan Ebru Özkan konusunda pazarlık yaptığını 
yazan gazete, Brunson’ın serbest kalması için bir sonraki duruş-
mayı işaret etti.

“İstanbul’dan David Gauthier-Villar, Washington’dan Dion 
Nessenbaum imzalı haberde Türkiye’den yetkililerin kaynak gös-
terildiği bilgiler yer aldı.

“Türkiyeli yetkililer gazeteye 12 Ekim’de tekrar hâkim karşı-
sına çıkacak olan Brunson’ın serbest bırakılması için “Olası bir 
sonuç” ifadelerini kullandı.

“Hâlâ aynı noktadaysak yükleneceğiz”
“Habere göre ABD’li yetkililer de Trump yönetimine pastörün 

Türkiye’deki ekonomik çalkantılar nedeniyle serbest bırakılacağı-
nı söyledi. ABD’li bir yetkili Ekim ayını işaret ederek şunları söy-
ledi:

“Ekim’e geldiğimizde hala aynı noktadaysak, Türklere yükle-
neceğiz. Fakat şu an kritik bir noktadayız ve köşeye sıkıştırmak 
istemiyoruz.”

“(...)
“Gazete “Erdoğan yönetimine yakınlığıyla bilinen avukat Sel-

man Öğüt, burada da Brunson davasına benzer bir rota izlenebile-
ceğini belirtti” ifadelerini kullandı.

“Öğüt habere göre Brunson’ın serbest bırakılmasını şu ön ko-
şula bağladı:

“Arkalarına yaslanmalı ve rahat olmalılar (ABD’li yetkililer), 
aksi halde bu kısır döngü devam eder. Eğer ben hâkim olsaydım, 
‘bunu yap, şunu yap’ şeklinde emir almayı kabul etmezdim. Ame-
rika benim patronum değil.”[87]

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar; ne diyor Tayyipgiller’den Avukat Sel-

[87] https://bianet.org/bianet/hukuk/201078-wsj-temmuz-da-ucak-hazirdi-brunson-12-e-
kim-de-serbest-birakilabilir.
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man Öğüt?
“ABD’li yetkililer arkalarına yaslanmalı ve rahat olmalılar.” Yani, 

istediklerini 12 Ekim’de alacaklar...
Daha nasıl açık konuşsun AKP’giller’in bu adamı?
Başta Kaçak Saraylı olmak üzere Tayyipgiller’in Emperyalist Hay-

dut karşısında bir kez daha aman dileyip diz çöktüğünü görmüş olmak-
tayız işte...

Tabiî bu olay aynı zamanda Türkiye’de bağımsız yargının, hukukun 
en temel prensiplerinden olan Güçler Ayrılığı İlkesinin filan çoktan yok 
edildiğini göstermiş olmaktadır. 

Saygıdeğer arkadaşlar;

Daha önce de söyledik ya kaç kez, Tayyipgiller hem 16 Nisan Refe-
randumu’nu, hem de 24 Haziran Seçimleri’ni kaybetmişlerdir aslında. 
Hukuku, kanunu hiçe sayarak yaptıkları bir hileyle kendilerini kazan-
mış göstermişler ve zorbaca bir güçle de bunu kabul ettirmişlerdir Tür-
kiye Halkına. Yani şu an kendilerinin varlığı bile kriminal bir durum 
yaratmaktadır, kanunsuz bir suç örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
ele geçirmiş bulunmaktadır artık.

Dolayısıyla da bunların tüm eylemleri hukuk dışıdır, kanun dışıdır, 
gayrimeşrudur.

Ne yazık ki bunlar, kendileriyle birlikte Türkiye’yi de utanılacak du-
rumlara düşürmektedirler, görüldüğü gibi. Hem de tekrar tekrar...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Eylül 2018 


