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Ayrım
Bir

Bunların savunduğu ve yaşadığı
Gerçek İslam değil Firavun Dini’dir
İşte Firavun Dini, işte Muaviye-Yezid İslamı,
işte Saltanat Dinciliği
ve de işte Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı
Dikkatle okuyalım aşağıdaki yazıyı ve görelim Sahte İslam’la Gerçek İslam arasındaki farkı. Bu fark, zifiri karanlıkla güneş arasındaki fark kadar nettir, açıktır, kesindir.
Bu rakamlar, Kaçak ve de Haram Saray’ın bir yıllık giderinin dökümlü haliymiş:
***
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Saray’a taşındığı 2015 yılından
itibaren Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesinden yapılan harcama kalemlerinin büyük oranda arttığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı’nın 2015 ve 2017
yılı raporları karşılaştırıldığında; 3 yılda Saray’ın günlük harcamasının
yüzde 50, seyahat bütçesinin yüzde 40, mutfak harcamasının yüzde 49,
temizlik harcamasının yüzde 69, resepsiyon ve ziyafet gibi temsil ve
tanıtma bütçesinin yüzde 18 arttığı görüldü.
Sayıştay raporlarına göre Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na
çıkmasının ardından bütçeden yapılan harcama toplamlarının artış
oranları şu şekilde:
*Günlük harcama yüzde 50 arttı: Cumhurbaşkanlığı’na 2015 yılı
için 397 milyon TL bütçe ayrıldı. Bununla yetinmeyen Cumhurbaşkanlığı 2015 yılı sonunda 471 milyon 929 bin 937 lira harcama yaptı.
Böylece Saray, 2015 yılında bir günde ortalama yaklaşık 1.2 milyon
lira para harcadı. 2017 Sayıştay raporu ise Cumhurbaşkanlığı’nın günde ortalama 1.8 milyon harcama yapıldığını ortaya koymuştu. Bu da
Saray’ın 1 günlük harcamasının 3 yıl içinde yüzde 50 arttığını gösterdi.
Personel harcaması yüzde 62 arttı: 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı personeli için sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ile
birlikte 72 milyon 583 bin 364 TL harcandı. Bu rakam 2017 yılında 117
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milyon 840 bin 381 TL’ye çıktı. Yani Cumhurbaşkanlığı personeli için
3 yılda yapılan ödeme yaklaşık yüzde 62 arttı.
*Tüketim harcaması yüzde 23 arttı: 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı
tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 20 milyon 747 bin 825
TL harcadı. 2017 yılında ise kırtasiye ve büro malzemelerinden, periyodik yayınlara, giyim ve kuşamdan, laboratuvar malzemesi ve ilaca
kadar tüm tüketim malzemeleri için 25 milyon 587 bin 510 TL harcama yapıldı. Yani Saray’ın 3 yılda tüketim malzemelerine ayırdığı bütçe
yüzde 23 arttı.
*Hizmet ihaleleri bütçesi yüzde 74 arttı: Saray; 2015 yılında hizmet
alım ihaleleri için harcadığı 42 milyon 489 bin 10 TL’yi, 2017 yılında
73 milyon 968 bin 528 TL’ye çıkardı. Yani Saray 3 yılda hizmet alım
ihalelerine yaptığı harcamayı yüzde 74 artırdı.
Seyahat bütçesi yüzde 40 büyüdü: 2015 yılında; Cumhurbaşkanlığı
personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yollukları ile
yolluk tazminatları için harcanan para 9 milyon 995 bin 495 liraydı. Bu
kalem 2017 yılında 13 milyon 999 bin 967 liraya kadar yükseldi. Böylece yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin yolluk giderleri için ayrılan bütçe 3
yılda yüzde 40 büyümüş oldu.
*Mutfak harcaması yüzde 49 arttı: Beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüm tüketim malzemeleri için 2015 yılında 1 milyon 95
bin 843 TL harcanırken, bu kalem 2017 yılında 1 milyon 641 bin 497
TL’ye yükseldi. Böylece Cumhurbaşkanlığı’nın mutfak harcamasının
yüzde 49 arttığı görüldü.
*Temizlik bütçesi yüzde 69 arttı: Saray’ın temizleme ekipmanları
için harcadığı para 2015 ve 2017 yılları arasında 1 milyon 913 bin 929
TL’den 3 milyon 244 bin 182 TL’ye çıktı. Böylece Saray’da temizlik
için yapılan harcamanın 3 yılda yüzde 69 arttığı ortaya çıktı.
Kurumlara yardım yüzde 36 arttı: Cumhurbaşkanlığı’nın 2015 yılında; dernek, birlik, sendika, siyasi, spor federasyonları ve Türkiye
Maarif Vakfı gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 5 milyon 850 bin
TL para transfer edildi. 2017 yılında ise bu kuruluşlara 7 milyon 975
bin TL ödeme yapıldı. Yani Saray’ın bütçesinden dernek ve vakıflara 3
yılda yüzde 36 daha fazla para aktarıldı.[1]

***

Saray’ın giderleri Türkiye ekonomisi için
bir büyük kara delik
Görebiliyor musunuz, Kaçak ve de Haram Saray’ın çilekeş halkımızın göz nurundan, alınterinden zorla gasp ederek alıp havalara savurduhttp://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1100735/iste_Saray_icin_harcanan_
gunluk_para_.html.
[1]
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ğu, çarçur ettiği yüz milyonları ya da 658 milyon gibi dudak uçuklatan
bir meblağı?
Sırf Saray mutfağının gideri, bir yıl için 2.7 milyon liraymış...
Bu ne böyle yahu?..
Neymiş bir günlük masrafı bu Saray’ın?
1.8 milyon lira...
Üstelik de, bu büyük rakama, Kaçak Saraylı Sultan’ın, “Gizli Hizmet Gideri” olarak nitelenen kalemden harcadığı, hesabı kitabı hiç kimse tarafından sorulamayan yüz milyonların eklenmiş hali yok...
Kaçak Saraylı, 2015 yılında 150 milyon TL harcamış, örtülü ödenek kaleminden. Bakmış ki rakam çok uçuk, onun üzerine bir ferman
çıkarıp harcadığı paranın miktarını açıklamayı ortadan kaldırıvermiş.
O yıldan bu yana, bu kalemden ne miktarda ve nerelere para harcadığı
meçhul, Kaçak Saray’ın Sultanının.
Yani ABD Emperyalist Haydudunun Türkiye’nin başına bela ettiği bu adamın ve Sarayının giderleri, Türkiye Ekonomisinde büyük bir
kara delik oluşturuyor.
Böylesine büyük bir soygun, vurgun ve israf içinde yüzen Kaçak
Saraylı Tayyip, yoksul, biçare halkımıza “tasarruf” öneriyor, “tutumlu
olma”yı öneriyor.
Vay be...
Ne işler bunlar, değil mi?..
Tasarruf kim, tutumluluk kim, sen kimsin be Hafız!
Sen çoktan yolunu şaşırmışsın, İblis’i önder bellemişsin, durup dinlenmeden suç işliyorsun bu ülkede. Hem de tek başına değil; avanenle
birlikte.
Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte bu Kaçak Saraylı şahsın savunduğu din, Sahte Din’dir. Firavun’un Dini’dir bu, Muaviye’nin-Yezid’in Dini’dir. Hz. Muhammed ve
Kur’an İslamı’yla zerrece ilgisi yoktur bunların yaşadığı ve savunduğu
dinin.

Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı
İşte Gerçek İslam ve ona örneklik eden İlk Müslüman Hz. Muhammed ve onun yaşayışı:
***
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Daha önce de anlatmıştım “Ahzab Suresi” konu eder bunu. Biliyorsunuz Hz. Ayşe’nin önderlik ettiği ve Hz. Ömer’in kızı Hafsa’nın da, ki
o da Hz. Muhammed’in eşlerinden biridir, ikinci planda yer aldığı bir
isyanla Hz. Muhammed’in dört eşi isyan ediyorlar. “Yeter artık gelirlerimiz arttı, biz daha ne kadar yoksulluk çekeceğiz?”, diyorlar.
Hz. Muhammed, tüm eşlerini, o anda sanıyorum dokuz eşi var, dokuzunu birden babalarının evine gönderiyor. “Gidin. Bir ay süre size.
Ya bu dünya hayatını seçeceksiniz, ya da Allah’ın ve Resulünün yolunu
seçeceksiniz. Seçiminizi yapın. Dünya hayatını seçecekseniz gelmeyin.
Allah’ı ve Resulünü seçerseniz öyle gelin.”, diyor.
İşte o süreçte ziyaret ediyor Hz. Ömer, Hz. Muhammed’i. İki kez
kapısına geliyor, bağırıyor. Bir gariban görevli var, haber veriyor. Hz.
Muhammed cevap vermiyor. Hz. Muhammed sanıyor ki, kızı Hafsa’yı
savunmak için geldi Ömer. Üçüncü kez aşağıdan bağırıyor Ömer: “Ya
Resulallah, eğer kızım Hafsa Allah’a ve sana karşı bir saygısızlık yaptıysa onun boynunu kendi kılıcımla vururum, vuracağım.”, diyor. “Eğer
böyle bir şey yoksa nedir bu mesele, onu öğrenmeye geldim ben.”, diyor.
Onun üzerine, gelsin diyor Hz. Muhammed. Geliyor. Bakıyor ki Hz.
Muhammed hurma liflerinden yapılmış hasırın üzerinde yatıyor. Sırtına (sıcak hava tabiî) bir şey giymediği için belden yukarısına hasırın
izleri çıkmış. Diyor ki; “Ya Resulallah, sen ki Allah’ın Resulüsün, ahir
zaman Peygamberisin, şu yaşadığın duruma bak. Habeş kisraları yani
imparatorları saraylarda yaşıyorlar.”, diyor. Hz. Muhammed diyor ki;
“Allah onlara bu dünyayı, bize ise öbür dünyayı verdi. O yüzden bizim
seçimimiz budur.” Ve bir ay dolmadan eşlerinin hepsi gelip isyanlarından dolayı özür diliyorlar. Ahzab Suresi tümüyle bunu konu eder. Bu
hikâyeyi anlatır. Özetçe bunu anlattım ben.[2]

***
Yine biliyoruz ki, Hz. Muhammed’in odasında, hurma liflerinden
dokunmuş o yatak olarak kullanılan hasırdan başka, içine deve tüyü
doldurulmuş bir yastık vardır, bir de kırba. Yani bir su kabı...
Öldüğünde de geriye sadece bu kırbasıyla hırkası kalıyor. Başka hiçbir malı mülkü yok.
Hz. Muhammed’in eşleri, Hz. Ayşe de dahil olmak üzere doyuncaya
kadar hurmayı ancak Hayber’in fethinden sonra yiyebiliyorlar. O zamana dek Arabistan gibi bir hurma ülkesinde doyuncaya kadar hurma bile
29 Kasım 2015 tarihinde Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılışının
44’üncü yıldönümü Anması için gerçekleştirilen Salon Toplantısında Nurullah Ankut
tarafından yapılan konuşmanın bir bölümüdür. Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 03
Aralık 2015 tarihli 94’üncü sayısında yayımlanmıştır.
[2]
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yiyecek gelire sahip değiller.
Daha önce de söyledik ya; Hz. Muhammed, ümmetinin en yoksullarının yaşadığı hayat düzeyinde bir hayat yaşıyor, eşlerine ve çocuklarına da yaşatıyor bunu.
Yani gerçek anlamda bir halkçı ve halk önderi.
Dikkat edersek; Kur’an da zaten hep yoksulların yanındadır, zenginlere karşıdır. Mekke’nin zalim Tefeci-Bezirgânlarına düşmandır.
İşte o yüzden “rızıkta eşitlik”i savunur, Kur’an ve Hz. Muhammed.
Yani tüm ümmetinin rızıkta eşit olmasını ister. Maddi hayatlarının aynı
seviyede ve aynı şartlarda olmasını ister. Hep deriz ya; Hz. Muhammed’in de gönlünde yatan Sosyalizmdir, diye.
Ama o günün şartlarında Arap Toplumunda ancak o kadarını uygulayabiliyor. Gücü ancak o kadarına yetebiliyor.
Ne diyordu, Bakara Suresi’nin 219’uncu Ayeti?
“(...) Allâh yolunda ne kadar harcayacaklarını soruyorlar. De
ki: “El Afv (zaruri harcamalarınızdan) arta kalanı bağışlayın!” Allâh böylece gereken apaçık işaretleri veriyor size... (Nedenini) derin
düşünmeniz için.”[3]
“(...) Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli
olanından artanını verin.” İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki,
derin derin düşünebilesiniz.”[4]

“Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size âyetlerini
açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.”[5]
“(...) Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar.
De ki: “İhtiyaçtan arta kalanı.” Allah, size âyetleri böyle açıklıyor
ki düşünesiniz.”[6]
“(...) Ve sana Allâh yolunda ne vereceklerini soruyorlar. De ki;
“Af (yani ihtiyaçlarınızdan fazlasını veya helâl ve güzel olan şeyleri
verin!)” Allâh size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.”[7]
[3]

Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Ahmed Hulusi Meali.

[4]

Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.

[5]

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

[6]

Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Diyanet İşleri Meali

[7]

Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Süleyman Ateş Meali.
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Açıkça görüldüğü gibi, Kur’an, kendinizin ve bakmakla yükümlü
olduklarınızın ihtiyaçlarına yetecek kadar mal bırakın, gerisini infak
edin, ihtiyacı olanlara dağıtın, diyor. Mal mülk küplemeyin, diyor. Servet biriktirmeyin, diyor.
Kur’an diliyle söylersek; “kenz” sahibi olmayın, kenz peşinde koşmayın, diyor.
İşte bu sosyalizmdir, arkadaşlar.
Ama bunu hayata geçirebiliyor mu yaşadığı dönemde?
Geçiremiyor...
Sadece Hz. Ebubekir, Hz. Ali gibi sayılı insanlar bu ayetin gereğini
yapabiliyor, emrine uyabiliyor. Hz. Ömer bile ancak malının yarısını
infak edebiliyor.
Dört Sünni Mezhepten biri olan Hanefi Mezhebi’nin Kurucusu
İmam-ı Azam Ebu Hanife, kumaş ticaretiyle uğraşırdı. Ve her yıl sonunda, o yıl elde etmiş olduğu kazançtan sadece 4 bin dinar bırakırdı,
arta kalanı dağıtırdı yoksullara. O 4 bin dinarla da hem kendisinin ve
ailesinin geçimini sağlar hem de ticaretini sürdürebilirdi.
Demek ki, İmam-ı Azam Kur’an’ın bu buyruğuna bütünüyle uyan
bir Müslümandır ve Mezhep Kurucusudur. Zaten Sünni Mezhepler
içinde en hoşgörülüsü, en insancıl olanı ve en akli olanı, onun kurmuş
olduğu Hanefi Mezhebi’dir.
Demek ki, arkadaşlar; biz 10 küsur yıldan bu yana Tayyipgiller’in
Gerçek İslam’la zerrece ilgilerinin bulunmadığını, bunların Muaviye’nin ve Yezid’in yolundan giden sahte dinciler olduğunu söylerken
yerden göğe dek haklıymışız...
Sadece bu olay bile bizim bu tezimizi kanıtlamaya yeter de artar
bile. Kaldı ki bu konuya ilişkin daha yüzlerce kanıt ortaya konabilir...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Ekim 2018
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Ayrım
İki

Hayvan düşmanı zalimlerin hayvanlara ve
hayvanseverlere saldırıları günlük olaylardandır
2010 yılında başlayan “Kedi Davaları”ndan 6’ncısı da bugün sonuçlandı.
İstanbul Anadolu Adliyesinin 58’inci Asliye Ceza Mahkemesinde
saat 10.50’de görülen davada, bir hayvan düşmanını bıçakladığım
suçlamasıyla 11 ay hapis cezasına çarptırıldım.
Eğer sevgi dolu bir yüreğe sahipseniz, eğer hayatın, insanların, hayvanların ve doğanın bir bütün olarak kavranması ve savunulması şiarınız olmuşsa, bu türden cezalara mahkûm edilmeniz işten bile değil.
Daha öncesinde de yine hayvan düşmanlarını dövdüğüm iddiasıyla
8 buçuk ay cezaya mahkûm edilmiştim. Sadece ben değil üstelik; eşim
de 18 ay cezaya mahkûm edilmişti o davada.
Saygıdeğer arkadaşlar;
Hayvan düşmanı zalimlerin göğüslerinde, Nazım’ın deyişiyle “yürek değil de manda derisinden bir çarık taşıyanların”, sahipsiz, savunmasız, güçsüz, aç susuz hayvanlara ve onların dertlerine bir nebze
de olsa derman olmak için siz hayvanseverlere saldırması, İsmet Paşa’nın deyişiyle; “sokaktan geçerken sakınılması mümkün olmayan
sıçrantılar”, gibidir.
Durup dinlenmeden bir zalim, yolunuzun üstünde, gözünüzün önünde ya hayvanlara saldırır, ya da; “Ona niye yiyecek veriyorsunuz?”,
diyerek size saldırır.
Daha geçen Cumartesi değil de, ondan bir önceki Cumartesi gecesi,
Üsküdar Mihrimah Camii önünde otobüs beklerken, bir zalim, o çevrede yaşayan bir sokak köpeğine saldırmıştı, küfürler ederek. Hem de
trend giyimli, at kuyruklu, yani icabında entel takılan bir tip...
Elimde çantamla, o an bölgedeki sokak kedilerine yiyecek veren bir
arkadaşı izleyip sohbet ediyorduk, yine o an yanımıza gelen hayvanse27

ver bir genç kızla.
Saldırıyı görünce, hemen çanta tutan kolumu göğsüne dayadım.
“Sakin ol, kardeş”, dedim. “Bir şey yapmaz o köpek.” Ama hiç dinlemedi beni.
Oysa köpekle arasına girmiştim zaten. Muhakkak ki daha önceden
de hayvana bir saldırıda bulunmuş olmalı, hayvan o yüzden ona havlamıştır, diye düşünmüştüm. Uyarıma rağmen yürüyünce küfrederek
hayvanın üzerine, ben de boş olan sağ yumruğumu çaktım suratına.
Benden oldukça genç ve uzun boyluydu. Kolunu dolayıp devirmek
istedi beni. O arada da tırmalamış sol yanağımı. Ben de sağ kolumla
sarıp sol ayağımla da çelmeleyince, o alta, ben onun üstüne düştük yere.
Yatırdım sırt üstü, birkaç yumruk da orada vurdum. O an, duraklarda
otobüs bekleyen gençler gelmişler başımıza, tuttular beni kollarımdan
ve aldılar zalimin üstünden. 20 kadar genç aramıza dolmuştu. O gençlerin güvencesini hissedince zalim, bir küfür sallamaz mı bana...
Ben de birkaç okkalı küfürle yürüdüm üstüne, topuklayıp gitti...
Tesadüf bu ya; ertesi gece yine karşılaştık. Fakat kafası önde, ayaklarının ucuna bakarak hızla geçip gitti yanımdan. Ben de uzatmadım artık.
Herhalde yüreğimin sevgi dolu oluşundan olacak; böyle durumlarda
bir Hz. Ali kuvveti geliyor bana. Ve zalimlere derslerini veriyorum.
Bakalım bu böyle ne kadar sürecek...
Zira bugün, 74’üncü yaşımdan gün almaya başladım. Eee, doğanın
da bir kanunu var. O kanunla hükmünü icra edecek... Bakalım o zaman
neyleriz...
Neyse, yoldaşlar; dediğim gibi, hayvanseverseniz eğer, bu tür olaylar yaşamanız günlük durumlardandır.
Bu ay, kapımızın önünde baktığımız çok akıllı bir köpeğimizi kaybettik. “Zeus”tu adı. Kurt kırmasıydı. Onu da ilk sahibi terk etmiş, sokaklarda yaşamaya tutunmaya çalışırken, canavarlaşmış yaratıklar arabayla geçerken uzatmışlar tüfeğin namlusunu pencereden, omzundan
vurmuşlarmış hayvanı.
Ameliyat ettirip tedavi etmiştik yarasını. Sevgi gösterince de biz,
gelip apartmanımızın önünü mekân tutmuştu, ayrılmaz olmuştu oradan.
Yaşlıydı. Ameliyat eden veteriner, on yaşın üzerinde, demişti. Aniden ölmüş bir sabah. Sanırız kalp kriziydi. Mahallemizin hayvansever
çocukları gelip haber verdiler. Gözyaşları içinde gömüldü Zeus, mahalledeki şimdilik boş kalmış olan bir arsaya.
***
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Zeus, tedavi olduğu günlerde...

Severseniz acı çekersiniz
Bir kedimiz öldü FİB’den. Beyaz yüzünün üzerinde, tam da burnunu kapsayacak biçimde kalp benzeri bir siyahlık vardı. O yüzden adını
“Kalp Burun” koymuştuk.
Üç dört kez götürdük veterinere. Her seferinde üçer iğne yaptı,
şuruplar içirdi, ama namussuz FİB Virüsü, önlenemez, ağır bir ishal
şeklinde tutmuştu, hayvancağızın sindirim sistemini. O hastalık eritti,
kuruttu ve götürdü...
Yine geçen ay, sanırım 13’üydü ayın, hani şiddetli yağmurlar olmuştu İstanbul’da iki gün art arda. İşte birinci günün akşamı bulmuştum,
aşağıda resmini göreceğiniz “Yeni Bıdık”ımızı. Üsküdar’da annesiz
kalmıştı. Ne geldiyse zavallı anneceğizin başına... Acı acı feryat edip
annesini çağırıyordu, ilk gördüğüm akşam.
Bir kapalı dükkân kapısıyla parmaklıklı kepengi arasında yürek parçalayıcı biçimde miyavlayıp duruyordu. Küçücüktü daha. Sanırım bir
29

Bıdık çay içerken

aylık kadar.
Düşündüm kendi kendime, dedim yahu alıp
götürsem, ama ev de pek
dolu...
Sonra, evdeki hayvanlarımız FİB’le enfekte olmuş durumda. Yani henüz
hastalık belirtisi göstermemiş olanlar bile taşıyorlar
virüsü. Bunu götürürsek
eve, bağışıklık sistemi de
daha tam gelişmemiş olduğu için vurabilir bunu,
diye düşündüm bir de.
Almadan döndüm eve.
Ama o gece uykularımda
hep feryat edip durdu o
yavru kedicik. Çığlıklarını

duydum gece boyu.
Eşim sabahleyin Üsküdar Veteriner İşlerindeki ilgili genç veterinere
hasta bir kedimizi götürecekti. Tarif ettim yerini; “görürsen al da gel
Sultan, bakalım ne olacaksa olsun”, dedim.
O da zaten öncesi akşam anlatınca ben bu bıdığın halini, “Keşke alıp
gelseydin Hoca”, demişti.
Eşim gündüz gidip aramış tarif ettiğim yeri, bulamamış. Orada dükkân sahibi bir kadına sormuş, o da sabahtan beri burada olduğunu ama
hiç görmediğini söylemiş.
Ertesi akşam, Partiden eve dönerken uğradım ben yine “Yeni Bıdık”ımızın feryat edip durduğu yere. Yine yağmur yağıyordu, bir önceki günkü kadar şiddetli olmasa da. Yavrucuk da zaten aynı yerde yine
feryatlarına devam edip duruyordu.
Oraya atılmış kâğıttan boş bir un torbası bulup, yakalayıp içine koydum, “Yeni Bıdık”ımızı. Hiç insanla yakın temasa gelmemiş olduğundan bana bir iki “pıh” çekse de, bir şey yapmadı. Kulaklarından ve boyun derisinden tutup koydum torbanın içine, getirdim eve.
Evimizin en kıdemlilerinden Pamuk Hanım, anne olarak hemen
sahiplendi Yeni Bıdık’ı. Sarıp sarmaladı kucağına. Zaten bir ay kadar
önce, bir arabanın amortisör yayı içinden çıkarıp eve aldığımız bir yav30

ru kediyi de sahiplenmişti Pamuk Anne. Bunu da sahiplendi, arkadaş
oldular Eski Bıdık’la Yeni Bıdık.
Gelişti, pek güzelleşti. Geceleri Pamuk Annesinin yanında sıcaklanınca kaçıp geldi benim göğsüme ve orada yattı. Çok mutlu ve neşeliydi.
Fakat alçak FİB onu da buldu ve vurdu...
Kalp Burun’dan ona bulaşmıştı aynı lanet hastalık. O da ağır bir
ishale tutuldu. Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba olmak üzere üç kez
götürdük veterinere. En son geçen Çarşamba ben götürmüştüm. Yine
iğne yaptı veteriner, ishal kesici şuruplar vardı; “Onları içirmeye devam
edin.”, dedi. İç parazit dökücü şurup vardı; “Onu da içirmeye devam
edin.”, dedi. Geldik eve...
Gelir gelmez, kana kana su içti uzun uzun. Midesine giren son dünya nimeti de o oldu zavallının... Hiçbir yiyecek yiyemedi.
Ben Partiye geldim, ama durumunun ağırlığının farkındaydım. Yolda aradı eşim, bu Yeni Bıdık’ımızı da kaybettiğimizi söyledi.
Ağladık onun için de, gözyaşı döktük.
***
Hayat böyle işte...
Severseniz acı çekersiniz...
Bundan kaçmanın, kurtulmanın mümkünatı yok...
Dün de sokağımızda baktığımız yavrulardan birini araba ezip öldürmüş. Sokağın en dar bölgesinde bir komşu, yediği balığın kafalarını kedicikler yesin diye yüksekte olan bahçesinden atmış aşağıya, yola. Bu
hayvan da orada karnını doyurmaya çalışırken yokuş aşağı hızla gelen
bir araba ezip öldürmüş hayvanı.
Zaten iki kardeş kalmıştı o yavrular. Üç aylık kadardılar. Şimdi kaldı
geriye tek bir yavru.
Demek ki arkadaşlar, aşağı yukarı bir ay içinde baktığımız hayvanlardan bir köpeğimiz, üç de kedimiz ölüp gitmiş. Zaten hep böyle oluyor, aşağı yukarı. Her ay birkaç hayvanımız hastalıklardan ya da arabaların ezmesinden dolayı ölüyor. Yok olup gidiyor.
Şimdi de arkadaşlar; ilgi duyanlar-merak edenler için bugün yargılanıp ceza aldığım davaya ilişkin, 5 Ekim’de yazıp 6 Ekim’de mahkemeye ulaştırıp dosyasına koydurduğumuz, esasa ilişkin son savunmamı
görelim:
***
31

Sayın Hâkim;
Kendisini bıçakladığım iddiasıyla benden şikâyetçi olan Mustafa
Kaba adlı bu şahıs, bizim apartman çevresinde sokak hayvanlarına yiyecek vermemizi istemeyen, hepsi de Rizeli hemşehri, yakın köylü ve
birbirleriyle akraba olan kat maliklerinden Özcan Morgül adlı birinin
kiracısıdır. Apartmanımız dört katlıdır. Biz en üst katta otururuz. Diğer
katlarda oturanlarsa, yukarıda anlattığımız akraba ailelerdir.
Apartmanın kot farkından dolayı en altta iki küçük odası bulunmaktadır, Özcan Morgül’e ait. İşte Mustafa Kaba da orada oturmaktadır.
Başlangıçta ilişkilerimiz iyiydi. Eşi de, kendisi de bize saygılı davranırlardı; biz de onlara anne baba şefkatiyle davranırdık. Tabiî biz herkese karşı güleryüzlü, hoşgörülü, sevecen davranan insanlarız.
Sokak hayvanlarına yiyecek vermemiz de bizim bu yapımızdan kaynaklanır. Her tarafın taşa, betona kestiği sokaklarda bu hayvanlar kendiliklerinden ne bulup ne yiyebilirler ki...
Vicdan sahiplerinin gönlünden kopan kırık kırsıkla yaşamlarını ve
nesillerini sürdürme uğraşındadırlar. Kaldı ki, hastalıklardan, hızla gelen arabaların altında kalıp ezilerek ölmelerinden dolayı, doğan her yüz
sokak hayvanından ancak belki de sadece biri hayatta kalabilmektedir;
o süre de sadece birkaç yıldır.
Oysa kedilerin ve köpeklerin ortalama yaşam süreleri, sokak hayvanları baz alındığında on beş yıl civarındadır. Yukarıda andığım sebeplerden, hemen hiçbiri bu kadar süre hayatta kalamıyor.
Sözü uzatmayalım; altı-sekiz ay kadar sonra Mustafa Kaba ve eşi,
bize selam vermeden, görmezden gelerek gelip geçmeye başladılar.
Oysa aramızda hiçbir olumsuz olay yaşanmamıştı.
Sonra bir gün eşim, apartmanımızın altındaki bize ait olmayan arsada baktığı bir anne kediyle yavrularını taşlarken görüyor, Mustafa
Kaba’nın eşini. Tabiî müdahale ediyor; “Ne istiyorsun zavallı hayvancıklardan? Yaptığın çok ayıp.”, diyor.
Verdiği yanıt saygısızcadır. “Çok seviyorsan bunları, al evinde bak.
Biz apartman çevresinde bunların dolaşmasını istemiyoruz.”
Eşim buna karşı; “Bu apartmanın dört kat malikinden biri de benim.
Ben de yasal hakkım olan sokak hayvanlarına yiyecek verme işini sürdüreceğim. Bu kimseyi ilgilendirmez, kimseye de zarar vermez.”, der.
M. Kaba’nın eşi yine aynı tutumla; “Öyle mi bana tapu göster tapu.
Tapun var mı?”, diyerek eşimi alaya alır aklınca.
Olay anlaşılır ki sonradan, apartmanın giriş katında oturan, Üsküdar
Belediyesinde makam şoforü olarak çalışan Ahmet Morgül adlı şahıs,
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Kaba Ailesine belediyeden yılda birkaç kez olmak üzere alışveriş çeki
alıvermiştir. Yine Üsküdar Belediyesinden yıllık yarım ton da kömür.
Kaba’ların ev sahibi olan Özcan Morgül de büfecidir. Gıda kolilerinin boş kalan ahşap sandıklarını arabasıyla bu aileye getirivermektedir,
sobada yaksınlar diye. Sobayla ısıtmaktaydılar evi.
Yani Morgül’ler, Kaba Ailesini mamalayarak bize karşı tetikçilik
yaptırmak istemektedirler.
Bu arada birkaç kardeş olan Kaba’lar; “Biz şöyle asarız, böyle keseriz. Kardeşlerimizden biri adam vurdu, şu anda hapiste yatmaktadır.
Biz kurşun atmayı da kurşun yemeyi de biliriz.” gibisinden tehditler
savurmaktadır, hem eşime karşı hem de mahallede.
Bizimle başlangıçta iyi konuşan aile, bir anda bize en düşman davranan aile olmuştur.
Bu arada şunu da belirtelim; Morgül Ailesiyle de hayvanlara bakmamızı engellemek istedikleri için aramızda yaşanan olaylardan dolayı
dört kez davalık olmuştuk.
Morgül’ler, bunları bize karşı kışkırtarak bir anlamda maşa olarak
kullanmak istemişlerdir, kendi ceplerinden çıkmayan, çok küçük çıkarlar sağlayarak.
Bir gün, eşim apartman önünde sokak kedilerine yiyecek vermektedir. Olay gününden iki gün öncesidir bu. Mustafa Kaba’nın eşi Hatica
Kaba, eşime yönelik olarak; “Kedi manyağı, git başka yerde ver yiyeceği kedilere. Apartman çevresini kirletiyorsun. Öğretmen olmuşsun ama
adam olamamışsın.”, gibi hakaret içeren cümleler sarf eder.
Eşim de; “Git işine! Seni ilgilendirmez benim nerede yiyecek vereceğim. Vicdanı olmayanlar anlayamaz benim yaptığım işi.”, der ve
yiyecek vermeye devam eder.
Bunun üzerine Mustafa Kaba, evinden dışarı çıkarak annesinden
bile yaşlı olan eşime, beş çocuğumun en küçüğünün bile yaşından daha
küçük olan yaşına bakmadan ağıza alınmayacak sinkaflı küfürler savurur. Hem de nara atarak...
Apartman komşuları ve yan apartmandaki komşular da duyar, onun
bu galiz, iğrenç küfürlerini.
Eşim telefonla bana bildirdi, böyle bir hakarete maruz kaldığını.
Ben de “Hemen olaya tanık olan bir iki komşuyu da yanına alarak mahalle karakoluna git ve şikâyetçi ol bu şahıstan.”, dedim. Eşim de yan
apartman komşularımızdan, Mustafa Kaba’nın tehditlerinden çekinmeyen Türkan Aslan adlı komşumuzu da yanına alarak birlikte Çengelköy
Karakoluna varıp olayı anlatıyor, saldırgan şahıstan şikâyetçi oluyor.
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Saldırgan Mustafa Kaba, bu olayından dolayı yine Anadolu Adliyesinde yargılandı ve doksan gün karşılığı maddi para cezasına çarptırıldı.
Avukatlarım itiraz ettiler, cezanın azlığına.
Bu olaydan iki gün sonra, hatırladığım kadarıyla 21 Aralık 2014’te
arkadaşlarım beni ziyarete gelmişti. Zira çok ağır bir gribal enfeksiyon
geçiriyordum, bronşlarıma inmişti enfeksiyon. Sabah akşam antibiyotikli iğne yaptırıyordum, doktorun reçetesinde yazdığı üzere. Yani yatıyordum hasta olarak.
Arkadaşlarım iki arabayla geldiklerini telefonla bildirince ben de
onları karşılamak için üzerimde eşofman olduğu halde aşağıya indim,
apartman önüne.
Kalabalık vardı apartman önünde. Sanırım yan apartmanda da bir
etkinlik vardı. Arkadaşlar arabalarından çıkarken, Mustafa Kaba da
apartman önüne gelip benimle karşılaştı. Ben; “Annen yaşındaki bir
kadına o küfürleri ederken hiç utanmadın mı?”, dedim.
Utanıp yüzü kızaracağı yerde bana da küfür ve tehditlerle saldırdı.
Bu arada bize yaklaşmış olan ziyaretçi arkadaşlarım araya girdiler, birbirimize temas etmeden bizi ayırdılar.
Olay bütünüyle bundan ibarettir.
Mustafa Kaba, yolun otuz metre kadar aşağısına inip orada beklemiş. Biz de arkadaşlarla birlikte dördüncü kattaki dairemize çıktık.
Ben Mustafa Kaba’nın nerede, nasıl bıçaklandığını ya da kesici-delici bir aletle yaralandığını görmedim, bilmiyorum.
Mustafa Kaba bir savunma tanığı getirip mahkemede dinletti. Adı
Muharrem Akbıyık olacaktı, sanırım. O, mahkemeniz huzurunda verdiği
ifadesinde Mustafa Kaba’nın kendi zillerini çaldığını, kendisinin de dışarı çıktığını, bu şahısla konuştuğunu; o arada da elinde bir kan gördüğünü söyledi. “Bu kan necidir? Nasıl bir yaradan çıktı?”, diye sorduğunu,
Mustafa Kaba’nın da kendisine elindeki kanın sebebini bilmediğini söylediğini belirtti. Birlikte kanın izini sürerek araştırdıklarını ve böğründe
bir yara gördüklerini, kanın da buradan aktığını anladıklarını aktardı.
Yani Mustafa Kaba, olay sonrasında, savunma tanığının aktarımına
göre nasıl yaralandığını bile bilmiyor. Bırakalım bıçaklandığını, neresinden, nasıl bir aletle yaralandığının bile farkında değil.
Sonunde kendisi bir varsayımda bulunarak, benimle husumetinden
dolayı onu benim bıçakladığımı iddia ediyor ve benden şikâyetçi oluyor.
Mustafa Kaba’nın avukatı, bu şahsın eşinin benim aleyhimde Morgül’lerle aramızda geçen davalaşmalardan birinde tanıklık yaptığından
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dolayı, benim Mustafa Kaba’yı bıçakladığımı iddia etmektedir.
Oysa, Mustafa Kaba’nın eşi Hatice Kaba’nın aleyhimde yaptığı tanıklığın üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmiştir, olay gününde.
Kaldı ki, Morgül’ler iki aileden oluşmaktadır apartmanda. Bir de
bunlarla akraba olan Arıcıoğlu Ailesi vardır. Bunların da birçoğu aleyhimde yalancı tanıklık yapmıştır. Sayalım adlarını:
Özcan Morgül, Ayşe Morgül, Neriman Morgül, Serpil Morgül, Mehmet Arıcıoğlu.
Bu şahıslar hep aleyhimde yalancı tanıklıklarda bulunmuştur değişik davalarda, 2010 yılından bu yana.
Tabiî davaların tamamı da bizim sokak hayvanlarına yiyecek vermemizi istememelerinden dolayı oluşmuştur.
Bunlar, eşimin hayvanlar için sokağa koyduğu şeffaf plastik yiyecek
kaplarının üzerine çamaşır suyu dökecek, Temmuz sıcağında yine aynı
plastik kaplara koyduğumuz suları kaplarıyla birlikte fırlatıp atacak,
apartmana yakın yerlerdeki yavru ve anne kedileri bile tekmeleyip taşlayacak denli acımasızdırlar.
Onların kabullenemediği şu olmuştur:
Biz apartmanda üç aileyiz, bizi kast ederek de, bunlar bir aile. Bunlar niye bizim aldığımız ortak karara uymuyorlar? Biz apartman çevresinde sokak hayvanı istemiyoruz, bunlarsa ısrarla yiyecek vermeye
devam ediyor hayvanlara.
2010 yılı başlangıcında bir araya gelip beni de çağırdılar. Bu düşüncelerini ve kararlarını ilettiler. Bense; “Herkes kafasından hüküm kuramaz. Yasalar vardır, yönetmelikler vardır, Belediyenin usul ve niazmnameleri vardır. Hepimiz bunlara uymakla yükümlüyüz, ortaklaşa bir
yaşamı sürdürebilmemiz için. Hiçbir yazılı kanun, yönetmelik, nizamname, sokak hayvanlarına yiyecek vermeyi, su vermeyi yasak kılmaz.
O zaman biz vicdanımızın emrine uyarak bu hayvanlara yiyecek de veririz, su da veririz. Bunların kimseye bir zararı yok. Apartmanın dışında
yaşıyorlar, zaten de ölüp ölüp gidiyorlar. Ayrıca da bizim kültürümüz,
geleneklerimiz, bu hayvanlara yardımcı olmayı emreder bize. İşte bu
sebeple, nasıl ben size kendi kafamdan bir kural, kanun belirleyip dayatamıyorsam, siz de bunu yapamazsınız.”, diye cevap vermiştim.
Sonra bunlar anne kedileri tekmelemeye, yavruları taşlamaya, su ve
yiyecek kaplarını gâh çamaşır suyuyla zehirlemeye gâh fırlatıp atmaya
başladılar. Eşime de “Kedi manyağı”, “Kedici” gibi hakaret içeren sıfatlarla saldırmaya başladılar. İstenmeyen olaylar ve davalar bunlardan
kaynaklandı.
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Mustafa Kaba Ailesini de çok basit maddi çıkarlarla güdüleyip üzerimize saldılar. Kullanıldı bu insanlar, Morgül’ler tarafından.
Mustafa Kaba, mahkemede bir savunma tanığı daha dinletmiştir,
Şemsi Fidan Tan Sarıkaya adlı. Bu kadın, yan apartmanın, ki iki apartman arasında dört metre kadar mesafe vardır, beşinci katında oturmaktadır. Bizim apartmanın giriş katında oturan Ahmet ve eşi Serpil Morgül’lerle olan bir Kedi Davamızda beş altı kilo çay karşılığında yalancı
tanıklık yapmayı kabul etmiştir ve yapmıştır.
Öyle ki, oturduğu beşinci katının balkonundan bizim apartmanın
giriş katında oturan Morgül’lerin evinin içini bile gördüğünü iddia etmiştir. Oysa apartmanımızın giriş kapısı üzerinde bir metrelik çıkıntıya sahip koruma siperliği vardır betondan. Apartman kapısının önü
yağmurda karda ıslanmasın diye. Bu siperlikten dolayı, bırakalım dairenin içinin, hatta apartmanımızın merdiven boşluğunun görünmesini,
apartmanın dış giriş kapısı bile görülemez, yan apartmanın beşinci kat
balkonundan. Bizim o davalaşmamızdaki olay, Morgül’lerin dairesinin
önündeki merdiven boşluğunda yaşanmıştı.
Bu yalancı tanığın ifadesi üzerine duruşma hâkimi bile öfkelenmiş,
yalancı tanıklıktan seni içeri atarım, doğru konuşmuyorsun, diyerek
öfkesini dile getirmişti. Biz de keşif talebinde bulunmuştuk, bu yalancı tanığın iddiasının imkânsızlığını bizzat yaşayarak görebilmesi için,
mahkeme hâkiminden.
Hâkim keşfin gerekli görülmediğini, fotoğraflarını çekerek apartmanın ve aradaki mesafeyi oluşturan boşluğun fotoğraflarını çekerek getirmemizin yeterli olacağını belirtmişti. Biz de çektiğimiz fotoğraflarla
bu yalancı tanığın iddiasının imkânsızlığını yüzde yüz oranındaki bir
kesinlikle ortaya koymuş ve mahkemeye sunmuştuk.
Bu davamızda da akıl almaz iddialarda bulunan, şikâyetçi Mustafa
Kaba’nın bile görmediği ve aklının almayacağı iddialarda bulunan bir
tutum ortaya koymuştur.
O zamanlar üç beş yaşında bulunan kızının saçlarından tutup, havaya
kaldırıp duvara çarptığımı ve bu küçücük yavrucağın boğazına bıçak
dayadığımı iddia etmiştir, dosyada görüleceği üzere. Yani sağlıklı bir
ruh yapısına sahip bir insanın düşünemeyeceği, hayal dahi edemeyeceği
iddialarda bulunmuştur, aklınca iyi yalancı tanıklıkta bulunabilmek için.
Dosyadaki ifadesinden de görüleceği üzere, mahalle komşularımız
bile ayıplamıştır bu kadını; “Senin olaya ilişkin hiçbir ilgin ve bilgin
yok. Ayrıca da senin aklın kıt. Niye gidip böyle Hocalar aleyhinde yalancı tanıklık yapmaktan zevk alıyorsun?”, diye.
İşte bazı insanlar böyle, ne yazık ki...
Kaldı ki, benim ve eşimin tüm mahalle çocuklarıyla ilişkimiz çok
iyidir. Her ikimiz de öğretmeniz çünkü. Ömrümüzü çocuklara, onların
yetiştirilmesine ve eğitime adadık.
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Özellikle bu yalancı tanığın küçük kızı (iki kızı vardır) bizi de, hayvanları da çok sever. Birkaç ay önce bir sokak kedisinin annesini emme
dönemindeki bir yavrusunu getirip evlerinin balkonunda bakmak, beslemek istemiştir. Fakat hayvan düşmanı bu yalancı tanık hemen ertesi
gün sokak hayvanını apartman dışına attırmıştır.
Komşular haber verdi, eşim gidip aldı. Evde büyüyünceye kadar
bakmaya uğraştı ama yeterli süre anne sütü almadığından savunma mekanizması gelişmemiş olan yavru kedicik hastalanarak öldü...
Kaba ve Morgül Aileleri, bu yalancı tanığı kullanmak için bir davalarının daha tanık listesine yazdırmışlardır. Ki, o dava dosyasında sabittir bu işi yaptıkları.
Fakat her nedense o davaya gelememiştir Şemsi Fidan Tan Sarıkaya
adlı yalancı tanık.
Bir komşumuzun evinde eşimle bu yalancı tanık karşılaşırlar. Komşumuz sorar; “Niye Hoca Teyze’ye ve Hoca Amca’ya karşı gidip yalancı tanıklıklarda bulunuyorsun?”, diye.
Cevabı şu olur:
“Öğretmen, senin için de gidip şahitlik edeyim. Sen de iste, sana da
şahitlik yapıvereyim.”
Yani, bu şahsın ruh ve zihin dünyası bu seviyededir işte... Bula bula
böyle insanları bulup kullanıyorlar bize karşı...
Neylersiniz...
Biz başka dünyadayız, bunlar başka dünyada. Biz onları anlıyoruz
da, onların bizi anlaması imkânsız.
İşte bu dava konusu ve öncesindeki “Kedi Davaları” olarak adlandırdığımız davalar, hep bu ayrı dünyaların insanlarının birbirleriyle
taban tabana zıt ruh, ahlâk ve vicdan yapısına sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.
Hayat, toplum bizi böyle insanlarla da muhatap kılmaktadır. Ne yapalım... Elden ne gelir?..
Sayın Hâkim;
Belki sözü uzun tuttum. Bunun da sebebi; istedim ki bizi anlayasınız. Biz, insanlardan tek bir şey istemişizdir bugüne dek: Anlaşılmak...
5 Ekim 2018
Nurullah Ankut (Efe)
***
Selam ve sağlıcakla...
9 Ekim 2018
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Yargıyı da ayaklar altına düşürdün
Ne oldu, Hafız?
Hani “ver papazı, al papazı” oynuyordun?
Oynayamadın, değil mi?..
Efendin Trump seni alıp katladı, eğdi büğdü, fırlatıverdi ortaya...
Sen de meşrebin olduğu üzere, hemen dize gelip aman diledin...
“Ya, tamam, verelim papazınızı da; ama bize biraz zaman tanıyın.
Bu kadar da üzerimize gelip madara etmeyin bizi. İşte önümüzdeki 12 Ekim’de yeni bir duruşması olacak papazınızın. O güne kadar
biz mahkemeyi ayarlarız, savcısını, hakimini tembihleriz sıkı sıkıya,
onlar da salıverirler. Ama o zamana kadar bu konuda bizi çizici tweet’ler atmayın, konuşmalar yapmayın. Sessiz sedasız o günü bir bulalım, tamam, söz; dediğinizi yapacağız.”
Böyle dedin, değil mi efendine?..
Efendin Faşist Bunak Trump da, “Eh hadi bakalım, öyle olsun. O
güne kadar biz bu konuda sesimizi çıkartmayalım. Bu da sana bizim
kıyağımız olsun.”, dedi. Ve dediğini de yaptı.
Geldik bu güne...
Mahkemen, düştüğü trajikomik haller sonucunda papazın salıverilmesine karar verdi. Zaten Parababaları sözcülerinin, yazarçizerlerinin
“piyasa” dediği finans ortamı çoktan almıştı alacağını. Ve dolar, mahkeme günü sabahından itibaren düşüşe geçip 6 liranın altına indi. Mahkemenin kararıyla birlikte de an itibarıyla 5.92 TL’dir (saat 17:00).
Ne demişti aylar öncesinde ABD Emperyalist Haydudunun Faşist
Bunak Şefi Trump?
“Masum bir insanın serbest kalması için karşılığında hiçbir şey
vermeyeceğiz. Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz.”
“Rahiple ilgili süreçte hâlâ sona gelinmedi. Olanları bir kenar-
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da oturup izlemeyeceğiz. İnsanlarımızı alamazlar. Neler olacağını
göreceksin”

Dediğini yaptı mı Faşist Trump?
Yaptı, değil mi?..
Onlar bilirler, senin gibilerin hiçbir direniş gösteremeyeceğini karşılarında.
Sadece kendini değil, yargıyı da ne hallere getirdin be Tayyip! Ne
durumlara düşürdün...
Casusuluktan, CIA ajanlığından, hem FETÖ hem de PKK ile işbirliği halinde çalışmaktan dolayı mahkeme önüne çıkan ve hakkında 35
yıllık bir ceza istemiyle yargılanan papaz görünümlü ABD eski Özel
Kuvvetler mensubu ajanı tahliye ettirip ev hapsine aldırmakla yetinmiyorsun be Tayyip...
Onun ev hapsini de, yurt dışına çıkış yasağını da kaldırtıyorsun emrin altına aldığın, hukuk bürona dönüştürdüğün mahkemelere.
Sadece ABD Emperyalist Haydudu beni sevimli bulsun, benimle
çalışmaya, beni kullanmaya devam etsin, yeter ki kubura süpürmesin,
diye...
En kullanışlı işbirlikçisisin ABD’nin sen, Tayyip. Eksiksiz ve kusursuz biçimde BOP Eşbaşkanlığı görevini yapmaya devam ediyorsun.
ABD, Türkiye’yi parçalatacak sana. Türkiye’yi çökertecek. Bu işle
görevlendirdi seni. Bak, senin yapacağın görevin ortaya çıkaracağı sonucu, BOP Haritası’yla da ortaya koydu.
Sen de o görevini defalarca ekranlarda, meydanlarda tekrarladın,
büyük bir heveskârlıkla. “Biz Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Kuzey Afrika Projesi’nin eşbaşkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi
yapıyoruz.”, diye.
Evet, Tayyip. O görevi yapıyorsun. ABD işbirlikçisisin, piyonusun.
Ve de Türkiye’nin, vatanın, milletin ve halkın düşmanısın. Yani hainsin!
Bu suçlarından dolayı, bugünkü yasalar çerçevesinde hukuka uygun mahkemeler önünde yargılanacağın-hesaba çekileceğin günler de
gelecek!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Ekim 2018
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İnsan şerefi için yaşar
Eee, Kaçak Saraylı Hafız?
Siyasi hayatının neredeyse tamamı, tükürdüklerini yalamakla
geçti be...
Ve bundan da hiç rahatsızlık duymadın yahu. Hâlâ çıkıyorsun
meydanlara “Ben ustayım. Ben reisim, ben başkanım”, diye kendi
kendine kallavi unvanlar bağışlıyorsun.
İyi be Hafız...
Demek ki sen de bu tür bir insansın. Demek ki böyle insanlar da
varmış dünyamızda.
Oysa biz bu yaşımıza dek bir kez olsun tükürdüğümüzü yalamaktansa, bin kez ölmeyi tercih ettik hep.
Bize dediler ki babamız, anamız;
“Evlat! İnsan bu dünyada şerefi için yaşar. Asla bedeli ne olursa olsun toz kondurmayacaksın şerefine. Eğer bunu yapamazsan, artık ondan sonra yaşamış olmanın hiçbir önemi ve değeri yoktur. Çünkü insan
olarak o an ölmüşsün demektir.”
Biz, işte en büyük ahlâki erdem olarak bu yüce anlayışı benimsedik. Ve o hat üzre yaşadık hep. Hiç kimse de kalkıp bunun aksini iddia
edemez.
İşkence odalarında bile, çakal sürülerinin tekme, yumruk darbeleri
altında ya da falakaya bağlanmış ayaklarımızın üstüne inen ağır sopalar karşısında ve de sapık cellâtların apış aramıza hayalarımızı ezmek
için vurduğu alçakça, puştça tekmeler karşısında; tüm bunlara ilaveten,
bıyıklarımız demetiyle yolunurken bile bu yüce anlayışa toz kondurmadık, zerre miktarda olsun.
İşkencecilerin hakaret ve küfürlerine misliyle karşılık verdik, o şartlarda bile... Sonunda pes eden onlar oldu. “Bu manyakla daha fazla uğ45

raşmayalım. Bu ölünceye kadar böyle davranır. Manyak çünkü herif.”,
deyip bıraktılar zulmü.
Tabiî ondan sonra da karşımızda; “Biz kanun adamıyız, kanunları savunuyoruz.”, diyemediler. “Biz Amerika’yı savunuyoruz, Amerika’nın adamıyız.”, diyemediler. Velhasıl; olay bazında da, düşünce bazında da yenildiler her seferinde. Haklılığımızı, meşruluğumuzu orada
da, karşı çıkamayacakları biçimde koyduk ortaya.
Tek tük de olsa saygı duyanlar oldu tutumumuza. Çay söyleyenler
oldu bize. Ve hatta, işkenceye bilfiil katılmayıp da onları yönetenlerden
biri; “Çocuklar”, dedi. “Öğle yemeği için ben kendime lahmacun söyleyeceğim. Size de söyleyeyim mi?”, diye sordu.
Biz de; “Söyle ama parasını biz veririz. O şartla söyle.”, dedik.
“Hadi öyle olsun bakalım.”, dedi, söyledi...
Yani düşmanın bile içinden az da olsa vicdan taşıyanları saygı duydu bize.

ABD karşısında bu kaçıncı diz çöküşün?
Neyse... Gelelim esas konumuza, Hafız...
Çok değil, daha geçen 11 Ocak’ta aynen şöyle höykürüyorsun, Kaçak Saray’ına topladığın gariban muhtarlar karşısında:
“Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 43. Muhtarlar
Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’nın
FETÖ terör örgütü elebaşını vermediğini belirterek, “Sen bunu
vermiyorsan bundan sonra sen bizden her hangi bir teröristi istediğiniz zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın” açıklamasında bulundu.”[8]

Ha, bir de “ver papazı, al papazı” hikâyen var, değil mi Hafız?
28 Eylül 2017’de de yine şöyle kükrüyorsun:
“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.”[9]
http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-bu-fakir-bu-gorevde-ankara-yerelhaber-2524814/.
[8]

https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2017/09/28/erdogandan-abdye-ver-papazi-al-papazi/.
[9]
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Eee, ne oldu şimdi, Hafız?
“Bu fakir, bu görevde”, değil mi?
Papazı da vermedi ABD Emperyalist Haydudu. Ama sen papazı verdin. Üstelik de karşılığında hiçbir şey almaksızın...
Papaz memleketine uçunca, efendin, faşist bunak Trump bir açıklama yaptı. Bak ne dedi bu konuda:
“Türkiye ile pastör Brunson konusunda hiçbir anlaşma yapılmadı. Türkiye ile iyi ilişkiler belki de harika ilişkiler olmasına yol
açacak. Rehinler için anlaşma yapmam.”[10]

Gördün mü, bak, Faşist Trump seni almış eline, eğmiş büğmüş, katlamış, fırlatıvermiş patlak top gibi ortaya.
Hani sen papazı verme günün yaklaştıkça bozuk plak gibi “bağımsız
yargı” deyip durdun meydanlarda. “Yargı ne karar verirse, biz ona saygı
duyarız. Yargının bağımsızca verdiği karara herkes de saygı duymalı.”,
gibisinden tekerlemeleri döndürüp durdun.
Tabiî bunda da amacın apaçık biçimde belliydi:
Papaz uçacaktı ya ABD’ye, bu uçuş sonrasında sen de kalkacaktın,
yürüyecektin kürsülere, ekranlara, mikrofonlara; “Ben yapmadım, Miki
yaptı.”, diyecektin. “Hülooğğ”cuların da bunu yutacaktı.
Amacın buydu, değil mi?
Oysa mahkemenin savcısını değiştirmiştin, şahitlerini ayarlamıştın,
heyetini ayarlamıştın; yani yapman gereken ne varsa yapmıştın, papazın ABD’ye uçurulması için.
İşte bu işlerini maskelemek için sarılmıştın “Bağımsız Yargı” teranesine...
Ama, bak Hafız; artık bu kadarını da bugüne dek Kaçak Saray’ının
Arka Bahçeli’si, sana ve ABD’ye zerre miktarda olsun kusur etmemişken yutamadı. Gargara yaptı, tükürdü...
Bak, ne dedi:
“Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
(TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.
“Brunson’ın serbest bırakılmasına tepki gösteren Bahçeli, “Halbuki ver ‘Papazı al papazı’ demiştik. Sözümüz sözdü, irademiz senetti” dedi.
“Türkiye’nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına
http://www.diken.com.tr/trumptan-erdogana-tesekkur-turkiyeyle-harika-iliskilerimiz-olacak/.
[10]
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güven duyulamaz, itibar edilemez” görüşünü dile getiren Bahçeli,
“Sitemliyiz” ifadesini kullandı.”[11]

Gördün mü, Hafız?..
O bile yutamıyor, senin salladığın bu yalanı. Üstelik sadece o değil,
bak. Hemen hemen tamamı senin “hülooğğ”cularından oluşan Osmanlı
Ocakları da yutamamış senin bu dolmanı:
“AKP’ye yakınlığıyla bilinen Osmanlı Ocakları’nın Genel Başkan Yardımcısı N. Fazıl Güldemir, yaptığı açıklamada “Biz Osmanlı Ocakları olarak diyoruz ki dolar 10 lira da olsa o şerefsiz
Brunson gitmeyecek” dedi.”[12]

Evet, Hafız...
Açıkça görüldüğü gibi, tükürdüğünü yaladın bu konuda da.
ABD karşısında bu kaçıncı diz çöküşün be Hafız...
Libya konusunda diz çöktün, Suriye konusunda diz çöktün...

Emperyalist efendileriniz karşısında
iki büklüm eğilmeye her daim hazırsınız
Sadece ABD karşısında da değil üstelik. Almanya karşısında da diz
çöktün. Eğildin büküldün, Şansölye Merkel karşısında. Alman ajanı
Deniz Yücel’i, aynen Papaz Brunson gibi, ayarlayıp mahkemeyi verdin
Almanya’ya. Üstelik sırf Deniz Yücel’i de değil, başka Alman ajanlarını da.
Rusya karşısında da diz çöktün be Hafız. Putin de eğdi büktü seni.
Putin’in uluslararası medya karşısında sana yönelik sarf ettiği ağır küfürleri yedikten sonra, özür diledin ondan.
Bırakalım bu büyük emperyalist devletler karşısında eğilip bükülmeni, Irak Başbakanı Haydar İbadi karşısında bile yaladın tükürdüğünü
be Hafız.
Senin bu işlerin saymakla bitmez...
En son olarak birini daha hatırlatalım da noktalayalım artık bu konuyu.
Mavi Marmara Faciası’yla ilgili olarak İsrail karşısında da diz çöktün ve söylediklerini yalayıp yuttun be Hafız...
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201810161035680541-bahceli-turkiye-deger-papaz-ulke-baskan/
[11]

[12]
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https://odatv.com/osmanli-ocaklarindan-brunson-tepkisi-12101801.html.

Ne zaman bir zorlukla karşılaşsan, hemen diz çöküveriyorsun be...
Huy edinmişsin bunu, ne diyelim...
Hadi kendini hiç düşünmüyorsun da, bu milletin onurunu da düşünmüyorsun be Hafız.
Bak Hafız; Amerikan Derin Devleti’nin legal plandaki örgütlerinden
biri olan “Amerikan İlerleme Merkezi” adlı örgütün “Ulusal Güvenlik ve Uluslararası Politika bölümü Müdür Yardımcısı Max Hoffman” ne diyor, senin bu son diz çöküşüne ilişkin olarak:
“Brunson’un serbest bırakılmasının Amerika’da yargı kararının sonucu olarak algılanmadığı, Türk yargısının derin bir şekilde
siyasileştirildiği, çoktandır ABD Dışişleri Bakanlığı ve medyasında
Türkiye’nin temel adaletten yoksun olduğu algısının oluştuğunu
söyleyen uzman, Amerika, (Türkiye’ye karşı) sopa gösterme yönteminin ve baskı kampanyasının işe yaradığını gördü” diye konuştu.”[13]

Sadece kendini değil, Türkiye’yi de madara ettin be Hafız, dünya
kamuoyu önünde.
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcileri olan sizlerin hepsi böyle be Hafız. Emperyalist efendileriniz karşısında iki büklüm eğilmeye, ceketinizi iliklemeye, diz çöküp aman dilemeye her zaman hazırsınız.
Yazık be...
Para pul, mal mülk, koltuk, makam, unvan bu kadar mı önemli
yahu?..
Kefenin cebi yok, Hafız. Ama sizler bunu anlayamazsınız ki. O ruh
yapısı yok sizlerde. Sizin biricik Tanrınız var tapındığınız; o da Para
Tanrısı...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Ekim 2018

https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-sopa-gosterme-yonteminin-ise-yaradigini-gordu/4613038.html.
[13]
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Ayrım
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Suriye ve İran dışında
AB-D Emperyalistlerinin hizmetkârı olmayan
İslam Devleti yoktur
ABD Emperyalist Haydudunun Faşist Bunak Şefi Trump, İslam
Devletlerine ilişkin şu acı gerçeği en açık biçimiyle ifadelendirdi. Aynen şöyle dedi:
“Trump’tan Suudi Kralı’na ‘Biz olmasak iktidarda 2 hafta bile
kalamazsın’
“ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman’ı,
ABD’nin askeri desteği olmadan “iki hafta” bile iktidarda kalamayacağı yönünde uyardığını söyledi ve “Suudi Arabistan’ı biz koruyoruz” dedi.
“Mississippi’nin Southaven kentinde seçmenlerine seslenen
Trump, “Suudi Arabistan’ı biz koruyoruz. Kral Salman’ı severim.
Ancak, Kral’a, ‘sizi biz koruyoruz, eğer biz olmazsak orada iki hafta oturamazsınız, bizim ordumuz için ödeme yapmalısınız’ dedim”
diye konuştu.
“Trump konuşmasında Suudi Arabistan Kralı’na bu sözleri ne
zaman söylediği konusunda bilgi vermedi.”[14]

Ne kadar açık konuşmuş, değil mi arkadaşlar?
Bu yürek yakıcı gerçek, şu an Suriye ve İran hariç tüm İslam Devletleri için aynen geçerlidir. Hepsi de, Türkiye dahil, ABD’nin uydusu
durumundadır, kuklası durumundadır, piyonu durumundadır.
Üç İslam Devleti lideri, ABD’nin oyuncağı olmamıştı, onun buyruğuna girmemişti. Bunlar, geçmişte Sovyetler Birliği’nden ve Sosyalist Kamp’tan yana mesafeli de olsa bir tutum belirlemişti. Yani bunlar,
ABD ve AB Emperyalist Haydudunun saldırgan, talancı içyüzünü bilihttps://www.cnnturk.com/dunya/trumptan-suudi-kralina-biz-olmasak-iktidarda-2-hafta-bile-kalamazsin.
[14]
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yordu az çok. Bunlar, Irak, Libya ve Suriye’ydi.
Hatırlanacağı gibi, ikisinin yani Irak’ın ve Libya’nın devlet başkanları katledildi, emperyalist haydutlar tarafından. Ülkeleri önce hava
bombardımanlarıyla cehenneme çevrildi, sonrasındaysa işgal edilip
parçalandı.
Suriye’yse, 7 yıldan bu yana cesaretle direnmektedir, Emperyalist
ABD ve AB Çakallarına ve onların, Türkiye’nin de içinde bulunduğu
işbirlikçi piyonlarının saldırılarına karşı. Öyle görülüyor ki yenilmeyecektir, ülkesinin onuruyla birlikte iktidarını da koruyabilecektir, Beşşar
Esad liderliğindeki BAAS Partisi.
Biraz daha geriye gidersek; 1952 yılında Cemal Abdülnasır liderliğindeki Genç Subaylar, Mısır’daki bir devrimle çürümüş emperyalist
kuklası Kral Faruk’u devirdiler ve iktidara geldiler. Devrimin lideri,
o dönem yarbay olan Cemal Abdülnasır’dı. Devrimin ikinci adamıysa
General Necip’ti.
Cemal Abdülnasır, devrimci Araplar tarafından Mısır’ın Mustafa
Kemal’i kabul edilir. Arap dünyasının en saygın liderleri arasında anılır
hâlâ da.
Abdülnasır, 28 Eylül 1970’te kalp krizinden hayatını kaybetti. Yerine gelen Enver Sedat, devrime ve Mısır Halkına ihanet ederek ABD
Emperyalist Haydudunun hizmetine girdi.
Böylece Mısır da ABD yörüngesine savrulup gitti...
Pakistan ve Afganistan da ABD Emperyalist Çakalının yörüngesinde değildi bir zamanlar. Fakat ABD Emperyalist Haydudu bir faşist askeri darbe yaptırtarak General Ziya-ül Hak adlı Ortaçağcı bir satılmışa Zülfikar Ali Butto liderliğindeki sosyal demokrat iktidarı yıktırdı.
Zülfikar Ali Butto’yu da, tıpkı Saddam Hüseyin’e yaptığı gibi astırarak
katletti.
Afganistan’a gelirsek; orada da Muhammed Necibullah liderliğinde bir sosyalist halk iktidarı vardı. Derebeyleşmiş aşiretlerin dışında
kalan yoksul halk kitleleri, benimsemekte ve desteklemekteydi bu iktidarı.
Bu halk iktidarının tüm İslam Ülkelerine örnek teşkil edeceğini
anlayan ABD ve AB Emperyalist Devletleri, zaten Ziya-ül Hak liderliğindeki faşist darbe sonucunda hızla Ortaçağcılaştırılan Pakistan’da
kurdurdukları 10 bini aşkın tarikat okulunda 100 binlerce Ortaçağcı yetiştirerek ve de onları askeri eğitimlerden geçirip donatarak saldırttılar
komşu ülke Afganistan’daki Sosyalist İktidarın üzerine.
İslam Ülkeleri başta gelmek üzere dünyanın her yerinden finansma54

nını sağlayarak getirttikleri 100 binlerce meczuplaştırılmış dinciyi bu
medreselerde yeniden eğiterek Vahabi Dinciliği doğrultusunda doktrine
ettiler.
Sonrasında da, söylediğimiz gibi, durup dinlenmeksizin süren akınlar halinde savaşmaya ittiler, Afganistan’daki Sosyalist İktidara karşı.
Muhammed Necibullah önderliğindeki Halk İktidarı yıllar boyu direndi bu gerici saldırılara karşı.
Sovyetler’in ve Sosyalist Kamp’ın çökmeye başlamasıyla birlikte
bir başına kaldı, hiçbir dış yardım alamadı. Elindeki çok küçük imkânlarla 1991 sonrasında bile, yani Sosyalist Kamp’ın tümden çöküşü sonrasında bile 2 yıl boyu bu IŞİD çizgisindeki Ortaçağcı saldırılara karşı
yiğitçe direndi.
Ancak gittikçe olanakları tükendi. Hem askeri, hem ekonomik açıdan tükenişe girdi.
Oysa, ABD ve AB Emperyalistlerinin önderliğindeki Kapitalist
Dünya, Ortaçağcıları olanca güçleriyle destekledi. En gelişkin silah
araç gereçlerini verdi ABD, bu Ortaçağcı meczuplara. Onların nasıl
kullanılacağını öğretti.
ABD Emperyalizminin akıl hocalarından Zbigniew Brzezinski’yle
Usame bin Laden’i aynı karede ve bir silahın nasıl kullanılacağına dönük çalışma yaparken gösteren fotoğraf, bu işbirliğinin ve desteğin çok
net bir sembolüdür.
Sonunda Sosyalist İktidar yenildi, Muhammed Necibullah, kardeşi
ve devrimin önde gelen liderleri asılarak katledildi. Böylece emperyalizmin yörüngesi dışında kalmış olan iki İslam Ülkesi daha, ABD Emperyalist Çakalının fiili yönetimi altına sokulmuş oldu.
Bugüne dönersek, arkadaşlar; yukarıda da belirttiğimiz gibi, Suriye
ve İran’ın dışında ABD ve AB Çakallarına hizmetkârlık etmeyen, onların işbirlikçisi olmayan İslam Devleti yoktur.

AKP’giller ve Reis’leri de diğer İslam ülkelerinin
liderleri gibi ABD İşbirlikçisidir
Türkiye’ye gelirsek; Kaçak Saraylı Hafız ve onun AKP’giller’inin,
zamanın ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz tarafından nasıl devşirilip avaneleriyle birlikte ele alınarak örgütlendirilip, partileştirilip 2002’de iktidara taşındıklarını ve 16 seneden bu yana da iktidarda
tutulduklarını bütün kanıtlarıyla birlikte defalarca yazdık, söyledik.
Hatırlanacağı gibi üç konuda anlaşıyorlar, ABD Hayduduyla Kaçak
55

Saraylı Hafız’ın AKP’giller’i, iktidara getirilmeden önce:
1- Tayyip ve AKP’giller, BOP’un hayata geçirilmesinde görev
alacaklar.
İşte Tayyip, bu sözü doğrultusunda höykürmüştü meydanlarda, ekranlarda; “Biz Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika Projesi’nin
eşbaşkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz.”, diye.
Hâlâ da Tayyip ve AKP’giller bu görevi yapıyorlar ve BOP Haritası’nda öngörüldüğü üzere, Türkiye dahil, Ortadoğu İslam Ülkelerini
parça parça bölmeye çabalıyorlar.
2- Ortadoğu’da İsrail’in düşmanlarının bertaraf edilmesinde ve
güvenliğinin sağlanmasında kendilerine verilen görevi yapacaklar.
Bu görevi de başarıyla yapmış mıdır, tepeden tırnağa ihanete batmış
olan AKP’giller ve reisleri Tayyip?
Evet, yapmıştır...
İsrail’in Ortadoğu’daki en önde gelen düşmanları kimlerdi, arkadaşlar?
Irak, Libya ve Suriye...
Şimdi bu ülkelerin ne durumda olduklarını görüyor ve biliyoruz.
Dolayısıyla da İsrail, kurulduğu günden bu yana Tarihinin en güvenli
yıllarını yaşamaktadır artık, 2010’lardan beri.
3- İslam’ın içinin bütünüyle boşaltılarak onun bir Kabuk İslam’a, bir CIA İslamı’na, Pentagon-Washington İslamı’na döndürülmesinde kendilerine verilen görevleri yapacaklar.
Bunu da yapmış mıdır, AKP’giller?
Yapmıştır...
Gerçek İslam’la yani Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’yla zerrece ilgisi olmayan bir Sahte İslam yaratmışlardır ya da oluşturmuşlardır,
Tayyipgiller. Bu yeni Sahte Din’de hırsızlık, ihanet, yalan, dümen, dolap, düzen, en önemli ibadetlerden sayılmaktadır.
Geçmişin Muaviye-Yezid İslamı’dır bu...
ABD Emperyalist Çakalının desteği-himayesi ve hatta koruması altında olmasa, AKP’giller iktidarı bile birkaç hafta içinde yıkılıp gider.
Zaten daha önce de belgeleyerek ortaya koyduğumuz gibi, AKP’giller ve şefleri Kaçak Saraylı Hafız, 16 Nisan 2017 Referandumu’nu da,
2018 24 Haziran Seçimleri’ni de kesinkes kaybetmişlerdir.
Fakat ABD Çakalıyla anlaştıkları için, her biri şu anki yasalarla bü56

yük bir suç teşkil eden hilelerle, düzenlerle kendilerini kazanmış göstermişler, kazanmış saydırmışlar ve kazanmış kabul ettirmişlerdir.
Yani şu anda bile AKP’giller kesinkes halk çoğunluğuna dayanmamaktadır, sadece Tayyip’in “hülooğğ”cularından oluşan ve beslemelerinden oluşan, Hırsızlar İktidarının nimetlerinden geçinen bir kesim
tarafından benimsenmekte ve desteklenmektedirler. Bu kesim de halkımızın azınlığını teşkil etmektedir. Çoğunluksa, AKP’giller’e ve Kaçak
Saraylı’ya şiddetle karşıdır, muhaliftir. Çoğunluk gözünde Kaçak Saraylı Reis, tam anlamıyla bir nefret figürüne dönüşmüş bulunmaktadır.
ABD Emperyalist Çakalı da tabiî tüm bunları bilmekte, bu yönden
de Tayyip’in ve AKP’giller’in iplerini daha da sıkılaştırmaktadır. Yani
onları daha güçlü bir biçimde avucunun içinde ve emrinin altında bulundurmaktadır.
Onlara demektedir ki;
Bakın, sizin bütün hırsızlıklarınızı, yolsuzluklarınızı, kanunsuzluklarınızı biliyoruz. Bunları açıklasak, siz birkaç hafta bile iktidarda kalamazsınız. O bakımdan da emirlerimize harfiyen uyacaksınız! Bunu
aklınızdan hiç çıkarmayın!
Zaten nasıl devşirilip iktidara getirildiklerini çok iyi bildikleri için
Tayyip ve avanesi; ABD’nin istememesi durumunda iktidarda birkaç
hafta bile kalamayacaklarını da adları gibi bilmektedirler.
Acı gerçek budur, arkadaşlar...
Yine hatırlayalım ki, ABD Emperyalisti sadece iktidarları, emri altında bulundurmakla yetinmez. O haydut, Meclisteki Amerikancı Burjuva Muhalefeti da emri altında bulundurur. Dolayısıyla da Türkiye’nin
de içinde bulunduğu İslam Coğrafyasında demokrasi filan yoktur, kesinkes.
Bir oyun vardır sadece “Demokrasicilik Oyunu”.
Bir tiyatro oynanmaktadır: “Demokrasicilik Tiyatrosu”.
Yani her şey bir hileden, düzenden, kandırmacadan ibarettir...
Bu acı ve yakıcı gerçekleri görmez ve anlamazsak, hem ülkemize
dair, hem de İslam Ülkelerine dair hiçbir gerçeği doğru göremeyiz, anlayamayız.
Bir hayal âleminde sarhoşlar gibi yaşayıp gideriz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Ekim 2018
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Ayrım
Altı

Emperyalistlerin iç dünyasında
hiçbir insani değer yoktur
Cemal Kaşıkçı cinayeti bir kez daha kesin biçimde ortaya koymuştur ki; ne ABD Emperyalist Haydut Çakalının, ne de onun Ortadoğu’daki sadık taşeronları olan, insanlık düşmanı Suudilerin ve de Kaçak Saraylı Hafız’la onun AKP’giller’inin insani, vicdani ve ahlâki
değerlerle zerre miktarda olsun ilgileri yoktur.
Suudi Arabistan denen Ortaçağcı, Derebeyliğe karmış aşiret devletinin İstanbul Konsolosluğunda Suudi vatandaşı bir gazeteci, yönetime muhalif olduğu için canavarca katlediliyor.
ABD Çakalıyla Tayyipgiller; sanki katliamın sorumlusu bu alçak
Suudiler ve onların Amerikan kuklası, azgın ve de iflah olmaz bir
biçimde Türk ve Türkiye düşmanı Veliaht Prensi Muhammed bin Salman değilmiş gibi, o caninin adamlarıyla birlikte, güya cinayetin sorumlularının ortaya çıkarılması için ortaklaşa komite oluşturuyorlar.
Ne demektir bu?
Kurtla birlikte, kuzunun ortadan nasıl kaybolduğuna dair bilgiler
elde etmek için araştırma yapmaktır...
Yani açıkça kurdu olayın dışında tutmak ve onun bu konuda adil
bir tutum alabileceğini ummak demektir.
Yani özetçesi; halkımızın deyişiyle “Kuzuyu kurda ısmarlamış olmak”, demektir.
Burada ABD Çakalı olsun, Tayyipgiller olsun, halkımızın deyişiyle
“salağa yat”ıyorlar.
Oysa onlar da adları gibi bilmektedirler ki; Kaşıkçı’nın katliam emrini veren, Muhammed bin Salman denen azgın insan sefaletidir.
Hatırlanacağı gibi bu sefalet, Amerika’yla da, İsrail’le de net ve kesin anlaşık durumdadır ve onların uşaklığını, piyonluğunu yapmaktadır.
61

Azgınlığının ve pervasızlığının nedeni de işte budur.
Dünyanın ve Ortadoğu’nun en güçlü bu iki devletinin kucağında
oynuyorum, dolayısıyla bana kimse dokunamaz, zarar veremez, diye
düşünmektedir.
Türkiye’ye ilişkin alçakça düşüncelerini de hiç gizleme gereği duymamaktadır.
“Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman,
Mısır temasları sırasında Türkiye hakkında küstahça açıklamalarda bulundu. Bin Selman, “Mısır ve Suudi Arabistan’ın düşmanları
şeytan üçgenidir. Bunlar da Türkiye, İran ve teröristlerdir” dedi.

“(...)

“Salman’ın, “Mısır ve Suudi Arabistan’ın düşmanları şeytan
üçgenini temsil ediyor. Bu da Türkiye, İran ve terör örgütleridir”
dediği ortaya çıkarken (...)”[15]

İşte bu ABD ajanı, insanlıktan yoksun şerefsiz, Kaçak Saraylı Hafız’ın da sıkı dostudur. Çünkü her ikisi de Türkiye düşmanlığı ortak
paydasında buluşmaktadırlar.
Tayyip ve avanesi içerideki düşmanıdır Türkiye’nin, uluslararası
plandaki simgesiyle MBS de dışarıdaki düşmanları arasındadır.
Saygıdeğer arkadaşlar;
Gördüğümüz gibi ABD ve A B Emperyalistler dünyasında ve onlara işbirlikçilik, hizmetkârlık, taşeronluk eden yerel hainler dünyasında
hiçbir insani, vicdani ve ahlâki değer bulunmamaktadır. Bunlar için çıkar, para, menfaat her şeydir, gayrısı boş şeydir...
Cemal Kaşıkçı’nın Mısır’daki “Müslüman Kardeşler” yanlısı olduğunu yazmaktadır, burjuva medyası. Tayyipgiller’le de dost olduğunu yazmaktadır ayrıca. Ünlü bir Amerikan gazetesi olan Washington
Post’ta yazmaktadır.
Dolayısıyla da kişi olarak, siyaseten bizim sempatiyle bakacağımız
biri değildir.
Fakat, nihayetinde bir insandır. Ve sadece muhalif düşüncelerinden
dolayı canavarca ve alçakça katliama uğratılmaktadır.
Yani burada açıkça vahim bir haksızlık vardır, bir katliam vardır.
Bunu yapanlara tepki duymamak, onları lanetlememek ve onlara hak
ettikleri cezayı vermemek; insani değerler taşımamak anlamına gelir.
İşte bu sebeple biz, zaten her eylemiyle insanlık düşmanı olduğunu
[15]
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https://www.sozcu.com.tr/2018/dunya/suudi-prensten-kustah-turkiye-cikisi-2271114/.

binbir kez tekrarlamış ve kanıtlamış bulunan Suudi yönetimini de, onun
hamisi, efendisi ABD Emperyalist Çakalını da lanetliyoruz, şiddetle.
Tabiî AKP’giller’i de, insani değerlerden yoksun oldukları ve bu
katliam karşısında işi savsaklayıcı, suçluları koruyucu ve katliamın üstünü örtücü tutum sergilediklerinden dolayı şiddetle kınıyoruz.
Ayrıca, Suudiler bu canavarlıklarıyla Türkiye’yi de dünya kamuoyu
önünde bir kez daha küçük düşürmüşlerdir. Ülkesindeki konsolosluklarda insan boğazlanan ülke olarak göstermişlerdir dünya halklarına.
Ama Tayyipgiller bunun ne ayrımına varabilirler, ne de böyle bir
şey onların umurlarında olur. Daha önce de dediğimiz gibi; onlar Para
Tanrısı’na tapınmaya devam ederler.
Bakın, ABD’nin Faşist Bunak Başkanı Trump ne diyor, olaya ilişkin:
“ABD Başkanı, “Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan’dan uzaklaşmak istemiyoruz. Terörle mücadelede ve İran
meselesinde Suudi Arabistan’a ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.”[16]

Açıkça görüyorsunuz, söylenenleri. Böyle bir uşağa, taşerona ihtiyacım var, diyor. Kaşıkçı meselesi yüzünden ondan uzaklaşamam, diyor Trump Bunağı.
Kaldı ki insan katletmek, insanları sessiz sedasız, sinsice, kalleşçe,
alçakça yok etmek; ABD’nin de, onun casus örgütlerinin de çok ustası oldukları işlerdendir. Ve onlar da yaparlar, sadece ülkelerinde değil,
tüm dünyada böyle infazları.
O bakımdan, Kaşıkçı katliamı onlar için vaka-i adiyedendir. Bir
önem arz etmez.
Tayyipgiller de yüreklerinde zerre miktarda olsun insan sevgisi ve
insani erdemler taşımadıkları için, sıradan, olağan işler gözüyle bakarlar böyle katliamlara.
Emperyalistler ve onların hizmetkârı yerel kapitalistler, Ortaçağcılar
dünyası budur işte, arkadaşlar...
Onlar her türlü insancıl değerden, durumdan ve tutumdan uzaktırlar.
İnsani olan hiçbir şey, onlara yakın değildir. Ve onlar için benimsenebilir değildir.
***

https://www.haberturk.com/son-dakika-trump-kasikci-olayi-yuzunden-suudi-arabistan-dan-uzaklasmak-istemiyoruz-2182504.
[16]
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İşte Sosyalizmin farkı
Küba’da 1959’da gerçekleşen devrimden bu yana bir tek insan kaybolmamıştır ve bir tek insana işkence edilmemiştir.
Çünkü orada gerçek anlamda sosyalist bir iktidar vardır. Bu sebeple
de hep insani, vicdani ve ahlâki değerler en önde tutulur.
Gerçek bir sosyalist ülke ya da parti ya da kişi, ahlâki olmayan, insani olmayan hiçbir düşünce ve davranışta bulunmaz. Dolayısıyla da
böylesi Gerçek Devrimcilerin açık alınla savunamayacakları hiçbir işleri, eylemleri söz konusu olmaz.
Usame bin Laden, bilindiği gibi, ABD devşirmesi ve yetiştirmesi El
Kaide’nin lideriydi ve en azılı biçimde antikomünistti.
Afganistan’daki Sosyalist İktidarın yıkılması sürecinde bu Ortaçağcı güçler, ABD ve AB Emperyalist Haydutlarıyla el ele vererek çok
etkin bir rol oynadılar.
Bütün bunlara rağmen, onun ABD Özel Kuvvetleri tarafından evinde, silahsız olduğu halde, 12 yaşındaki kızının önünde öldürülmesi bir
cinayetti. Bir katliamdı ve insanlık dışı bir işti.
İşte buna bizimle birlikte Küba’nın efsanevi lideri Fidel de karşı
çıktı. Aynen şunu dedi:
“Küba’nın efsane lideri Fidel Castro, Usame bin Laden’in öldürülmesi nedeniyle ABD’yi eleştirerek, El Kaide liderinin ailesinin
önünde idam edildiğini söyledi.
“Bin Laden’in öldürülmesiyle ilgili görüşlerini Küba medyasına
açıklayan Castro, Amerikan komandolarının Bin Laden’i öldürmek için Pakistan topraklarına girmesinin, bu ülkenin yasalarını
ihlal ettiğini ve itibarını zedelediğini ifade etti.
“Terörizmin her türlüsünü kınadığını bildiren 84 yaşındaki
Castro, dayanışmasını göstermek için ABD’ye 11 Eylül 2001’de düzenlenen terör saldırılarını da siyasi farklılıklara rağmen kınadığını hatırlattı.”[17]

Sosyalist vicdan, işte böyle davranmayı emreder. Usame bin Laden’le aynı dinci anlayışa sahip olan sözde İslam Devletleri liderlerinden bu konuda tık diyebilen oldu mu?
Hayır.
Çünkü hepsi de ABD’nin hizmetindedirler.
Hatırlanacağı üzere, Libya Lideri ve Türkiye dostu Muammer Kaddafi’nin alçakça katledilmesine de tepki göstermişti Fidel Castro ve
[17]
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(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/castrodan-abdye-bin-ladin-elestirisi-17716387.

Yoldaşı Hugo Chavez:
“Küba Devrimi Lideri Fidel Castro, Kaddafi’nin öldürülmesini
değerlendirdi.
“Castro, eski Libya lideri Kaddafi’nin kaçırılması ve cesedinin
savaş ganimeti gibi sergilenmesinin, Müslüman değerlerin ve diğer
dini inanışların en temel kurallarına aykırı olduğunu belirtti.
“Dünya gündemi hakkındaki eleştirilerini yayınladığı makalelerle sık sık dile getiren Fidel Castro, NATO’yu “gaddar askeri
ittifak” olarak değerlendirdi.
“Muammer Kaddafi’ye yapılanları eleştiren Fidel Castro, gaddar askeri ittifakın insanlık tarihinin bilinen en kalleş baskı aracı
olduğunu vurguladı.
“Venezuela, Kaddafi’nin öldürülmesini “barbarca” olarak değerlendirdi
“Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez daha önce yaptığı
açıklamada Kaddafi’nin öldürülmesine tepki göstermişti.
“Venezuela hükümeti, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin öldürülmesini ve NATO’nun Mart ayından beri sürdürdüğü
Libya karşıtı saldırganlığı kınayan bir açıklama yaptı. Venezuela,
NATO’nun bu saldırılarının, kapitalist güçler için egemenliklerini
kabul etmeyen başka halklara boyun eğdirmek için bir örnek teşkil
ettiği vurgulandı.”[18]

Bizdeki Muaviye-Yezid Dincileri ne yapmıştı, arkadaşlar? CIA-Pentagon Dincileri?
ABD ve AB Emperyalist Haydutlarıyla yan yana Muammer Kaddafi’yi katletmişler, onunla birlikte 70 bin civarında masum Müslüman
Libyalıyı da katletmişlerdi.
Yani bizdeki sahte Müslümanlar emperyalistlerle suç ortaklığı etmişlerdi. Dolayısıyla elleri kanlıdır bunların da, efendilerinin elleri gibi.
Sözü uzatmayalım, arkadaşlar:
Demek ki Gerçek Devrimciler, insanlığın ortak vicdanıdır, namusudur, güvencesidir. Ve tüm insani ve vicdani değerlerin de eksiksiz bir
biçimde taşıyıcısıdır, savunucusudur...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Ekim 2018

[18]

http://www.nationalturk.com/fidel-castro-kaddafi-oldurulmesi-5163/.
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Ayrım
Yedi

ABD, Kaşıkçı Cinayetini, Suudi Arabistan’a uyguladığı
sömürüyü katmerlendirmek için fırsata çevirdi
Cemal Kaşıkçı Cinayeti, ABD Emperyalist Haydut Devleti için Süleyman Sofrası kadar zengin bir ziyafet sofrası oluşturdu.
E, tabiî cinayetin örtbas edilmesinde yaptığı yardımlardan dolayı
Tayyipgiller’e de o sofradan kırıntılar babında bir şeyler düşer belki...
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen hunharca
cinayet, ki medyaya yansıyan bölümünden anlaşılacağı üzere insanın
tüylerini diken diken eden, tam da IŞİD’e özgü bir canavarlıkla işlenen
cinayet, doğaldır ki Suudi Arabistan’ı tüm dünya kamuoyu önünde, bütün alçaklığıyla, iğrençliğiyle, hak hukuk tanımazlığıyla, vicdandan ve
namustan yoksunluğuyla ortaya koyuverdi, helvacı kabağı gibi.
Aslında dünyada namuslu sesler çıkabilse, Birleşmiş Milletler’de bu
katliamın görüşülüp ele alınması ve Suudilere yönelik ağır yaptırımların uygulanması gerekir.
Hatta öyle ki; kendi halkına karşı böylesine canavarca katliamları
günlük olaylar düzeyine getirmiş bulunan Suudi Arabistan yönetiminin
devrilmesi için dünya ülkelerinin elbirliğiyle davranışa geçmesi gerekir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, mesela, bu konuda bir
teklif ortaya atsa bir üye, sanırız ABD’nin ve yandaşı durumundaki emperyalist devletlerin dışında Suudi Arabistan’ı savunan çıkmaz.
Yani demek istediğimiz şu ki:
ABD Çakalı, cinayet sonrasında 15 gün davranışa geçmedi. Tıpkı
Tayyipgiller gibi; “ya bu işin iyi araştırılıp Cemal Kaşıkçı’nın akibetinin ortaya çıkartılması gerekir.”, türünden, bir anlamda boş laflar edip
durdu.
Sonrasında ise, CIA Eski Başkanı ve Trump’ın şu anki Dışişleri
Bakanı, işkenceci Mike Pompeo’yu Riyad’a gönderdi. Pompeo, Kral
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Salman’la ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman’la görüştü.
Eminiz ki Pompeo şunları söyledi, bu zalim insan sefaletlerine:
Bakın, yaptığınız bu katliam tüm dünya kamuoyu tarafından lanetlenmektedir. Bu suçunuzdan dolayı iktidardan alaşağı edilmeniz bizim için işten bile değildir. Çakacağımız bir işaret, sizin anında sonunuzu getirebilir.
Ama biz sizi devirmek istemiyoruz. Tarihi, köklü ilişkilerimiz var
sizinle. Bu sebeple de bizden, hani geçen bir anlaşma yapmıştık ya sizinle, 86 milyar dolar tutarında silah almanıza ilişkin; işte onun birkaç
katı daha silah almanız gerekmektedir bu şartlarda, sizi düştüğünüz bu
bataklıktan kurtarabilmemiz için.
Biliyorsunuz, biz güçlüyüz. İstersek bu olay zamana yayılır, giderek
üstü küllenir, en sonunda da unutulup gider. Bize dünyada hiç kimse
karşı koyamaz.
Tamam mı?
Suudi canavarlar ise dört elle sarıldılar bu teklife:
Biz bildiğiniz gibi, zaten 1945’ten bu yana ABD’nin Ortadoğu’daki
en sadık müttefikiyiz. Sizi üzecek hiçbir davranışımız olmamıştır bugüne dek. Ne dediyseniz harfiyen yerine getirdik. Her emrinize uyduk.
Buna da seve seve uyacağız.
Sizin karşınızda boynumuz kıldan ince...
Pompeo, “Açılış babından bir 100 milyon dolar atın bakalım bizim
hesaba. Biliyorsunuz işte, Ortadoğu’da sizin gibi bize sadık müttefik
olacak bir Amerikancı Kürt Devleti inşa ediyoruz. Biz de bu 100 milyon doları, o inşa işine harcarız peyderpey. Yani bunu bize vermiş olmuyorsunuz ha; PYD’ye, YPG’ye vermiş oluyorsunuz. Bizimle aranızdaki
hesaba dahil değil bu. Daha PYD’ye bağışlarda bulunmanız gerekecek
ileride. Bunu da bilmiş olun.”, demiştir.
Suudilerse; “Siz emrettikten sonra seve seve sayın Bakanımız.”, diye
karşılık vermişlerdir (Para anında Amerika’nın bir hesabına yatırılır).
Pompeo da “afferrinnn”, dedi... “Bayağı anlayışlısınız siz.”
Ve anlayışlarından dolayı da ne yaptı biliyor musunuz, arkadaşlar?
Onu da aynen medyadan aktaralım isterseniz:
“ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün sabah Suudi Arabistan’a giderek Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı konusu üzerine
bir görüşme gerçekleştirdi.
“Görüşmeyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü
Heather Nauert, Pompeo’nun gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi
Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolmasıyla ilgili Was-
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hington’ın endişelerini Suudi Kralı’na ilettiğini duyurdu. Nauert,
ABD’li bakanın Selman’a Kaşıkçı vakasıyla ilgili tam teşekküllü
şeffaf soruşturma taahhüdü için teşekkür ettiğini belirtti.”[19]

Tabiî teşekkürün esas sebebi, Suudilerin bir kez daha dize gelip;
“Emriniz başımız üstüne. Derhal yerine getirilecektir.”, demeleridir.
Yani bir kez daha tam teslimiyet sergilemeleridir.
Yoksa, şeffaf bir şekilde Kaşıkçı Cinayetinin araştırılması için Suudiler çaba harcayacakmış filan, şeklindeki sözler tamamen ciladır ve
dünya kamuoyunu yanıltmaya, aldatmaya yöneliktir.
Yoksa, cinayetin hangi saatte, hangi şekilde ve kimler tarafından işlendiğini, CIA başta gelmek üzere ABD ajan örgütleri, sanki o an oradaymışçasına bilmektedirler.
Almanya gibi, CIA’yı kuran ajanları yetiştiren, bir ülkenin Şansölyesi yani Başbakanı Merkel’i bile dinleyebilen CIA’nın, Suudi İstanbul
Konsolosluğunda işlenen cinayetten mi haberi olmayacak?
Halk deyişiyle, böyle bir varsayıma kargalar bile güler...
Belki de Pompeo, katliam anındaki konuşma kayıtlarını dinletiverdi
Suudi Kralı’na ve oğlu Veliaht Prensi’ne.
Dolayısıyla da, dün de söylediğimiz gibi ABD Emperyalist Haydudu
bayram havasındadır bu katliam sebebiyle. Suudileri artık istersem yüz
milyarlarca dolar soyabilirim. Bu fırsat elime geçti bir kez daha, diye.

AKP’giller de
katliamdan sonra ABD gibi kılını kıpırdatmadı
Gelelim işin Tayyipgiller cephesine...
Katliam sonrası, Tayyipgiller de tam 15 gün boyunca kıllarını kıpırdatmadılar. Bu arada katliamın bütün izlerinin silinip ortadan kaldırılması için yeterli süreyi vermiş oldular Suudi canavarlara. Medyadan
öğreniyoruz ki, bu süre içinde cinayet mahallini içeren bölgelerin boya
badanası bile yeniden yapılmış.
Ha, bu arada, Suudi Başkonsolos da uçağına atlayıp kaçıp gitti Riyad’a.
Tayyipgiller ve her türden bakanları; “E, diplomatik dokunulmazlığı
vardı, engelleyemezdik. Yani kal diyemezdik.”, şeklinde gerçekle ilgisi
olmayan açıklamalarda ya da savunmalarda bulundular.
Oysa, bakın, ünlü ve kıdemli hukukçular bu konuda neler demektedir:
[19]

http://www.milliyet.com.tr/pompeo-prens-selman-la-gorustu-dunya-2761435/.
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“Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hükümet yetkilileri, konsolosun dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle gidişine izin verildiğini
öne sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işlemlerdeki gecikmeleri arama için izinlerin geç verilmesine bağladı. Ancak hukukçular, hükümet cephesinden gelen yorumlara karşı çıktı.
“-Uluslararası Hukuk Uzmanı, Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı: Diplomasi ilişkisinde başkonsolosluklar ile büyükelçilik
mensupları arasında bir fark gözetilir. Viyana Sözleşmesi, kuvvetli
deliller varsa konsolosluklara girilebileceğini söyler. Ama bir kayıt
koyar. İşlevsel olan bölümlere, yani arşiv ile resmi işlemlerin yapıldığı alanlara girilemez der. Hakkında kuvvetli delil varsa konsolosu da
mahkeme kararıyla sorguya çekebilir, işlem yapabilirsiniz. Yurt dışına da bırakmayabilirsiniz. Ağır cezalık suça sokabilmek için birtakım işlemler gerekiyor. Diğer türlü, delil yoksa gitme diyemezseniz.
“-Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen: Konsolosun üzerinde
şüphe varsa dokunulmazlık kapsamında açıklanamaz. Viyana Sözleşmesi’ne göre ağır cezalık işlerde başkonsolosun dokunulmazlığı yok. Ancak elçilik görevlilerinin var. Başkonsolos noter gibidir.
Başkonosolun evinin dokunulmazlığı da yok. Başkonsolosun ağır
cezalık işlerde dokunulmazlığı yok. Başkonsolosun dokunulmazlığı
olduğu bahisle ülke terki mümkün değil, şüpheli ise gidemez. “Dokunulmazlığı var nasıl engelleyebiliriz” diyemezler... Diğer yandan
rezidansta arama yapılması için mutabakata da gerek yok. Arama
şartları varsa rezidansa girilmeli. Diplomatik gereklilikler, nezaket
benim işim değil. Hukuk neyi gerektiriyorsa yapılmalı.
“-Eski Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü hâkimi Ruşen Gültekin: Gerek Dışişleri Bakanlığı
gerekse Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ‘konsolosun diplomatik dokunulmazlığı var, cezai bağışıklığı var, seyahat özgürlüğü var’ dedi.
Son derece yanlış bilgiler. Açıkçası bir numaralı cinayet zanlısı Suudi Konsolos aslında ilk gün gözaltına alınıp sorgulanmalı. Kimse
konsolosluktan çıkmamalıydı. Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine göre konsolosluk memurları gözaltı işlemine ve yargılamaya tabi
olabiliyorlar. Buna göre Kaşıkçı’yla ilgili öne sürülen iddialar ‘insan öldürme suçu’ olduğundan ağır cezalık suç kapsamına girer.”[20]

Açıkça görüldüğü üzere, Tayyipgiller, cinayetin üzerinin örtülmesi
konusunda Suudilere ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Eee, Suudiler
de eşek değil ya; bunun karşılığında bir sakal atarlar herhalde, Kaçak
Saraylı Hafız’a ve avanesine. Size bu kadarı yeter, bununla idare edin
bakalım, diyerek...
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1114486/Gozalti_ve_sorgu_olmaliydi.
html.
[20]
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Canavar Suudi yönetimine yaptığı bu yardımdan dolayı arayıp teşekkür ediyor Kral Salman, Tayyip’e.
Az buz yardım değil, Tayyipgiller’in bu alçaklara bu konuda ettikleri yardım. Eğer aynı gün girilseydi Konsolosluğa, cinayetin bütün izleri
birebir ortaya çıkmış olurdu.
Ayrıca da, Başkonsolos Uteybi çekilseydi Türk Polisi tarafından sorguya, bizce bülbül gibi öterdi. Onu konuşturmak çok kolay olurdu polis
için. Zaten de o yüzden topuklayıp gitti.
Medyada çıkan haberlere göre, cinayet, Konsolosun karşı çıkmasına
rağmen Konsolosluğun içinde işleniyor.
Bu konuda medyada çıkan haberler şu şekildedir:
“2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na
gittikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumu tartışılmaya devam ediliyor.
“Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre ise, Türkiye’nin elinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki vahşi cinayetle
ilgili birden çok ses kaydı bulunuyor. Kayıtların birinde, dün apar
topar Riyad’a kaçan başkonsolos Muhammed Uteybi infazın konsolosluğun dışında yapılmasını istiyor. Cevap olarak ise, ”Yaşamak
istiyorsan sus” denildiği ileri sürüldü.
“ÖNCE İŞKENCE SONRA İNFAZ
“Veliaht Prens Selman, muhalif gazeteci Kaşıkçı’nın infazı için
aralarında Adli Tıp Kurumu Başkanı El Tubaigy’nin de bulunduğu 15
kişiyi İstanbul’a göndermişti. Konsolosluğa belge için gelen Kaşıkçı’ya
önce korkunç işkenceler yapıldığı iddia edildi. Sorgu sırasında ise önce
parmakları koparıldığı, ardından kafası kesilerek öldürüldüğü ileri
sürüldü. İddiaya göre; Başkonsolos Uteybi’nin, işkence sırasında “Bu
olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız” diye itiraz
ettiği duyuluyor. Bir başka ses kaydında ise Uteybi’nin, “Arabistan’a
geldiğinde yaşamak istiyorsan sus!” diye uyarıldığı ileri sürüldü.
“Öte yandan, ilgili ses kayıtlarına “Haber Merkezi” imzası atan
Yeni Şafak’ın yazarları arasında, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğunu ilk haber alan isimlerden olan AKP’li Yasin Aktay da var...
“Uluslararası haber ajansları da Türk güvenlik kaynaklarına
dayanarak ardı ardına iddialarda bulundu. Amerikan haber ajansı
AP, başkonsoloslukta yapılan aramada Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle
ilgili kanıt bulunduğunu duyurdu. CNN International da Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve cansız bedeninin parçalara ayrıldığını belirtti. Amerikan haber kanalı, parçalara ayrılan cesedin ne yapıldığına ilişkin yorum yapılmadığını bildirdi.
“7 DAKİKADA PARÇALANDI
“Katar merkezli El Cezire kanalı cinayet anına ilişkin detaylar
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verdi. İddiaya göre, Cemal Kaşıkçı konsolosun odasında öldürüldü
ve cesedi 7 dakikada burada parçalara ayrıldı. Cesedi parçalama
işlemini ise Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy’i
gerçekleştirdi. Suudi otopsi uzmanı bu kan donduran işlemi gerçekleştirirken yanında bulunan diğer Suudilere müzik dinlemeleri
tavsiyesinde bulundu.”[21]

Tayyip kendisi gibi İhvancı olan
Kaşıkçı’yı da sattı geçti
Medyada çıkan, daha önce aktardığımız haberlere göre, Cemal Kaşıkçı Mısır orijinli Müslüman Kardeşler’e yakınlık duyuyormuş. Suudi
Vahabi anlayışa karşıymış.
Bildiğimiz gibi, Kaçak Saraylı Tayyip de “İhvan”cıdır. Yani Müslüman Kardeşler yanlısıdır, Muhammed Mursi dostudur, hâlâ kürsülerde,
meydanlarda, ekranlarda Rabia işareti yapmayı sürdürmektedir.
Fakat buna rağmen, kendisi gibi İhvancı olan Cemal Kaşıkçı’yı satıp
geçti, tanık olduğumuz gibi...
Yine medyadan öğrendiğimize göre Cemal Kaşıkçı, İhvancılık ortak
paydasında bulundukları için Tayyipgiller’e pek yakınmış. Tayyip’in
adamı Yasin Aktay da yakın dostuymuş, Kaşıkçı’nın.
Zaten Konsolosluğa girerken de, kendisini dışarıda bekleyen nişanlısına; “Eğer gecikirsem ya da çıkamazsam Yasin Aktay’ı ara!”, demiş.
Muhakkak ki aradı, nişanlısı da. Fakat Yasin Aktay, Kaçak Saraylı
Hafız’dan izin almadan herhangi bir tavır koyamaz ki...
Besbelli ki Kaçak Saraylı, Suudi canavarlarla ilişkilerini bozmamak
için; “Karışmayın bu olaya!”, diye talimat verdi Yasin Aktay’a ve avanesine.
Dolayısıyla da, İhvancı kardeşini satıp geçti...
Satar o...
Yeter ki beş paralık çıkarı olsun...
Kimleri satmadı ki bugüne kadar...
İlk sattığı da, bilindiği gibi, “Velinimet”i, “Hoca”sı Molla Necmettin Erbakan oldu...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Ekim 2018

[21]
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https://odatv.com/yeni-safak-cinayetin-ses-kaydini-yayimladi-17101822.html.

Ayrım
Sekiz

Kaşıkçı AKP’giller’e güvenmekle
hayatına mal olan yanlışı yapmıştır
Artık gün gibi meydana çıktı ki; Cemal Kaşıkçı’nın katliam emrini, şeytani gülüşlü, İblis suratlı, ABD ve İsrail devşirmesi, hain
CIA-Pentagon İslamcısı Veliaht Prens Muhammed bin Salman vermiştir.
Cinayetin baştan sona planlayıcısı, yöneticisi o insan sefaleti olmuştur.
Kaşıkçı evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan randevu talep edince, katliam planlarının uygulamaya konulması için gerekli hazırlıklara imkân sağlamak amacıyla birkaç gün
sonrasına randevu gün ve saati verilmiştir.
İşte o arada katliam ekibi belirlenip, her biri yapacakları görevler
konusunda bilgilendirilip, katliam anında ve sonrasında kullanılacak
teknik araç gereçler hazırlanıp uçakla yola çıkarılmıştır, randevu saatinde İstanbul Konsolosluğunda olacak şekilde.
Nitekim; Muhammed bin Salman denen aşağılık celladın Koruma
Şefi ve Suudi Adli Tıp Uzmanı, bu infaz ekibini yönetmiş, infazın gerçekleştirilmesinde başrolleri oynamıştır.
İnfazı ve cesedin ortadan kaldırılmasını sonlandırır sonlandırmaz
da, dönüş yoluna çıkmışlar ve Riyad’a gitmişlerdir uçaklarıyla.
İnfazın birkaç gün sonrasında, Türkiye’de kalması halinde katliamın
en önde gelen sorumlusu olarak okkanın altına gidip Türk Yargısının
karşısına çıkabileceği ihtimalini gören Başkonsolos da hemen uçağına
atlayıp topuklamıştır Riyad’a.
Cemal Kaşıkçı, başına kötü şeyler geleceğini öngörerek girmiştir
Konsolosluğa. Ama onun düşünüp hesaba katmadığı şu olmuştur:
En yakın dost bildiği AKP yöneticisi Yasin Aktay’ın ve onun şefi
Kaçak Saraylı Tayyip’in kendisini satabileceği...
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Şöyle düşünmüştür Kaşıkçı:
Suudi görevliler çok kötü davranışlara girişebilirler bana karşı. Ama
Konsolosluğun hemen kapısı önünde bekleyen nişanlım, kendisine
tembihlediğim üzere Yasin Aktay’ı arayarak olaya müdahale etmesini ister, o da anında müdahale ederek, eğer gücü yetmezse Tayyip’e
başvurarak onun müdahalesini sağlar. Suudiler de kötülüklerini hemen
sonlandırırlar. Ben de kurtulurum...
İşte burada hayatının yanlışını yapmıştır, Kaşıkçı. Tayyipgiller’in
beş paralık çıkarları için satmayacakları hiçbir kişi ya da değer olmadığını bilememiştir, anlayamamıştır.
Muhakkak ki nişanlısı Yasin Aktay’ı aradı, Kaşıkçı’nın Konsolosluktan gerekli sürenin aşılmış olmasına rağmen çıkamadığını görünce.
Tabiî böyle bir durumda o da şefi Tayyip’i aradı. Tayyip de; “Boşver,
biz olayın dışında kalalım. Ne halleri varsa görsünler.”, deyip satıp geçti Kaşıkçı’yı.

AKP’giller, Suudi paraları ABD hesaplarına yatıp da
kendisine zırnık koklatılmayınca
cinayetin belgelerini açıklamaya başlar
O da Suudilerle arayı bozmayarak onlardan bol miktarda bulunan
dolardan biraz faydalanmayı hesapladı. “Biz olayı üstünü örterek yani
örtbas ederek kamuoyu gözünden kaçırmış, gizlemiş, unutulmasına
katkıda bulunmuş oluruz. Suudiler de eşek değil ya... Bunun karşılığında bize bir sakal atarlar.”, diye düşünmüştür.
Fakat işte burada da Tayyip yanılmıştır.
Başhaydut ortada dururken onun çömezine ya da kuklasına kimse
pek bir şey koklatmaz.
Nitekim; olayın üzerinden 15 gün geçtikten sonra Riyad’a giden
eski CIA şefi ve şimdinin ABD Dışişleri Bakanı, Faşist Bunak Trump’la
da arası çok iyi olan Mike Pompeo, istediği yüz milyarları (tabiî dolar
olarak) almıştır, Suudi Kralı’ndan ve onun azgın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’dan.
Hatta sadece ABD adına aldığı yüz milyarlarla yetinmemiştir. Suriye başta gelmek üzere Ortadoğu’da inşa etmekte oldukları Amerikancı
Burjuva Kürt Devleti’nin Suriye ayağı PYD ve YPG’ye verilmek üzere
100 milyon dolar da alınmıştır, hemen-anında. Bu 100 milyon dolar da
ABD hesaplarına yatırılmıştır o anda. Malum ya; ABD aktaracak parayı
artık, PYD-YPG’ye.
Yani Suudi Yönetimi, Tayyip’e metelik koklatmadığı gibi, Tayyip
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ve şürekâsının yıllardan bu yana; “Bunlar terör örgütüdür.”, dediği
PYD ve YPG’ye de 100 milyon dolar hibe etmiştir.
İşte bunun üzerine Tayyip de katliam anını ve sonrasını içeren somut
kanıt belgeleri, ses kayıtlarını ve diğer kanıtları sızdırmaya başlamıştır
dünya medyasına. Kaşıkçı’nın öldürülmeden önce işkenceye uğratıldığı, bu aşamada parmaklarının kesildiği, sonra da tam IŞİD tarzı boğazı
kesilerek katledildiği, cesedininse 7 dakika içinde Suudi Adli Tıp Uzmanı tarafından parçalara doğrandığı bilgisini ve bu arada bu katliam
anında yaşanan ses kayıtlarını yani konuşmaların bir bölümünü sızdırmıştır medyaya. Cesedi de bulmak için arama çalışmalarına girmiştir.
Ortaçağcı hain baş cellât Muhammed bin Salman, hatırlanacağı gibi,
olayın başında Cemal Kaşıkçı’nın Konsolosluğa girdikten 20 dakika
sonra işlemlerini bitirerek oradan ayrıldığını ifade etmiştir medyaya.

Suudi cellâtların Şark Oyunu
Fakat iş umduğu gibi gitmeyince, yani dünya medyasının meslek
dayanışmasından kaynaklanan ilgisinin ve sorgulamasının bir türlü ardı
arkası kesilmeyince, geçen Cumartesi, yani ayın 20’sinde Kaşıkçı’nın
konsolosluktaki, kendi deyişleriyle yaşanan bir “arbede”de, bir yumruk
darbesi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamak zorunda kalmıştır.
Yani faşist cellât, aynı konuda birbiriyle çelişen, birbirinin 180 derece karşıtı iki ayrı açıklamada bulunmuştur.
Faşist cellât, olayı araştırmak üzere bir komite oluşturulduğunu, komitenin de başında kendisinin olduğunu açıklamıştır, aynı konuşmasında. Cinayetle ilgili olarak da 18 kişinin tutuklandığını belirtmiştir.
Öyle görülüyor ki, Suudi cellâtlar, alçakça ve canavarca yapılan bu
katliamın sorumluluğunu, tetikçi piyonlarının üzerine yıkıp geçeceklerdir. Klasik Şark yöntemidir bu. 6 bin yıldan bu yana Şark’ta bu insanlık
dışı, şerefsizce oyun oynanır durur...
Kürt illerinde Ağa, hakkını aramaya kalkan ya da talep eden köylüyü yanaşmasına vurdurur. Sonra da köylüyü öldürdüğü için yanaşmayı
cezalandırır. Onu ya kendisi öldürür ya da cinayetin bütün sorumluluğunu onun üzerine yıkarak devlete cezalandırtır.
Suudiler de besbelli ki aynı oyunun içindedirler şu an...
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Suudilerin bu alçakça oyununu, onların efendisi ABD Emperyalist Haydudu meşrulaştırarak olayın üzerini örtüp geçmiştir.
Yani Suudilerin oynadığı bu şerefsizce cinayet oyununu, bir yağma sofrasına dönüştürmenin neşesi ve sevinci içindedir onlar. Başka da
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hiçbir şey onları ilgilendirmemektedir.
Zaten daha önce de söylediğimiz gibi, CIA bu türden namussuzca
infazları dünyanın her yerinde her gün yapmaktadır.
Bu sebeple, ABD haydutları için bu insanlık dışı katliamda yadırganacak, önemsenecek, üzerinde durulmaya değecek bir yön bulunmamaktadır.
Zaten Faşist Trump da ABD kamuoyunu bu insanlık dışı anlayışlarına alıştırmak ve aşina kılmak için, Arizona’daki seçim kampanyası
sırasında şunları geveliyor, konuya ilişkin olarak:
“Çok ciddi bir mevzu ve ne kadar vereceğimiz konusunda Kongreyi de dahil edeceğim. Bazı tavsiyelerde bulunacağım. Çok zengin
bir ülkeden, Suudi Arabistan’dan 450 milyar dolar değerinde büyük bir siparişimiz var. Bu 600 bin belki de daha fazla istihdam
demek. Size bunları satmayacağız dediğimizde bu ülke için çok zararlı olur. (Onlara karşı) Yapacağımız başka şeyler var. Kongrenin
söyleyeceği şeyleri de dinleyeceğim. Onlar da bu konuyla yakından
ilgileniyorlar. Bunu Kongre ile yapacağım.”[22]

AKP’giller de bu cinayetten sorumludur
Türkiye’ye gelirsek; AKP’giller de bu cinayetin hem önlenebilmesinde, hem de cinayet sonrası suçluların yakalanıp yargı önüne çıkarılmasında, üzerlerinde bulunan sorumluluğun gereğini yerine getirmemişlerdir.
Yani hem ahlâki değerler açısından, hem de konumlarından kaynaklanan sorumluluklar açısından suç işlemişlerdir. Olayın trajik biçimde
gelişmesinde payları olmuştur, katkıları olmuştur, yardımları olmuştur.
Aslında yukarıda da söylediğimiz gibi, Kaşıkçı’nın nişanlısının kendilerine ulaştığı anda eğer olaya gerektiği şekilde dahil olup istenilen
tepkiyi verebilselerdi, belki de cinayeti önleyebilirlerdi.
Hadi, önleyemediler, diyelim; ama en azından katillerin kaçmasına izin vermeyip, onları suç delilleriyle birlikte derdest ederek Türkiye
Devleti’nin Mahkemeleri önüne çıkarabilirlerdi.
Önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, ortada bir cinayet söz konusu
ise, ne şahısların diplomatik dokunulmazlığı kalır, ne de mekânların,
yani konsoloslukların, başkonsoloslukların ve görevlilerinin.
Herhangi bir cinayet mahalline girer gibi girer buralara polis ve herhangi bir suçluyu yakalar gibi buradaki suçluları, ya da zanlıları diye[22]
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http://www.hurriyet.com.tr/dunya/trumptan-yeni-kasikci-aciklamasi-40992619.

lim, yakalayıp sorgular, yargı önüne çıkarır. Bütün bunları yapmayarak, görevini ağır biçimde ihmal etmiştir ve hatta kötüye kullanmıştır,
AKP’giller iktidarı.
Başta katliam emrini veren Veliaht Prens Muhammed bin Salman
olmak üzere; cinayetin 15 kişilik infaz timi ve Suudi Başkonsolosluk
görevlileri, cinayet Türkiye Devleti toprakları üzerinde işlendiği için
işledikleri ağır suçun hesabını vermek üzere bu devletin polisleri, savcıları ve hâkimleri önüne çıkarılmalıdırlar.

Suudi Arabistan,
Ortaçağcı bir çete devleti, bir suç örgütüdür
Bu vahşi cinayet bir kez daha göstermiştir ki, Suudi Arabistan adlı
mafyatik Ortaçağcı çete devleti, tam anlamıyla bir suç örgütüdür, bir cinayet örgütüdür, bir ihanet örgütüdür. Bu alçak devlet, kendi durumuna
bakmaksızın, Türkiye ve Türklerle de uğraşmaktadır, kuruluşundan bu
yana.
İşte geçenlerde de aktardığımız üzere; Muhammed bin Salman adlı
cellâdın açıklaması, onların ne denli hain birer Türk düşmanı olduklarını çok net biçimde ortaya koymaktadır.
Ne demişti bu cellât?
“Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman,
Mısır temasları sırasında Türkiye hakkında küstahça açıklamalarda bulundu. Bin Selman, “Mısır ve Suudi Arabistan’ın düşmanları
şeytan üçgenidir. Bunlar da Türkiye, İran ve teröristlerdir” dedi.
“(…)
“Salman’ın, “Mısır ve Suudi Arabistan’ın düşmanları şeytan
üçgenini temsil ediyor. Bu da Türkiye, İran ve terör örgütleridir”
dediği ortaya çıkarken (…)”[23]

Şeytan’ın tâ kendisi olan bu alçak, görüldüğü gibi, Türkiye’yi Şeytanlıkla suçluyor...
Hatırlanacağı gibi, bu alçaklar, Türkiye’nin parçalanması konusunda ortak çalışacaklarına dair İsrail’le de bir anlaşma yapmışlardır, 4 Haziran 2014 tarihinde, ABD’de, CIA’nın çekirdek örgütlerinden biri olan
“CFR-Dış İlişkiler Konseyi” denen yerde. Anlaşmanın İngilizce orijinal
metni, CFR sitesinde durmaktadır. İşte linki: https://www.cfr.org/event/
regional-challenges-and-opportunities-view-saudi-arabia-and-israel-0.
İngiliz yapımı, şu anda ABD hizmetinde ve emrinde bulunan Suudi
[23]

https://www.sozcu.com.tr/2018/dunya/suudi-prensten-kustah-turkiye-cikisi-2271114/.
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Arabistan adlı bu hain cinayet örgütü, hem Arap Halkı için, hem de
Büyükelçilik gibi kurumlarının bulunduğu ülkeler halkları için büyük
bir tehlike teşkil etmektedir.
O bakımdan, bunun kurumlarının Türkiye’den kaldırılması, onların
izlerinin tozlarının silinmesi, halkımızın güvenliği ve menfaatleri açısından son derece önemlidir.
Yani bu alçaklarla her türden diplomatik, siyasi ilişki sonlandırılmalıdır. Bu alçakların Kaşıkçı Cinayetiyle ilgili tüm suçlularının da, başta
Muhammed bin Salman olmak üzere, Türkiye Mahkemeleri önüne çıkarılıp yargılanmaları için gereken davranışlara ve çalışmalara acilen
girişilmelidir.
Hukukçu Yoldaşlarımız, bu cinayetin suçlularının, zaten tamamı da
belgeli ve kanıtlı biçimde ortada olan bu katiller sürüsünün, Türkiye
Mahkemeleri önüne çıkarılıp yargılanmaları için bir suç duyurusunda
bulunabilirler, diye düşünüyorum...
Tabiî mahkemeler de, savcılar da Tayyipgiller’in ağır terörizesi
altında bulundukları için, özgür iradeleriyle ve vicdanlarının sesiyle,
görevlerinin kendilerine verdiği sorumluluğu yerine getirmekten çekineceklerdir.
Ama en azından biz, şu aşamada, insanlığımızın bize emrettiğini
yapmış ve Tarihe not düşmüş oluruz, böyle davranmakla...
Unutmayalım ki Suudi Arabistan gibi, onların efendisi, yapımcısı
İngiliz Emperyalistleri gibi, ABD Emperyalstleri gibi devletler, insan
soyunun yüz karasıdırlar. Ve er geç insanlık vicdanında kesinkes mahkum edileceklerdir!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Ekim 2018
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Ayrım
Dokuz

ABD çıkarcılığını örnek alarak
Kaşıkçı cinayetinden rant çıkarmaya çalıştın,
Suudi Yönetimiyle suç ortaklığı ettin, Tayyip
Ne oldu, Tayyip?
Suudi Cellât sana metelik koklatmadı henüz, değil mi?
Oysa efendiniz ABD’ye yüz milyarlarca dolar akıtacağı sözünü
verdi, eski CIA Başkanı, şimdinin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya.
Üstelik ABD’nin talebi üzerine Suriye’deki yerel ortağı PYD-YPG’ye
de bir 100 milyon dolar bağışladı.
Sana zırnık yok, he?..
Üstelik de bu insanlık dışı, vicdan ve namus dışı alçakça cinayette
Augeas’ın ahırlarını temizleme işi sana ve avanene düşmüştü.
Buna rağmen sen havanı aldın, ABD Haydudu 100 milyarları,
YPG de 100 milyon doları...
Sen de bunun üzerine bugün ilk defa cinayetin işlendiği andan itibaren elinde olan belgelerin bir bölümünü medya önünde açıkladın. Cinayetten doğrudan Suudi Yönetimini sorumlu tuttun. Nihayet ağzından
doğru bir söz çıkmış oldu böylece.
15 kişilik cinayet timinin ilk ekibinin katliam gününden, yani 2
Ekim’den bir gün önce İstanbul’a gelip bir otele yerleştiğini, oradan da
Başkonsolosluğa geçtiğini söyledin. Sonra da ekibin diğer bölümünün
iki parça halinde geldiklerini bildirdin. Üstelik de bunların Belgrad Ormanları’nda ve Yalova’da araştırmalarda bulunduğunu söyledin. Demek
ki cesedi buralarda uygun gördükleri bir yerlere atmayı düşünmüşler.
Kaşıkçı’nın nişanlısının katliam günü 16:40’ta, eşinin akıbetine ilişkin resmi makamlara başvurduğunu bildirdin.
Oysa, daha önceden Kaşıkçı’nın tembihlediği üzere, kadın, senin
önde gelen avanenden Yasin Aktay’ı arıyor, eşinin başına bir şey geldi85

ği kuşkusuyla. Yasin Aktay da hem sana, hem senin bakanlarına, hem
de istihbarat örgütlerine durumu bildirdiğini söylüyor.
Yani Tayyip, katliamın ilk günü, cinayet anından itibaren her şeyden haberdarsın. Cinayetin Suudi Devleti tarafından, özellikle de onun
azgın, ABD uşağı, İsrail dostu Veliaht Prensi Muhammed bin Salman
tarafından planlandığını, projelendirildiğini ve katliam emrinin verildiğini adın gibi bilmektesin.
Ama bugüne kadar sustun. Bu gerçeklerin bir tekini olsun söylemedin. Üstelik de tam tersine bir tutum içine girdin. Cinayetin örtbas edilmesi, önemsizleştirilmesi, giderek de kamuoyu nezdinde unuttuturulması için Suudi Yönetimiyle birlikte amaç birliği içinde hareket ettin.
Dolayısıyla da doğrudan suç ortaklığı ettin, insan sefaleti Suudi Yönetimiyle onun katliamcı, canavarca bir ruha sahip, Türkiye düşmanı,
ABD uşağı Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’la.
Önce de belirttiğimiz gibi; belki ilk duyumu aldığınız anda harekete
geçip Suudi Yönetimine ve İstanbul Başkonsolosluğuna, namuslu ve
hukuka bağlı insanların vermesi gereken tepkiyi vermiş olsaydınız, bu
insanlık dışı cinayet işlenmiş olmayacaktı.
Ayrıca şurası da kesindir ki; size haber ulaştığı anda alınması gereken önlem alınmış olsaydı, katillerin bir teki olsun kaçamayacaktı,
hatta Kondsolosluktan dahi dışarıya çıkamayacaktı.
Kurbanın cesediyle birlikte ve tüm suç kanıtlarıyla birlikte ele geçirilmiş olacaktı infaz timi. Bugün onlar Türkiye Devleti’nin yargısı
karşısında hesap veriyor olacaklardı.
Sen de adın gibi biliyorsun ki; bir cinayet söz konusu olduğunda
Konsoloslukların asla diplomatik dokunulmazlığı kalmaz. Oradaki görevlilerin de...
Viyana Sözleşmesi’nin ilgili maddesi ve fıkrası aynen şöyle der, bu
konuya ilişkin olarak:
“(...)
“3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar
ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.”[24]

Demek ki Tayyip, açıkça uluslararası hukuku da çiğnemişsiniz, bu
cinayete göz yummakla ve üzerini örtmeye çalışmakla. Katillerin de
Viyana Sözleşmesi, Madde 41/3 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc068/kanuntbmmc068/kanuntbmmc06803042.pdf.
[24]
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yargı elinden kurtularak kaçıp gitmesini sağlamakla.
Kaldı ki baş katil, zaten yukarıda da belirttiğimiz gibi Muhammed
bin Salman’dır...
Hâlâ bugün bile şunları diyebiliyorsun be Tayyip:
“Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz başta olmak üzere üst yönetime çağrıda bulunan Erdoğan, “Olayın cereyan ettiği
yer İstanbul’dur. Dolayısıyla bu 15+3 kişi, 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul’da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinindir
ama bu benim teklifimdir, talebimdir. Çünkü olayın cereyan ettiği
yer burası o bakımdan önemli.” diye konuştu.”[25]

Hukukta “teklif” diye bir şey olur mu yahu?..
Hukukta teklif, takdir, seçme diye bir şey olur mu?
Hukukun emri neyse o olur...
Ama sen bugüne kadar hukuku hiç iplemedin ki. Hukuka hiç uymadın. Onu ayak bağı olarak gördün. Yargının kararlarına meydan
okudun, onları aşağıladın. Yargı bugüne kadar bize kan ağlattı, diyerek
“hülooğğ”cularını kendini acındırdın.
İşine gelmediği durumların bazılarında ise; “Bu yargı darbesidir.”,
diyerek yargıyı darbecilikle suçladın.
Bu bakımdan, bu senin teklifinmiş, takdir kendilerininmiş, yani
Suudi cellâtlarınmış. Üstelik burada kendinle çelişerek hâlâ baş cellât
Muhammed bin Salman’ı, katliamcılar listesinin dışında tutuyorsun.
Sadece 18 kişi İstanbul’da yargılanmalı, diyorsun.
Peki, bu 18 kişi kendi kafalarından mı bu insanlık dışı vahşiyane
cinayeti işlediler?
Onlara kimse emir vermedi mi?
Geç bunları Tayyip, geç...
Ömür boyu bir kere olsun tutarlı olamayacaksınız, hukukla, adaletle
barışık olmayacaksınız, ilgili olmayacaksınız.
Katiller başı Muhammed bin Salman’la pazarlığın sürmekte, öyle
anlaşılıyor ki. Suçlular burada yargılanmalı ama takdir sizindir, dediğine göre...
Sanki Suudi cellâtlar kerizdi...
Gelecekler İstanbul’a, katliam ekipleriyle birlikte; “Haydi bizi yargılayın.”, diyecekler, öyle mi?
Pazarlıkta anlaşırsanız; “İyi ya, hadi bakalım size de bir şeyler vehttp://www.internethaber.com/erdogandan-bomba-cemal-kasikci-teklifi-1913116h.
htm.
[25]
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relim.”, derse baş cellât; siz olayı örtbas etme yönünde gayretlerinize
devam edeceksiniz.
Yok, eğer anlaşamazsanız; çakacaksın sinyali İstanbul Cumhuriye
Başsavcılığına, onlar de resen, güya senin dışındaymış gibi cinayetle
ilgili soruşturma başlatacaklar.
Ama sizin gönlünüz anlaşmadan yana. Gözünüz parada çünkü.
Hep söylediğimiz gibi, sizin de, Suudilerin de, bütün CIA-Pentagon
İslamı savunucusu sahte dincilerin de taptıkları biricik Tanrı, Para Tanrısı’dır. Ve bu Tanrı, yanında ikinci bir Tanrının var olmasına asla izin
vermez!
Fakat oyununuzun bu son perdesini oynayamayacaksınız, Tayyip.
Hukukçu Yoldaşlarımız, cinayete ilişkin suç duyurusunda bulunma dilekçesini hazırlıyorlar. İstanbul savcıları, sorumlulukları kapsamı içinde olan bu katliamı araştırmaya mecburdurlar. Bundan kaçınamazlar,
eğer hukukla zerre miktarda bağları kalmış ise...
Eğer onlar da Tayyipgiller’den aldıkları bir sinyal üzerine katliamın
üstünü örtme babında, “bizi ilgilendirmez” anlamına gelen bir karar
verirlerse, hem görevlerini kötüye kullanmış olurlar, hem de insanlık
vicdanına ve Tarihe karşı suç işlemiş olurlar.
Kaldı ki; eğer gerçek anlamda görevlerinin kendilerine yüklediği
sorumluluğa bağlı ve hukukun üstünlüğüne inanan savcılar olmuş olsalardı, bugüne kadar zaten resen harekete geçip bu olayı araştırmak için
yapmaları gereken bir sürü işi yapmış olurlardı.
Tabiî burada suçlanacak olan sadece Suudi katliamcılar değildir. Olaya göz yuman, katliamı engellemeyen ve katliam timinin Türkiye’den
kaçmasına izin veren Tayyipgiller de bu cinayete yardımcı oldukları gerekçesiyle, yargı önüne çıkarılmalıdırlar. Kaçak Saray Reisi’nden Yasin
Aktay’ına kadar ve AKP’giller’in diğer kodamanlarına kadar...
Hatırlanacağı gibi, insan soyunun baş düşmanı ABD Emperyalist
Haydudu ve onun Faşist Bunak Şefi Trump, çoktan olayın üstünü örtüp
geçti. O, Suudileri bu vesileyle donlarına kadar soyma derdinde. Gerçi
bu insan sefaletleri don da giymezler ya, lafın gelişi işte...
Saygıdeğer arkadaşlar;
Bu insanlık dışı, vicdan ve ahlâk dışı cinayet bir kez daha göstermiştir ki; ABD Emperyalist Çakalı’nda da, onların yörüngesindeki yerel
taşeronlarda da zerre miktarda olsun vicdan, acıma duygusu, insani his
ve insani, ahlâki erdemler bulunmamaktadır.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Ekim 2018
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Dünya Sendikalar Federasyonu’ndan
Kaçıkçı Cinayeti meselesine devrimci bakış
Her kim ki “Batı yani ABD ve AB demokrasinin, hukukun, insan
haklarının beşiğidir ve savunucusudur”, derse; o ya bir zır cahil gafildir ya da ahlâksız bir düzenbazdır, haindir, ajandır.
Bakın, Türkiye toprakları üzerinde Suudilerin İstanbul Başkonsolosluğu’nda evlilik işlemleri nedeniyle bulunan bir muhalif gazeteci, sırf Suudi Kraliyet Ailesi’ne yani Kral Salman bin Abdülaziz’e ve
oğlu Muhammed bin Salman’a muhalifliğinden dolayı işkencelerle
öldürüldü, sonra da cesedi testereyle parça parça bölündü. Ve de yok
edildi.
Suudi Devleti’nin sergilediği insanlık dışı, kan dondurucu, insanın tüylerini diken diken eden bu vahşet karşısında bakın ABD Emperyalist Haydudu ve onun sağ kolu AB Emperyalist Haydut Devletleri ne tavır koydu...
Dünya Sendikalar Federasyonu adlı, sosyalist ilke ve değerlere sahip, namuslu bir İşçi Sınıfı Enternasyonal Örgütünün bu konuda bir
açıklaması oldu. Orada, konu devrimci açıdan netçe ve özetçe ortaya
konmuştur. Biz de hem emeğe saygı, hem de gerçek devrimcilerin dünyanın neresinde olursa olsun yapılan bir haksızlık karşısında yüreklerinin aynı tempoda çarptığını göstermesi açısından o yazıyı buraya aktarıyoruz. Okuyalım:
***

Cemal Kaşıkçı Cinayeti:
Silah ticareti her şeyin üzerindedir!
Bir insanın, bir ülkenin konsolosluğunda katledilmesi gerçeği, yani
Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda infaz
edilmesi gerçeği; emperyalistlerin ve onların hükümetlerinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.
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Sözde… Bu katliamdan dolayı uluslararası düzeyde bir öfke, bir
“hayal kırıklığı”, olayın aydınlatılması çağrıları, Avrupa ülkelerinin,
Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulmasına ilişkin talepleri, bakanlık düzeyinde toplantılar, Suudi Arabistan’a yönelik “sert cezalar”
ve yaptırımlar vardır.
Pratikte… Alman Hükümeti şimdiye kadar Suudi Arabistan’a toplamda yaklaşık yarım milyar Euro değerindeki silah satışını onaylamış, İspanya Parlamentosu ise Suudi Arabistan’a silah satışının iptal
edilmesi için yapılan oylamayı reddetmiştir. Kanada Başbakanı Suudi
Arabistan’la yapılan silah satış anlaşmasının iptalinin “son derece zor”
olduğunu belirtmiş, Fransa Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan’a silah
satışının durdurulmasının mümkün olup olmadığı sorusunu cevapsız
bırakmıştır. ABD’de ise Başkan Trump ve Amerikan silah tekelleri, demokrasi düşmanı ve çağ dışı Suudi Arabistan Monarşisi’nin 120 milyar
dolar değerindeki silah sistemleri siparişini iptal etmeye yanaşmamaktadır.
Emperyalistlerin sözlerinin hiçbir değeri yoktur! Ne söylerlerse
söylesinler onların umurlarında olan tek şey kârlılıklarının devamıdır;
hele hele söz konusu olan, halkları katledecek silahların satışı kadar
kârlı bir ticaretse!
Dünya Sendikalar Federasyonu bileşenleri ve dostları; insanın insan
tarafından ezilmesini ortadan kaldırmak için, emperyalist müdahalelerin ve savaşların olmadığı bir dünya için, NATO’nun ve tüm emperyalist mekanizmaların dağıtılması için mücadele yürütmeye devam
etmektedir.[26]

***
Tabiî insandan umut kesilmez...
Emperyalist dünyanın en kaşar devleti İngiltere’den bile tek tük de
olsa namuslu sesler duyulabiliyor. İşte iki İngiliz aydınının bu konudaki
açıklamaları:
***
İngiltere merkezli haber sitesi Independent yazarı ve komedyen
Mark Steel, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından İngiltere’nin
Suudi Arabistan’a karşı tutumunu eleştiren bir yazı kaleme aldı.
Bugünkü gazetesinde tam sayfa yayımlanan yazıda “CIA bile artık
Suudilerin muhalif gazeteciyi parçalayarak kutulara koyduğunu
kabul etmiş gibi gözüküyor. İşte bu yüzden onlara silah satmaya
devam etmekte sorun yok: En azından titizler. Esas sorun titiz olhttps://www.olayneyseo.com/dunya-sendikalar-federasyonu-dsfden-cemal-kasikci-cinayetiyle-ilgili-aciklama.html.
[26]
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mayan tiranlar, onlar her yerde iz bırakır. Ahlâksızlık, Tornado
savaş uçaklarını cinayet işledikten sonra ortalığı silmeyi temizlikçilere bırakan bir rejime satmaktır” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, dün de Guardian gazetesinin yazarlarından Owen Jones, “İngiltere ruhunu Suudi hanedanına sattı. Yazıklar olsun” başlıklı bir makale yazmıştı.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Mark Steel’in yazısı şöyle devam etti: “Suudiler makul açıklamalar getirdi. Önce Cemal Kaşıkçı’nın
orada olmadığını söylediler, sonra bir kavgada öldüğünü açıkladılar.
Bu da Kaşıkçı’nın ne kadar şüpheli bir kişi olduğunu gösteriyor: Bir
yerde bulunmadan orada ölmeyi başaracak türden bir insandı kendisi.
Sonrasında da bir korsan operasyon sonucu öldüğünü duyurdular. Önümüzdeki hafta da esas korsanın kendisi olduğunu, orada olup olmadığı
konusunda kendi kendine kavga ederken bedenini parçaladığını söyleyecekler.
Onlara sattığımız silahların miktarını azaltarak aşırı tepki vermememiz gerektiğini söyleyenlerin bir süre önce Saddam Hüseyin’e karşı
dünya ordularının yarısını harekete geçirmemiz gerektiğini söyleyenlerle aynı olması kafa karıştırıcı olabilir. Ama bu farklı bir durum. Çünkü Suudi Arabistan’a sattığımız silahlar gerçek ve o yüzden zararsız
sayılır, Saddam’da ise gerçek olmayan silahlar vardı ve bunlar ölümcül
şeylerdir.
Suudi hükümetinin parasıyla ülkeyi gezen milletvekillerinden İşçi
Partili Paul Williams ‘Modern ve ilerici bir Suudi Arabistan gördüm’ demişti. Bunun ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Eskiden muhaliflerini külüstür bir baltayla öldürüyorlardı, şimdi ise en gelişmiş
testereleri kullanıyorlar. Bundan daha fazla modern ve ilerici olmak
mümkün değil.
Milletvekillerimiz bundan sonra parasını Meksikalı uyuşturucu kartellerinin ödediği her şey dahil bir Acapulco tatiline gidebilir. Oradan
dönünce de uyuşturucu baronlarının ne kadar modern ve ilerici olduklarını, kokain endüstrisine bakışlarının değiştiğini söylerler.
Ama böyle davranacaksanız bunu düzgün yapmanız lazım ve hiç
kimse bu konuda Donald Trump’la yarışamaz. Önce Suudi Arabistan
hükümetinin soruşturması tamamlanana kadar bir karara varmamak gerektiğini söyledi.
Fakat cinayet soruşturmalarına dair bu devrimci yaklaşımına yeterli
tezahürat alamadı. Bundan sonra her cinayet inceleme ekibi ‘Bir cinayet işlendi. Bunu soruşturmakla vakit kaybetmek yerine neden
cinayetin tek zanlısından bize kendisinin yapıp yapmadığını söylemesini istemeyelim ki?’ demeli.
Sonrasında ABD’nin Suudi Arabistan’a silah satışını azaltmaması
gerektiğini, ABD’de 425 bin kişinin işinin bundan etkileneceğini söyle-
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di. Bu sayı yetmemiş olmalı ki sonraki gün bunu 600 bine, ondan sonraki gün de bir milyona yükseltti. Önümüzdeki hafta da ‘Astronomlarımızla konuştum, çok zeki insanlar, bana Ay’ın Suudilere silah
satışımız sayesinde varlığını devam ettirdiğini, satışları azaltırsak
yer çekiminin de azalacağını ve hepimizin su altında kalacağımızı söylediler. Bu iş imkanları için kötü, çok kötü’ demesini bekliyorum.[27]

***

“İngiltere ruhunu Suudi hanedanına sattı”
İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesinin yazarlarından Owen
Jones, “İngiltere ruhunu Suudi hanedanına sattı. Yazıklar olsun” başlıklı bir makale yazdı.
İngiltere’nin “dünyanın en iğrenç diktatörlüklerinden biriyle
olan çıkarcı ilişkisinin” sonunda kamuoyunda tartışılmaya başlandığını belirten Jones, buna Yemen’de dünyanın en büyük insani krizlerinden birine dönüşen savaşın değil gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin
yol açtığını belirtti.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre, “Fakat bu tartışmaların çok
sürmesini beklemeyin, İngiliz müesses nizamı ile Suudi tiranlığı
birbirine dolanmıştır” diyen Jones, yazısına şöyle devam etti:
“Yönetici elitlerimizle muhaliflerin kafasını kesen, terör ihraç eden
ve Yemen’de çocukları katleden bu rejim arasındaki bağlar, kesmek
için fazlasıyla kârlı.
Siyasi elitlerimize bakın. Tony Blair başbakanlığı döneminde bir
Suudi silah anlaşmasını içeren dev bir yolsuzluk soruşturması için savcılığa baskı uyguladı. Suudi liderliğinde Yemen’de yürütülen katliam
başladığından bu yana İngiliz hükümeti Riyad’la 4,7 milyar sterlinlik
silah anlaşması imzaladı. İngiliz askeri danışmanları Suudi savaş odalarında çalıştı. Almanya Suudi Arabistan’a silah ihracatını yasaklasa da
İngiltere’nin Almanya’nın yolundan gitmesi mümkün değil.
Suudi rejimi İngiliz milletvekillerine yüz binlerce sterlin aktarıyor.
Çoğu Muhafazakar, bazıları da İşçi Partili vekiller. Bu yıl Nisan ayında
düzenlenen bir gezinin ardından İşçi Partili Paul Williams ‘Modern ve
ilerici bir Suudi Arabistan gördüm, bu ülke hakkındaki fikirlerim tamamen değişti’ demişti. Ona kaynak aktaran Suudiler çok memnun olmuştur: Muhammed bin Selman döneminde kafa kesme cezaları iki katına
çıktı, kadın hakları aktivistleri ve muhalifler tutuklandı ve yüz binlerce
Yemenli katledildi. Reformlara dair sahte bir algı yaratmak için İngiliz
vekilleri gezdirmek verimli bir yatırım.
https://odatv.com/cinayet-isledikten-sonra-ortaligi-silmeyi-temizlikcilere-birakan-bir-rejime-savas-ucagi-satmak-ahlaksizlik-26101805.html.
[27]
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Ekonomik bağlar da var. Boris Jonhson dışişleri bakanıyken önümüzdeki 10 yılda finanstan eğitime, savunmadan sağlığa kadar çeşitli
alanlara 65 milyar sterlinlik Suudi yatırımı çekeceklerini açıklamıştı.
Londra Borsası’nda yabancı devlet şirketlerinin ‘premium kategoride’
yer almasını engelleyen düzenleme de bu dönemde kaldırıldı. Kaynaklar, bunun Suudi petrol şirketi Aramco için yapıldığını söylüyor. İngiltere kurallarını bir diktatörlük için değiştiriyor. Finans sektörünü tercih
ederek üretim sektörünü bir kenara atmanın sonucunda oluşan dev cari
açık, Körfez’den gelen petrodolarla finanse ediliyor.
(...)
Suudi Arabistan hepimizi tehdit eden bir tiranlık. Taliban, El Kaide
ve IŞİD’in ortaya çıkışında merkezi bir role sahipti. Kadınları canavarca bir baskı altına alan, eşcinsellere ve ‘cadılara’ ölüm cezası veren,
tüm siyasi partileri ve özgür basını yasaklayan, Yemen’de insanları parçalamak için İngiliz ve Amerikan silahları kullanan bir ülke. İngiltere’nin Suudi hanedanı ile ittifakı, yönetimdeki elitlerin diğer ülkelere
insan haklarından bahsetmesinin büyük bir yalan olduğunu gösteriyor.
Yabancı rejimleri bir kötüler hiyerarşisinde sıralanıyor fakat bu sıralama rejimlerin ne kadar acımasız olduğuna göre değil Batı çıkarlarına
ne kadar hizmet ettiklerine göre yapılıyor. Ülkemizin çökmekte olan
toplumsal düzeninin meşruiyetini yitirmesinin çok fazla nedeni var. Bu
kanlı ilişki de diğer nedenler kadar dikkat çekici.” (https://odatv.com/
ruhumuzu-sattik-yaziklar-olsun-25101821.html)

***

AKP’giller cinayetin üstünü örtmenin derdinde
Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte AB ve ABD Emperyalist Haydutlarının içyüzü budur. Yani bunların topunun, halkımızın deyişiyle, “ciğeri beş para etmez”.
Bu alçakların derdi günü sömürüdür, vurgundur, yağmadır, entrikadır, yalandır, dümendir, saldırıdır, işgaldir.
Bunların tamamında zerre miktarda olsun bir insani ve vicdani değere, ahlâki değere rastlayamazsınız. Che’nin deyişiyle “İnsan soyunun
baş düşmanlarıdır ve baş belalarıdır” bunlar.
Türkiye’ye gelirsek; Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’inden de
farklı bir tutum bekleyemezsiniz. Bunların da ruhiyatları Suudilerinkinden, El Kaide’ninkinden, El Nusra’nınkinden farklı değildir.
Cinayete ilişkin AKP’giller’den bir iki gün önce yapılmış olan açıklamaları görelim isterseniz:
“SUUDİ ARABİSTAN KARDEŞ VE DOST ÜLKE”
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“Suudi Arabistan’ın Türkiye için önemli, kardeş ve dost bir ülke
olduğuna, iki ülke arasında birçok ortaklığın bulunduğuna işaret
eden Kalın, bunlara zarar gelmesini istemediklerini bildirdi.”
(http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-siyaset-2764653/)
“AKTAY: TÜRKİYE İLİŞKİLERİ DAHA DA KÖTÜLEŞTİRMEMEK İÇİN ÖZEL HASSASİYET SARF EDİYOR
“Kaşıkçı’nın yakın arkadaşı, AKP Genel Başkan Danışmanı ve
Yeni Şafak gazetesi yazarı Yasin Aktay da katıldığı bir programda
şu anki Suudi Arabistan yönetiminin baş sorumlusu olarak kralın
var olduğunu, bir adalet gerçekleşecekse onun uhdesinde bunun
gerçekleşebilme ihtimalini hatırlattı.
“Aktay, konuşmasında Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki
sorunlara değinerek şunları kaydetti:
“Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin Birleşik Arap Emirlikleri
Veliahtı Muhammed bin Zayid ile ittifakı şu anda Türkiye’ye karşı
birçok yerde çok olumlu bir tutum içerisinde değiller. Buna rağmen Türkiye bu işi kestirip atmış değil. Birçok yerde Suudi Arabistan ile ilişkileri daha da kötüleştirmemek için özel hassasiyet sarf
ediyor. Bunda başarılı da oluyor.
(...)
“Suudi Arabistan’a yönelik, AKP’li yetkililerin ağzından çıkan bu sıcak mesajların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı’nın
öldürülmesine ilişkin bir soru üzerine, “(...) Şu anda, uluslararası
mahkemeye taşıma durumu yok böyle bir niyetimiz de yok. Ama
uluslararası kuruluşlar ya da mahkemeler inisiyatif alıp böyle bir
soruşturma başlatırlarsa elimizdeki delilleri, yaptığımız soruşturma neticelerini paylaşırız.” diye konuştu.”[28]

Gördüğümüz gibi, AKP’giller de cinayetin üzerini örtmek istiyorlar,
Suudilerden almayı umdukları rüşvet karşılığında. Demek ki Suudi cellât Muhammed bin Salman, bunlara o yönde bir sinyal gönderdi.
Ne diyorlar?
Suudi Yönetimiyle birlikte bu cinayetin çözülmesini istiyorlarmış...
İnsan aklıyla alay ediyorlar düpedüz.
Oysa onlar da adları gibi biliyorlar ki; bu cinayetin planlayıcısı
da, organizatörü de, dolayısıyla en önde gelen faili de Veliaht Prens
Muhammed bin Salman’dır. Onunla cinayeti aydınlatmak istiyoruz,
demek, kurtla işbirliği halinde, ölmüş olan ya da öldürülmüş olan kuzunun akıbetini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, demekten zerrece farklı
[28]
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https://odatv.com/akpden-suudi-kralina-sicak-mesajlar-25101848.html.

değildir.
Hep deriz ya; bunlarda da insani ve vicdani değerler iflas noktasındadır...

AKP’giller Suudi cellâtlardan bekledikleri rüşvet
gelmeyince tutum değiştiriyor
Fakat bütün bunlara rağmen, Suudi cellâtlardan, beklenti içinde oldukları rüşvete dair herhangi bir net cevap alamamış olmalılar ki, Kaçak Saraylı Reis bugün yaptığı açıklamada tutumunu yeniden değiştirdi.
Partisinin Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında
aynen şunları ifade etti:
“KAŞIKÇI CİNAYETİ: FAİL BELLİ, TALİMATI VEREN
KİM
“2 Ekim tarihinde İstanbul’da bizi dehşete düşüren vahşi bir cinayet işlendi. Ölen de öldüren de bizim vatandaşlarımız olmamakla birlikte, olayın ülkemizde gerçekleşmesi hem de vicdani sorumluluklarımız bizi bu meseleyle yakından ilgilendirmeye zorladı.
Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha
çıkamadı. Hadisenin makamlara haber verilmesinin ardından yapılan araştırma ve soruşturmalar Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü. Yapılan açıklamalar bizi endişelere
sevk etti. Yapılan açıklamalar çok komikti. Cemal Kaşıkçı gibi bir
insan dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bu mümkün mü?
Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti, adamlığıyla uyuşmaz.
“Bu 18 kişi Cemal Kaşıkçı’nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Fail bunların içinde. Bunların içinde değilse, yerli işbirlikçi kim bunu açıklayacaksınız. Bunları açıklamadığınız sürece,
Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Merak edenlere elimizdeki bilgi, belgeleri veriyoruz. Bunu Suudi Arabistan’a da verdik.
Bunları gördükleri zaman şaşırıyorlar. Aslında fail belli. Peki bu
talimatı veren kim? Bu 15+3, bunların Türkiye’ye gelmesi talimatını veren kim? Buraya yerleşenler, bu gelenler kimlerin talimatıyla
geldi? Bunu da yetkililerin açıklaması lazım. Elimizde başka bilgi,
belge yok değil. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. İlk etapta
Kaşıkçı’yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak.
“Suudi başsavcı pazar günü Türkiye’ye gelecek görüşmeler yapılacak. Yerli işbirlikçi kim? Bunu açıklayan dışişleri bakanı. Peki
kim o? Daha sonra böyle bir açıklama yapmadım diyor, her yere
düştü bu. Kimse “Ben yaptım” demez ki... Her şeyden öte, bu 15 kişiyi Türkiye’ye gönderen kim? 18 kişi tutuklandı. Ben kendilerine
söyledim, “Siz konuşturmasını bilirsiniz”. Ne dönmüşse, bu dolaplar bunların içinde. Bu zannı ortadan kaldırmak istiyorsanız, bu
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kilit nokta 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul’da vuku
bulmuştur, o zaman bize teslim edin, biz yargılayalım.”[29]

Açıkça görüldüğü gibi, Tayyip, doğrudan Suudi baş cellada hitap
ediyor. Cinayeti bizzat gerçekleştiren infaz timi belli, diyor; o meydanda. Ama bu timi buraya gönderen kim? Kimin emriyle bu tim buraya
geldi ve cinayeti işledi?
Tayyip burada baş celladı işaret ediyor. Bu emri sen verdin, diyor.
Bu sebeple bizi, bu işin daha fazla üzerine gitmemiz konusunda zorlama. Sadece Trump’ı ve Ortadoğu’daki yeni ortağı PYD’yi, YPG’yi
görüp bizi es geçmeye kalkma. Adam gibi bizim sakalı da at bakalım...
Biz de dostluğumuz bozulmasın diye işin üstünü örtüp geçelim... Ama
bizi görmemekte diretirsen, biz de bu işin peşini bırakmayız, sonunda
da sana kadar bu işin uzandığını dünya aleme kanıtlarıyla anlatırız.
İşte bizim Kaçak Saraylı ve avanesi de böyle hesaplar içinde...
Saygıdeğer arkadaşlar;
İnsanlık ne hallere düşmüş, görüyor musunuz?
Emperyalistler dünyası işte budur...
Bir gerizdir aslında o dünya. Orada insancıl olan hiçbir şey bulunmaz...
Bu vahşet bir kez daha emperyalistler dünyasının bu iğrenç, mide
bulandırıcı içyüzünü bütün çirkinliğiyle ortaya sermiş durumdadır.
Emperyalizm yeryüzünden yok olmadığı sürece bu vahşetler, bu
katliamlar, insanlığın başına bela olmuş bu insan sefaletlerinin zorbalığı, tahakkümü sürüp gidecektir...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Ekim 2018

[29]

https://odatv.com/siz-konusturmasini-bilirsiniz-konusturamiyorsaniz...-26101803.html.
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Kuzey Ormanları’nı da bitirdin, Tayyip
Eee Tayyip?..
Sırf vurgun hırsı uğruna İstanbul Kuzey Ormanları’nın 76,5 milyon metrekaresi üzerinde yaşamakta olan 2 milyon 3 yüz bin ağacını
katlettirdin.
Ayrıca da, yandaşın olan Havuz Patronlarına yaptırtarak büyük
bir talan alanına çevirdin, “Üçüncü Havalimanı” dediğin işi...
Buradaki ekosistemi tahrip ettin, ağaçlarıyla birlikte. Orada yaşayan, ayaklarıyla gezinen, kanatlarıyla uçan milyonlarca canlının
da önemli bir bölümünü yok ettin, geri kalanlarınınsa yaşam alanını
ortadan kaldırdın.
Bir de gelecek, gidecek yolcu garantisi vererek, o vurguncu Parababalarına halkın sırtından milyarlarca lira daha aktarmayı taahhüt
ettin.
Bir de kalkmışsın, bunu “zafer” diye sunuyorsun be...
Zafer filan değil bu. Vatanımıza, İstanbul’a ve halkına yapılmış
kallavi bir ihanettir bu. Bir cinayettir. Bir soygundur, vurgundur, talandır.
Bakın, konuya ilişkin Sözcü Yazarı Çiğdem Toker ne diyor köşesinde:
***
İstanbul Havalimanı’nın bedeli…
İstanbul Havalimanı açıldı. Törende, havalimanını yapıp işletecek
İGA AŞ’nin millete daha önce küfretmiş ortağı Mehmet Cengiz de konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben “Sayenizde engelleri aştık” dedi. Engellerin ne olduğunu söylemedi.
Erdoğan “Bu sadece bir havalimanı değil bir zafer anıtıdır” dediği
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projede Hazine garantisi olmadığını, “Sadece dış hatlar yolcu başına
20 Euro’dan olmak üzere toplam 342 milyon Euro” garanti verildiğini
söyledi.
Bu bilgiyi, belgelerle biraz genişletmeliyiz.
19 Nisan 2014’te Resmi Gazete’de bir yönetmelik yayımlandı.
Bu yönetmelik ile devlet Yap-İşlet-Devret (örneğin İstanbul Havalimanı) ve Yap-Kirala-Devret (örneğin Bilkent Şehir Hastanesi) modeliyle yaptırdığı projeler için çok önemli bir taahhüt verdi. Teknik detaylarla sıkmayayım. Kısaca devlet diyor ki:
HAZİNE DAHA NE YAPSIN?
“Ey müteahhit; DHMİ olarak, Sağlık Bakanlığı olarak, TCDD olarak seninle imzaladığım 25 yıllık sözleşmeyi, sen zamanından önce feshedersen, kusurun olsa bile aldığın ana kredi tutarının yüzde 85’ini ben
Hazine olarak üstleniyorum. Eğer sözleşme feshinde kusurun yoksa,
aldığın kredinin tamamını üstleniyorum.”
Peki, İstanbul Havalimanı’nın finansmanı nereden sağlandı?
Ezberlenmiş klişelere göre, yurtdışından.
Ama İstanbul Havalimanı’nda 4.5 milyar Euro kredi sağlanan 6
banka şu isimlerden oluşuyor: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank,
Denizbank, Garanti Bankası ve Finansbank. Yani, burada iktidarın Türk
bankacılık sektörünü havalimanına finansman sağlaması için “motive
ettiğini” söylemek, yanlış görünmüyor.
Dolayısıyla bu yönetmeliğin yürürlükte olması, bizim Hazine’nin,
Cengiz-Limak-Kolin-Kalyon-Mapa beşlisiden oluşan İGA’ya bankacılık sisteminden sağlanmış krediye -erken fesih halinde- kefil olduğu
anlamına geliyor.
Bu birinci fasıl…
İkinci fasıl garantiler Uygulama Sözleşmesi’nde.
12 YILDA 6.3 MİLYAR EURO
“Millete hediye” diye sunulan İstanbul Havalimanı Yap-İşlet Devret
(YİD) modeliyle yaptırılıyor.
Bunun için DHMİ ile İGA bundan beş yıl önce bir Uygulama Sözleşmesi imzaladı. “Hediye” havalimanının sözleşmesi 65 sayfa. Bütün
ısrarlara rağmen bu millete açıklanmıyor. Ama bu içindeki bilgilerin
sonsuza dek saklı kalacağı anlamına gelmiyor. Misal Cumhurbaşkanı
dış hat giden yolcu başına devletin verdiği garantinin 20 Euro olduğunu
açıkladı. (Biz geçen yıl açıklamıştık.) 20 Euro’nun yanı sıra, sözleşmeye dış hatlardan gelip dış hatlara giden yolcu servis ücreti de 5 Euro
olarak belirlendi.
DHMİ’nin verdiği bu iki ücret garantisi, işletmenin ilk 12 yılıyla
sınırlı (İşletme süresi boyunca iç hat yolcu sayıları üzerinden gelir ga-
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rantisi verilmedi. Bunun için de 3 Euro belirlendi).
GARANTİNİN DAĞILIMI
Sözleşmeye göre, DHMİ’nin 12 yıl boyunca İGA’ya garanti ettiği
gelirin yıllar itibarıyla dağılımı:
1. Yıl: 316.351.370
2. Yıl: 333.847.140
3. Yıl: 350.793.880
4. Yıl: 367.279.855
5. Yıl: 540.582.936
6. Yıl: 563.060.583
7. Yıl: 585.105.273
8. Yıl: 606.750.008
9. Yıl: 628.020.180
10. Yıl: 648.935.580
11. Yıl: 669.761.373
12. Yıl: 689.761.373
Toplam: 6.300.000.001
Gelir, bu tutarların altında kalırsa, DHMİ şirkete, üzerine çıkarsa
İGA, DHMİ’ye farkı ödeyecek. İGA devletin sağladığı talep garantisi
ve krediye borç üstlenimi güvencelerine karşılık, devlete toplamda 26
milyar Euro kira ödeyecek. Ancak ilk yıllar için kira tutarlarının 350
milyon Euro olarak belirlendiğini geçenlerde Fatih Altaylı röportajından öğrendik.
İGA, devletin verdiği bu talep garantisinin dışında asıl geliri, sözleşmede tek tek listelenmiş 23 kalem hizmetten elde edecek. Bu koşullar altında kira tutarının neden düşük tutulduğunu devlet dert etmese
bile biz buradan soru olarak kayıt düşelim. Yazının sonundaki ikinci
soru ise adı bile anılmayan ölü ve tutuklu işçilere için olsun.
Eğer bu havaalanı bir zafer anıtıysa, inşaatında yaşamını yitiren ve
“köle değiliz” dedikleri için tutuklanan işçileri hangi sıfatla anıyorsunuz?”

***

Sadece İstanbul’a değil, tüm ülkeye ihanet ettin
Bu vurguncu Parababaları, 25 yıl bu havaalanının, uçuş ve yer hizmetleri olmak üzere tüm işletme bölümlerini de kendileri işleteceklermiş.
Yerli vurguncu Havuz Parababalarına, burayı yapmaları için gereken paranını önemli bölümünü, Ziraat Bankası’nın da dahil olduğu, yu103

karıda adı geçen bankalar vermiş kredi olarak. Bu kredilere de hazine
garantisi verilmiş, herhangi bir batma-çıkma durumunda.
Kuzey Ormanları’nı yedin, mahvettin, İstanbul Halkının oksijensiz
bıraktın, Tayyip!
Nefes borusunu tıkadın halkımızın, vurgun uğruna, rant uğruna.
Sadece Kuzey Ormanları’nı değil, tarihi İstanbul şehrimizi de taşa,
betona kestirerek, yine aynı yağma hırsın için mahvettin be!..
Geçen medyada çıkan bir haberde ortaya konduğu gibi, 240 milyar
TL’lik rant elde etmişsiniz, hırsız Parababalarınla birlikte, İstanbul’un
yağmasından.
Yine benzer bir haberde ortaya konduğu gibi, İstanbul’un doğal
rüzgâr sirkülasyonunu keserek, şehri kirli-pis havaya mahkûm eden 35
gökdelenin 29 tanesi senin iktidarın döneminde dikilmiş...
Sanki İstanbul’u ve Türkiye’yi babandan miras kalmış çiftlik pervasızlığıyla yöneten sen değilmişsin gibi, bir de kalkıp diyorsun ki; “İstanbul’a ihanet ettik.”
Yapma be! Bari bunu söyleme!..
Halkımızı da ahmak yerine koyma...
Yahu sen değil misin, 2014’te zamanın TOKİ Başkanı Haluk Karabel’le yaptığın telefon görüşmesinde; “Kupon arsalar benden habersiz
el değiştirmesin.”, diyen? Yani onların kaymağından aslan payı bana
aittir, diyen?
17 yıldan bu yana durup dinlenmeden vatanımıza, milletimize ve
halkımıza etmedik ihanet bırakmadın be Tayyip!
Ama sonunuz gelecek!
Ve bu vurgunların, bu ihanetlerin hesabı sorulacak bir gün!
Biz ki bu yaşımıza kadar, bırakalım bir ağaca zarar vermeyi, bir yaprağını bile koparmaya kıyamamışız. Onu bir canlı beden olarak görmüşüz, elden geldiğince, gücümüz yettiğince korumaya çalışmışız.
Bir karıncanın bile üzerine basmamak için dikkat göstermişiz, evimizin köşe bucağındaki küçük böceklerin, örümceklerin bile ölmemeleri, yaşamaya devam etmeleri için yine aynı dikkati göstermişiz. Onları özenle tutup bahçeye bırakmışız.
Bu sebepten, Tayyipgiller’in yaptığı bu katliamlar, bu zulümler, bu
kıyımlar, bu ihanetler büyük acı veriyor bize. Öfkeden tir tir titrememize yol açıyor.
Kaçak Saraylı Hafız ve onun AKP’giller’i bütün bu zulüm ve talanları, ihanetleri, halkımızın bir bölümünü Allah’la aldatarak ve insan
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soyunun başdüşmanı ABD Emperyalist Çakalı’nı arkalarına alarak yapabiliyorlar.
Ama halkımız yük hayvanlarından oluşan bir sürü değil. Yavaş da
olsa giderek anlamaya başladı bunların kirli içyüzlerini. Bunların suretlerinin, kötülüğün simgeleşmiş halinden başka hiçbir şey olmadığını...
Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!
9 Kasım 2018
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AKP’giller yeşil alanlara, dağlarımıza, ovalarımıza,
şehirlerimize, kamu işletmelerine rant hırsıyla saldırır
Biz, ortaya çıktıkları ilk günden itibaren dedik ki; Tayyipgiller
İslamı, aslında Sahte İslam’dır, tersyüz edilmiş İslam’dır; başka bir
söyleyişle Muaviye-Yezid İslamı’dır.
Modern deyişiyle CIA-Pentagon-Washington İslamı’dır.
Bu İslam’ın belirleyici karakteristiği, her türden kriminal işin ve
ihanetin suç olmak bir yana, büyük erdemlerden sayılmasıdır.
Yani bir anlamıyla bu, Hırsızlar Dini’dir, Hainler Dini’dir, ağızlarından, patlamış gerizler gibi sağa sola küfürler, hakaretler yağdıranlar dinidir, içleri insancıl olan her şeye karşı kin ve nefretle dolu
olanların dinidir...
Bu Sahte Din insanları çürütür. İnsanları insanlıktan çıkarır. Dolayısıyla da toplumu çürütür, mahveder, kırk parçaya böler, insanları
birbirlerine karşı düşmanlaştırır, saldırganlaştırır, canavarlaştırır.
Yani özetçe; toplumun tüm soluk borularını tıkar. Öylesine ağır,
zehirli bir havayla doldurur ki toplumu, artık namuslular için, insancıllar için, yurtseverler için, antiemperyalistler için ve Laik Cumhuriyet’i savunanlar için yaşanmaz hale getirir ülkeyi.
Yani fiilen; madden ve manen cehenneme döndürür memleketi...
Bu Sahte Din’in sahte peygamberleri, yalancı peygamberleri ise,
binlerce odalı Kaçak Saray’larda, yarım milyar dolarlık Uçan Saray’larda, halkın alınterinden, göznurundan gasp ettikleri milyarlarca lira değerindeki parayı, malı ve akla gelen geçim araçlarını har
vurup harman savurarak günlerini gün ederler.
Vatan topraklarında nerede bir yeşil alan buldularsa, gözleri dönmüş
bir şekilde rant hırsıyla saldırırlar oralara. Yağmalarlar, yeşilin kökünü
kazıyıp kuruturlar.
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Yandaşlarıyla birlikte yağmaya giriştikleri dağlarımızı, ovalarımızı,
nehirlerimizi, göllerimizi; maden aramaları, HES projeleriyle tarumar
ederler, zehirlerler. Oralarda yaşayan canlıların köklerini kuruturlar.
Şehirlerimiziyse, taşa, betona keserler yağma hırsıyla, rant hırsıyla.
Kuvayimilliye yadigârı ne kadar kamu kuruluşu, işletmesi varsa; hepsini ballı komisyonlar karşılığında peşkeş çekerler, yandaş, müteahhit
lakaplı Parababalarına.
Bilindiği gibi; en son elde kalmış olan 14 şeker fabrikasından
13’ünü peşkeş çektiler, bu yandaş vurgunculara. Bu peşkeşleriyle kamuyu milyarlarca liralık zararlara uğrattılar. 11 bin işçiyi işinden ettiler.
10 binlerce köylü ailesini şeker pancarı üretemez hale getirerek açlığa
mahkûm ettiler.
Bunlarda vicdan, merhamet, acıma hissi ve hiçbir vicdani ve ahlâki
değer bulamazsınız.
Bunlarda bu insancıl durumlar ve değerler ya hiç oluşmamıştır, ya
da vurgun hırsıyla, yağma hırsıyla, koltuk, mal mülk, saray hırsıyla çöküntüye uğrayıp, yok olup gitmiştir.
Bunlar, sureta insandırlar. İçleri ise, değerler yönünden bomboştur
bunların.
Emir ve komutayı ABD Emperyalist Haydudundan alan robotlardır
bunlar. Zaten bunların devşiricisi de, yapımcısı da, iktidara taşıyıcısı
da, orada tutucusu da, insan soyunun baş belası bu ABD Emperyalist
Çakallarıdır.
Bakın; bizim bu tespitlerimizi bir zamanların Diyanet İşleri Başkanlığı Başdanışmanı, namuslu ilahiyatçı Ali Akın nasıl açık ve kesin bir
anlatımla ortaya koyuyor.
Şu videoyu izleyelim lütfen dikkatlice. Ya da tapesini okuyalım:
***
Videonun Tapesi:
Ali Akın: Şimdi günümüzde bir Diyanet İşleri Başkanlığı vardır.
Bu kurumun 85 bin camisi vardır. Ve bu camilerin hepsinde İslam anlatılıyor.
Ve bir de dini eğitim veren kurumlarımız var, okullarımız var. Türkiye’de şu anda 853 tane İmam Hatip Okulu vardır. Bunlar dini eğitim veriyor. Bu okullarda şu anda 1 milyon öğrenci vardır. 86 tane de
Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri ve İslami İlimler Fakültesi... Bütün bu
kurumlar İslamı anlatıyor.
İlave olarak birtakım dini dernekler, dini vakıflar; bunlar da üyelerine İslam’ı anlatıyor. Ve bir de ayrıca cemaatler vardır, bunlar da
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müntesiplerine İslam’ı anlatıyor.
Yani irşad çok büyük bir yoğunlukla icra ediliyor gibi anlatılıyor.
Bu hizmetler yapılıyor, İslam anlatılıyor.
Dışarıdan bencileyin bazı insanların bir şey anlatmasına gerek var
mı?
Olmaması gerekiyor.
Hiçbir devirde olmadığı kadar bütün televizyon kanalları dini programlara yer veriyor. Ben bu yaşa geldim hiç bu yoğunlukta İslami Neşriyatın radyolarda ve televizyonlarda yapıldığına şahit olmadım.
İslam’ın amacı nedir?
İnsanları ıslah etmek.
Ve İslam’da, Kur’an-ı Kerim’in ayetiyle sabittir ki, İslam anlatıldığı
takdirde mutlaka insanları islah eder. Sure Zariyat, Ayet 55...
Ne buyurur Cenab-ı Allah?
“Ve zekkir fe innez zikrâ tenfeul mu’minîn.”
“Siz öğüt verin, İslam’ı anlatın çünkü bu öğüt mutlaka Müslümanlara fayda verir.”
Bu kadar yoğunlukta İslam anlatıldığı halde, bu insanlara bir şey
veriyor mu? Şimdi ona bakalım:
10 sene içinde suç olayları yüzde 434 artmıştır. Yani yerinde saymamıştır, geri gitmemiştir. Bu toplum islah olmamıştır.
Bu suç olayları ne kadar artmıştır?
Yüzde 10 değil, yüzde 100 de değil, yüzde 434 artmıştır.
Bütün bunlar neyi anlatıyor?
Bütün uyuşturucu maddeler kullanımı yasaktır. Cenab-ı Allah onları
yasaklamıştır. Bunlar anlatılıyor.
Peki sonuç ne oluyor?
Uyuşturucuya bağımlılık yüzde 678 artmış. On sene içinde İslam’ın
bu kadar anlatıldığı bir ülkede, bir toplumda bu bağımlılık yüzde 678
artmıştır.
Fuhuşun ne denli çirkin bir günah olduğunu anlatmıyorlar mı herkese?
Ramazan Koyuncu: Anlatıyorlar.
Ali Akın: Sonuç ne?
Ramazan Koyuncu: Fuhuş tabiî.
Ali Akın: Bu son on sene içinde fuhuş yüzde 734 artmıştır... Resmi
kurumların verdikleri rakamlardır.
Ramazan Koyuncu: Bu istatistikler...
Ali Akın: Tabiî. Hepsi devletin resmi kurumlarının rakamlarıdır.
Şu anda icralık kaç dosya vardır?
15 milyon.
Yani Türkiye’nin tamamı, hane sayısı 19 milyondur ve 15 milyon
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icralık dosya vardır. Mümine, Müslümana ne vermiştir bu nasihat?[30]

***

AKP’giller’in tek derdi, insanları Allah’la aldatarak
iktidarlarını korumak ve küplerini doldurmaktır
Gördüğümüz gibi, arkadaşlar; AKP’giller’in savunduğu dinin insanları ıslah eden, yükselten, değerli kılan, ahlâklı, vicdanlı ve namuslu kılan, insana, hayvana ve doğaya karşı yüreklerini merhametle dolduran,
sevgiyle dolduran Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’yla zerre miktarda
olsun ilgisi bulunmamaktadır.
Hatta Gerçek İslam’ın tam tersidir bunların savunduğu İslam.
Gerçek İslam’da ne emrediliyorsa, ne öğütleniyorsa, bunların Sahte
İslam’ında onun tam tersi emredilir ve öğütlenir.
Bunların yaptıkları camilere Hz. Muhammed; “Dırâr Mescitleri –
Mescid-i Dırâr”, der. Münafıklar Mescitleri, Fitneciler Mescitleri,
der, Türkçesiyle.
Ve bunları yaktırarak yok ettirir Gerçek Müslümanlara...
Bu AKP’giller Mescitlerinin amacı, halkı “Allah’la Aldatma”da
onlara araç olarak yardımda bulunmaktır.
İşte bu sebepten AKP’giller, hırsızlığa, vurguna, yağmaya, vatana
millete ve halka ihanete, ABD Haydutlarına hizmetkârlığa hız verdikçe; aynı oranda camiler, mescitler yapmaya da hız vermektedirler, din
alıp satmaya da hız vermektedirler.
Bununla tek amaçları, cahil, yoksul ve bilinçsiz insanlarımızı kandırmaktır, Allah’la Aldatmaktır, onların oylarını almaktır ve onları peşlerine takmaktır.
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, sonu gelecek elbette bu hilelerin de,
düzenlerin de, dolapların da...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Kasım 2018

Ali Akın ve Ramazan Koyuncu’nun 19 Mart 2016 tarihinde yaptığı, Hilal TV’de
yayınlanan programdan. Tamamı: https://www.youtube.com/watch?v=tiNShz7sehk.
[30]
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Nasıl da korkarsın ABD Emperyalistlerinden...
Demek ABD Emperyalist Haydudu’nun korkusundan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’yle diplomatik ilişki kuramıyorsunuz,
öyle mi Kaçak Saraylı Hafız?
Ondan sonra da sen kalk, “İtibardan tasarruf olmaz”, yaveleriyle
itibardan söz et, onurdan söz et, dinden söz et, imandan söz et...
Bırak ya...
Senin itibarın ancak 1165 odalı Kaçak Saray’ının içinde ve yarım
milyar dolarlık Uçan Saray’ının içinde söker.
Ve de yalnızca yoğun bir biçimde din alıp satarak Allah’la aldattığın bilinçsiz, zavallı, yoksul insanların nazarında söker.
Kaçak Saraylı Hafız;
Sizin gibi Amerikancı, işbirlikçi ve halk düşmanı Güney Kore’deki
Türkiye Büyükelçisi, kafiyeli ada sahip Ersin Erçin bak, ne demiş bu
utanç verici konuya dair. Daha açığı, sizin tutumunuza dair:
“Türkiye’nin Seul büyükelçisi Ersin Erçin, Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin, Ankara’da bir elçilik açma ve Türkiye’den insani yardım alma konusunda talepte
bulunduğunu açıkladı. Erçin ayrıca, Kuzey Kore’nin bu talebini
“Yaptırımlar kalkmadan hiçbir şey yapamayız” ifadeleriyle cevapladığını açıkladı.
“Türkiye’nin Güney Kore büyükelçisi Ersin Erçin, geçen mayıs
ayında Çin üzerinden trenle Kuzey Kore’ye geçerek Kuzey Kore
Yüksek Halk Meclisi başkanı ve ülkenin ‘De Facto başkanı’ olarak
da bilinen Kim Yong-nam ile görüştü.
“Görüşmeyi Yonhap’a anlatan Erçin, görüşmede Kim’in Kuzey
Kore’nin Türkiye’yi Güney Kore’yle birlikte kendilerine karşı savaşmasına rağmen artık düşman olarak görmediğini açıkladığını
aktardı. Erçin’e göre Kim ayrıca, Kuzey Kore’nin Türkiye’de bir
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elçilik açması ve ekonomik işbirliğinin canlandırılması konusunda
talepte bulundu.
‘KOŞULLAR NORMALLEŞTİRİLİNCE GEÇ KALACAĞINIZDAN…’
“Ancak büyükelçi, Türkiye hükümetinin ABD’nin Kuzey Kore
yaptırımları devam ettiği sürece hiçbir şey yapamayacağını söyledi.
“Kim’in Ersin’e cevabı ise, ‘örtülü bir tehdit’ olarak da algılandı: “Koşullar normalleştirildikten sonra geç kalmış olacağınızdan,
daha fazla fırsat için daha önce gelmelisiniz.”
“(...)
“Türkiye ayrıca, birkaç yıl önce Kuzey Kore’ye seralar için pirinç ve teknik ekipman sağlamıştı ancak bu yardım, ABD ve Güney
Kore’nin ‘yardımlar ihtiyacı olanlara değil, orduya gidiyor’ uyarısından sonra durdurulmuştu.
‘ÖNCESİNDE GÜNEY KORE İLE GÖRÜŞECEĞİZ’
“Türkiye’nin hem nükleer silahlardan arındırma programını,
hem de devam eden barış sürecini tamamen desteklediğini belirten
Erçin, yaptırımların kaldırılması durumunda Kuzey Kore’yle ekonomik işbirliğine ve yardıma hazır olduklarını belirtti.
“Erçin ayrıca, “Eğer bunu yapacaksak, öncesinde Güney Kore’yle görüşeceğiz” dedi.
“Türkiye ve Kuzey Kore, 2011 yılından bu yana Seul’daki
Türkiye büyükelçiliği ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya üzerinden
diplomatik ilişkiler geliştirdi. Türkiye’de büyükelçilik açılmasına
ilişkin daha önce yine benzer bir talep, Kuzey Kore’nin Sofya büyükelçisi Cha Kon-il tarafından da dile getirilmişti.”[31]

Demek yapımcınız ve efendiniz, Emperyalist ABD Çakalı ne derse
o, öyle mi Tayyip?
Ondan izinsiz neredeyse parmağınızı bile kıpırdatamayacaksınız.
Türkiye’yi düşürdüğünüz şu içler acısı duruma bir bakın be!
Yazıklar olsun...

Bunlar Mustafa Kemal’e ve
can yoldaşı İsmet İnönü’ye düşmanlık güder
Sizin, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza ve onun lideri
Mustafa Kemal’e, onun can yoldaşı İsmet İnönü’ye ve Mustafa Kemal’in ideolojisinin ve kişiliğinin belirleyici karakteristiği “Bağımsızlık Benim Karakterimdir!”, sözüne düşmanlığınızın bir sebebi de
https://tr.sputniknews.com/politika/201811011035944168-kuzey-koreden-turkiyeye-elcilik-acma-talebi/.
[31]
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budur, Hafız.
Ruh dünyanız karanlık ve rahatsız...
Biliyorsunuz, ABD devşirmesi ve işbirlikçisi ve hizmetkârı olduğunuzu. Hem de adınız gibi...
Aynalara bakamıyorsunuz, bize kalırsa. Kaçıyorsunuz aynalardan.
“Yahu biz durduk yerde kendimizi bu hallere düşürmüşüz, Mustafa
Kemal’ler, İnönü’ler ve silah arkadaşları, Yedi Düvelin işgali altındaki
ülkeyi, hepsine karşı savaşarak kurtarmışlar, ve işgalci emperyalistleri vatandan kovmuşlar, Türkiye’yi tam bağımsız hale getirmişler. Bu
adamlar nasıl yapabilmişler bu büyük ve zor işleri?”, diye hayretler
içinde kalıyorsun, değil mi Hafız?
Eğer ABD devşirmesi olmasaydınız, ABD piyonu olmasaydınız
saygı duyardınız o kahramanlara. Ama öyle olmadığınız için düşman
kesiliyorsunuz, en azılısından.
Onların adları, suretleri, ölmüş bile olsalar, size ruhunuzu yansıtan
birer ayna oluyor...
Ve siz, öfkeyle, hınçla kaçıp uzaklaşıyorsunuz oralardan. Bu tür trajik durumlar yaşamamak için de izini tozunu silmeye çalışıyorsunuz
o kahramanların. Adlarını kaldırıyorsunuz, resimlerini kaldırıyorsunuz,
anıtlarını kaldırıyorsunuz, el altından kışkırtarak planlı saldırılar düzenletiyorsunuz, yetiştirdiğiniz meczuplarınıza.
Saraydan beslemeli yandaş yazarlarınıza, o kahramanlara hakaretlerle dolu yazılar yazdırıyorsunuz, yine “yandaş medya” diye adlandırılan besleme gazetelerinizde.
“Keşke Yunan galip gelseydi!”, diyerek hain kere hain olduğunu
açık eden Fesli Kadir gibi kaşar Mustafa Kemal düşmanlarını el üstünde tutuyorsunuz, onları “Hoca”nız sayıyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanı’nla birlikte saygılarınızı ve sevgilerinizi sunmaya yönelik ev ziyaretleri yapıyorsunuz.
Fakat şimdilik kanunsuz bir biçimde, mafyatik bir suç örgütü olarak
iktidarı gasp etmiş olmanız, sizi sevindirmesin ve rahatlatmasın!
Sonunda yenileceksiniz, kaybedeceksiniz ve hesaba çekileceksiniz!
Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını Tarih; “Emperyalizmi yeryüzünde ilk defa hezimete uğratarak yenen ve bağımsız bir ülke
kuran kahramanlar”, olarak yazmıştır ve de hep öyle yazacaktır.
Sizleri ise; “ABD devşirmesi, ABD yapımı, ABD işbirlikçisi, vatan satıcı halk düşmanları”, olarak yazacaktır!
Bu durum sizler için kaderdir artık. Bunu değiştirmeniz mümkün
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değil, hiçbir surette.
Ne acıklı bir durum sizinki be Hafız!
Koltuk, makam, ün, poz, saray ve küp doldurma hırsınız yüzünden
ne hallere düşürdünüz kendinizi...
Eee, halkımız boşuna dememiş; “Kendi düşen ağlamaz.”
Bilerek bu hallere geldiniz ve bilerek Tarihin lanetli sayfaları arasında yer seçtiniz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Kasım 2018

118

Ayrım
On Dört

AKP’giller Suriye’de
ABD kontrolünde çalım satıyor
ABD Emperyalist Çakalı, BOP’unu adım adım uygulamaya devam ediyor.
Bizdeki Kaçak Saraylı BOP Eşbaşkanı da, adıyla eşdeğer görevini
aksatmadan sürdürüyor…
Türkiye’nin emekli Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ’ın şu
söylediklerine bir bakın:
“Türkiye ile 500 kilometrelik ortak sınırı olan Fırat’ın doğusundaki bölge, ABD’nin ve onun vesayetindeki PYD/PKK’nın kontrolü altında… Bu uzun sınır boyunca ABD’nin 12 askeri karargâhı
bulunuyor. Buradaki ABD askerleri bir dış müdahaleye karşı canlı
kalkan görevi yapıyorlar. Daha önce de vurguladığımız gibi, ABD,
burada Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne benzer bir devlet kurmayı
planlıyor, Türkiye’yi de uyararak ‘Buraya giremezsin’ diyor. Bu
itibarla TSK, ABD ile savaşı göze almadan Fırat’ın doğusuna PYD
ve PKK teröristlerini temizlemek için giremez!..
“‘Girer’ diyenler, Türkiye’nin, Cerablus/Fırat Kalkanı harekâtını ABD’nin mutabakatı ile yaptığını unutuyorlar.
“Ayrıca ABD ile yaşanacak yeni gerginlikler, yerel seçimler öncesinde rahip Brunson krizinde olduğu gibi, ekonomide ağır tahribatlara yol açar.
“Bu bakımdan, bir gece ansızın Fırat’ın doğusuna gireceğiz nakaratı iç kamuoyuna dönük bir seçim propagandasından öte geçemez!..”[32]

Demek ki neymiş, arkadaşlar?
Kaçak Saraylı Hafız Suriye’de Amerika’nın onayı ve denetimi içinde, iç kamuoyuna dönük gövde gösterisi yapıyormuş.
[32]

Sözcü Gazetesi, 30 Kasım 2018.
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Hani bir de övünüyorlar değil mi, “Menbiç’te Türk Ordusu ABD
Ordusu’yla birlikte yan yana devriye geziyor”, diye.
ABD bu oyunu oynatmakla Türkiye’yle dalgasını geçmiş oluyor.
“Afferin oğlum Mehmet, sen bu yolda devam et”, diyor Kaçak Saraylı’ya. “Bak burada ne güzel devriye geziyoruz kardeş kardeş”, diyor. “Ama sakın Fırat’ın doğusuna geçmeyi aklına bile getirme. Orası
cıss… Yakar elini. Orada biz stratejik yerel ortağımızla birlikte, yani
PKK, PYD/YPG’yle birlikte BOP’un Suriye ayağını inşa ediyoruz.
Orası sadece bizden sorulur…
“Sen, cahil-bilinçsiz “hülooğğ”cularına yönelik gak guk et ülkende,
biz terör örgütünü şöyle asarız böyle keseriz filan, diye. Bak, ona bir
şey demeyiz.”
Kaçak Saraylı da zaten görevinin bilincinde. O da Eşbaşkanlığın getirdiği sorumluluğun gereğini yapıyor. 24 Haziran Seçimleri öncesinde
bir kez daha okeyleştiler bu konuda ABD Hayduduyla. Zaten o sayede
seçimlerde kendisini kazanmış gösterebildi, Kaçak Saraylı Hafız.
“Ben eskiden olduğu gibi hizmette kusur etmem”, dedi efendilerine.
Onlar da; “Hadi bakalım Hafız, göster kendini.”, dediler.

AKP heyetinin Almanya gezisi
BOP’un hayata geçirilmesi için ara formül olarak
federatif yapının örnek alınmasını hedefliyor
Bakın ne yaptı Hafız?
Amerikan vatandaşı Merve Kavakçı’nın kız kardeşi, AKP Milletvekili Ravza Kavakçı’nın da dahil olduğu bir AKP heyetini, Almanya’ya
göndermiş, oradaki federal sistem hakkında bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamış. Konuya ilişkin haber şöyle:
“İstanbul Milletvekili Kavakçı, sosyal medyadan duyurdu. Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı başkanlığındaki AKP heyeti, Almanya temaslarında ‘federal yapı’yı inceledi.
“Federal Konseyi ziyaret eden Ravza Kavakçı bu teması “Federal sistem hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” diyerek sosyal
medya hesabından paylaştı. Federasyonla yönetilen Almanya’da,
16 ayrı eyalet bulunuyor.
“SİSTEM HAKKINDA GÖRÜŞTÜK
“Ravza Kavakçı, Twitter hesabında Almanya ziyaretini “AK
Parti Genel Merkez heyetimizle gerçekleştirdiğimiz Almanya temasları kapsamında Alman Federal Konseyi Bundesrat’ı ziyaret
ettik ve ayrıca Federal Sistem hakkında bilgi alışverişinde bulun-
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duk” ifadeleriyle paylaştı. Heyette yer alan AKP Genel Merkez
İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Yasemin Atasever de “AK Parti
Genel Merkezi Heyeti olarak Alman Parlamentosunu ve Federal
Konseyi ziyaret ettik” diye paylaşımda bulundu. AKP MKYK Yedek Üyesi Esme Özbağ da “Milletvekilimiz ve Parlamentolararası Birlik Başkanımız ile Alman Parlamentosu, Federal Konseyi ve
Berlin Büyükelçiliğimize ziyaretler gerçekleştirdik” diye yazdı.”[33]

Demek ki BOP Eşbaşkanı Tayyip ve avanesi, ilkin eyaletlere bölecek Türkiye’yi. Artık gerisi sonrasında kendiliğinden gelecek. Tabiî
ABD’nin planlaması ve yönetmesi dahilinde…
Yoksa böyle bir geziyi niye tertipletsin?
Burada bir cinlik gizli aslında:
Almanya 16 eyaletten oluşan bir federal yapıya sahip olabilir. Bunun da Alman Milleti için hiçbir sakıncası olmaz. Çünkü orada aynı dili
konuşan, aynı Tarihe ve aynı ekonomik yapıya sahip tek bir millet var.
Fakat Türkiye farklı…
Türkiye’de iki ayrı millet, iki ayrı halk var, Türk ve Kürt olmak üzere. Zaten Türkiye’deki sorun da buradan kaynaklanmaktadır. Amerika
bu sorunu kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda Ortadoğu’da yeni
bir petrol bekçisi ya da yeni bir İsrail yaratma amacı çerçevesinde çözüme kavuşturmak istiyor.
Biz Gerçek Devrimcilerse, bu sorunun eşitlik, özgürlük ve kardeşlik
temelinde antiemperyalist, antifeodal ve antişovenist çerçevede Devrimci Çözümünü savunuyoruz.
Bu iki çözüm birbirinden akla kara kadar, geceyle gündüz kadar
farklıdır. Ve birbirinin tam karşıtıdır.
ABD Haydudu, BOP’uyla öncelikli olarak bu meseleyi halletmek
istemiştir aslında, tabiî kendi emperyalist anlayışına uygun biçimde.
Tayyip de bu ihanet projesinde görev almayı kabul etmek şartıyla avanesiyle birlikte Türkiye’nin başına bela edilmiştir ABD tarafından. 16
yıldan bu yana da kesintisiz biçimde ihanetlerini de, vurgunlarını da,
BOP görevini de sürdürmektedir.
Tayyip’in Başdanışmanlarından, Amerikanofil İlnur Çevik de ne
demişti 24 Haziran Seçimleri öncesinde?
“Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, seçimlerden
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/akpliler-almanyaya-gidip-eyalet-sistemini-inceledi-2752075/.
[33]
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sonra yeniden bir çözüm süreci olabileceğini söyledi.”[34]

İşte şu anda da Kaçak Saraylı ve avanesi bu süreci başlatmış bulunmaktadır.
Zaten yukarıda da dediğimiz gibi seçimlerden önce de bu konuda
ABD’yle anlaşmış durumdaydı. Fakat iç kamuoyuna dönük milliyetçiyi oynuyordu. Şimdiyse artık somut eylemlere girişmiş bulunmaktadır
bu alanda.

Amerikancı Kürt Hareketi AKP’yle beraber
ABD işbirlikçisidir
Kaçak Saraylı’nın bu tutumunun yine ABD yapımı Burjuva Kürt
Hareketi’nin temsilcileri de kesin olarak bilmektedirler. Bakın onlar da
Tayyip’in İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden bu yana AKP’giller içindeki en sadık ve en güvendiği adamı olan eski bakanı, başbakanı
ve şimdinin Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la nasıl bir al gülüm ver
gülüm kaynaşmışlığı içindedirler.
Her dönemin adamı Fatih Altaylı’nın yazısında aktardığı şu olaya
bir bakar mısınız?
“Buenos Aires’te Büyükelçilik rezidansında Yıldırım ve milletvekilleri ile sohbet ediyorduk. Bu sohbet sırasında Binali Bey’e
yerel seçimler ve HDP ile ilgili bir soru sordum. Binali Bey, kırıp
dökmeden, kimseyi kırmayacak ve Anayasal Hukuk Devleti kavramının zedelenmesini önleyecek türde bir yanıt verdi. Bu sırada
TBMM Başkanvekili ve HDP Mardin Milletvekili Prof. Mithat
Sancar lafa girdi ve “Fatih Bey, bu konuyu kapatalım” dedi.
“Daha sonra rezidansın bahçesinde Mithat Bey ile sohbet ederken, “Yanlış anlamayın. Konuyu kapatmak istememin nedeni Binali Bey’e olan saygımız ve muhabbetimiz. Kendisi gerçekten son
derece pozitif, konulara çok yapıcı yaklaşan bir Meclis Başkanı.
Kendisine çok saygı duyuyoruz. Bu yüzden bu tartışmayla Binali
Bey’i sıkıntıya sokmak istemedik” dedi.”[35]

Daha önce de hep söyleyegeldiğimiz gibi, bunların devşiricileri de,
yapımcıları da ABD’dir. Tamamının; siyasetçisinin de, gazetecisinin
de, televizyoncusunun da…
Demek ki bu hainler güruhunun ortak paydası ya da belirleyici karakteristiği, ABD işbirlikçiliğidir.
[34]

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-44157505.

http://t24.com.tr/haber/hdpli-sancar-binali-yildirim-son-derece-pozitif-kendisine-cok-saygi-duyuyoruz,741013.
[35]
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Bu sebepten, bunların aralarındaki her türden anlaşmazlıklar aslında
birer kandırmacadan ya da kayıkçı kavgasından ibarettir. Bunların efendileri de, yolları da aynıdır ya da birdir: Hainane amaçları, Türkiye’yi
BOP çerçevesinde üç parçaya bölmektir. ABD’li efendileri o görevi
vermiştir bunlara.
Bugün devran bunların. Oynasınlar bakalım ihanet oyunlarını…
Fakat unutmasınlar ki her türden ihanetlerin de sonu gelir bir gün…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Aralık 2018
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Ayrım
On Beş

ABD’nin “Çözüm Süreci” yeniden mi başlıyor?
Kaçak Saraylı Tayyip ve avanesi, Allah’la aldatarak meczuplaştırdığı “hülooğğ”cularını uyandırmamaya dikkat ederek, Çözüm Süreci’ni yeniden bu işle görevlendirilmiş, ajanlaştırılmış hainler eliyle
sürdürüyor.
Kaçak Saraylı’nın kısa süre önce, aslında Kürt Meselesi konusunda PKK’yle bire bir aynı görüşlere sahip milletvekili Mehdi Eker’i
Barzanistan’a göndererek bu meselede onların yeniden arabulucu
rolünü oynamasını istemesi tesadüfi değildir, kuşkusuz.
Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, milletvekili Ravza Kavakçı’nın
da içinde bulunduğu bir AKP Heyetini Almanya’ya gönderip oradaki
federatif yapıyı inceletmesi de tesadüfi değildir.
Şimdi bunlara bir de yerli-yabancı ajan örgütlerince devşirilmiş
hainler grubuna İngiliz ve Amerikan ajan örgütleri yönetiminde Oslo’da Çözüm Süreci konulu toplantılar yaptırtması eklenmiştir.
İlki 10 gün önce, ikincisi de 5 gün önce medyada yer alan şu haberlere bakalım bir:
***
“Akil Adamlar”dan dikkat çeken buluşma
“Democratic Progress Institute (DPI) ya da Türkçe adıyla Demokratik Gelişim Enstitüsü 8 yıl önce kurulmuş İngiltere’deki bir düşünce kuruluşu. Kurumun çalışma alanları arasında Türkiye de var... DPI
Başkanı Kerim Yıldız, geçen aylarda dikkat çeken sözler sarf etmişti.
Yıldız, Kürt sorununun çözümü için umutlu olduğunu vurgularken, yeniden inşaya girilebileceğini ifade etmişti.
“Yıldız, “Süreç başlamak zorunda birileri istediği için değil, Türkiye ve bölgenin içinde bulunduğu durumdan dolayı, bir süreç başlamak
zorunda. Kim başlatır? Tabiî ki çatışmada yer alanlar, özellikle hükümet kesimi. Mevcut durumda ise hâlâ umudumu koruyorum çünkü bir
temel var ve üzerinde gelişebilir. Yeter ki isteyelim” diye belirtmişti.
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“ÇÖZÜM SÜRECİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR
“Kerim Yıldız’ın bu açıklamaları hafızlardaki yerini korurken, Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw’da çalışan gazeteci Ayser
Çınar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.
“Paylaşımında, Kürt sorununun çözümüne yönelik oluşturulan,
“Akil İnsanlar” heyetinde yer alan isimlerin, Norveç’in başkenti Oslo’da “çözüm sürecinin” artılarını ve eksilerini masaya yatırdığını ifade
eden Çınar, “Yeni bir süreç mümkün mü peki” diye sordu.
“Fotoğrafta, ünlü oyuncu Kadir İnanır, eski İstanbul Milletvekili
Ufuk Uras, eski Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur gibi isimler yer aldı.”[36]

***

Uras: Barzani görüşmesi, federasyon incelemesi ve Oslo toplantısı tesadüf değil
Geçen hafta Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nde
(DPI ) Norveç’in başkenti Oslo’da, Kürt sorununun temel alındığı bir
toplantı düzenlendi. Toplantıya aralarında siyasetçi Ufuk Uras, Kadir
İnanır, Ali Bayramoğlu ve AKP’li eski milletvekili Abdurrahman Kurt
gibi isimler katıldı. Toplantı sonrası sosyal medyadan bir de fotoğraf
paylaşıldı. Fotoğraf, yerel seçim öncesine denk düşen toplantının gündem olmasına neden oldu ve akıllara pek çok soru düştü. Toplantıyı
Ufuk Uras ile konuştuk.
‘Oslo’da, Akil İnsanlarla çözüm sürecini konuştuk’
Twitter hesabınızdan zamanlaması çok manidar bir fotoğraf paylaştınız geçenlerde. Bu fotoğrafla, AKP iktidarı tarafından bitirilen çözüm
sürecini ansızın yeniden akıllara getirdiniz. Neden yerel seçimlere beş
kala bu fotoğrafı paylaştınız?
Bu toplantının seçimlerle bir ilgisi yok. Zaten nasıl bir bağlantısı
olabilir ki? Hayatım boyunca barış için çabaladım. Kim iktidarda, kim
muhalefette, seçimlermiş buna hiç bakmıyorum. Akil İnsan da değilim
ayrıca.
Akil İnsanlar ve çözüm süreci toplantıları tekrar ilk kez ne zaman
yapıldı?
Fotoğrafını paylaştığım Oslo’daki toplantı bir ilkti. İlk kez Akil
İnsanlarla çözüm sürecini, iyisi ve kötüsüyle kayda almak üzerine bir
buluşma oldu. Bakın, Akil İnsanların rolü, toplumdaki zihniyeti dönüştürmeye çalışmak. Bu zemini geliştirmek zorundayız.
Akil İnsanlar, dönemin başbakanı bugünün cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandı ve görevleri de çoktan bitmişti. Bugün kim tarafından görevlendirildiler, sıfatları ne?
Tüm Akil İnsanlara bir çağrı var aslında. Çoğunun programı denk
düşmedi. Katılamayanlara yönelik bir daha çağrı yapacağız.
[36]

https://odatv.com/akil-adamlardan-dikkat-ceken-bulusma-26111809.html.
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Görevleri bittiyse neden çözüm sürecini konuşmak için toplanıyorsunuz?
‘Nerelerde yanlış yapıldı’, ‘doğru olanlar neydi’ gibi tartışmalar hiç
yapılmadı çünkü… HDP’den AK Parti’sine bu süreçten neden sonuç
alınamadı? Bunları konuşmak gerek.
Aradan bunca yıl geçtikten sonra mı? Neden bu soruları daha önce
sormadınız da iktidar açısından çok kritik yerel seçim öncesinde çözüm
sürecini konuştuğunuzu duyuruyorsunuz?
Biz bu toplantıları hep yapıyoruz. Mesela Ankara’da, İrlanda’da da
yapıldı.
(...)
‘Murat Belge ve Baskın Oran ile de konuştuk’
Siz de milletvekiliydiniz. CHP, çözüm sürecinin Meclis’te yürütülmesini, AKP tarafından HDP’nin muhatap alınmasını istemişti. Ama
AKP bunu istemedi ve süreci kendi atadığı Akil İnsanlar, Kandil ve
Öcalan ile yürüttü. Kürt sorununun, Meclis’te seçilmişler tarafından
tartışılma fikrini neden eleştiriyorsunuz ki siz?
Meclis’te aslında bir komisyon kuruldu ama olmadı. Barış, tüm
dünyada çatışan tarafların müzakare etmesiyle mümkün oluyor. Çatışan bir tarafı devre dışı bıraktığınızda sonuç alınamıyor. Burada esas
olan PKK’nin dönüştürülmesi. Komisyonda bu da yer alabilirdi. Yeterince çaba gösterilmemiş olabilir. “CHP hatalıdır” demiyorum. Aksine,
CHP’nin bu sürecin içine katılması için daha çok çaba gösterilebilirdi.
(...)
‘Baskın Oran, Oslo’daki toplantıyla ilgili mesaj attı’
Hangi önerilerde bulundunuz?
Örneğin, Akil İnsanlar’dan uzaklaşan Murat Belge, Baskın Oran
gibi diğer arkadaşlarla da durum değerlendirmesi yaptık. Muhtemelen
bir sonraki toplantıda onlar da olacak.
Murat Belge ve Baskın Oran bir dahaki çözüm süreci toplantınıza
katılmayı kabul ettiler mi?
Çağrılacaklar. Bence kabul ederler. Bu resmi bir Akil İnsanlar toplantısı değil. Baskın Oran bana Oslo’daki toplantıyla ilgili mesaj attı.
Bir sonraki toplantıda, Oran gibi isimlerin eleştirilerini kayda geçirmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Ne toplantısı bunlar o halde?
Biz aydınların, Akil İnsanların yanlışları neydi, bunları kayda geçirelim istiyoruz. Burada bir taraf olma durumu yok.
‘Barzani’ye ziyaret, federasyon araştırmaları ve bizim toplantımız
tesadüf değil tabii ki’
Kısa bir süre önce bir yandan AKP’nin önemli ismi Mehdi Eker Erbil’e gidip, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani
ile görüştü. Aynı zamanda Almanya’ya da federal devlet yapısını incelemek üzere bir heyet gönderildi. Bu arada Akil İnsanlar ve aydınların
toplandığı kamuoyuna duyuruldu. Bütün bunlar tesadüf mü sizce?
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Bunlar tabiî ki tesadüf değil ama bunlar bir üst aklın parçası olarak
hareket ediyor da değil. Bir ihtiyaç var. ABD’nin tezi de büyük ölçüde
böyle.
ABD’nin tezi nedir?
Anladığım kadarıyla Suriye’nin yeni, federatif modelinde Kürtlere belli bölgede otonomi sağlanması ve Türkiye’nin de bunu kabul etmesi… PKK’nin silah bırakması değil ama Türkiye’den çıkması gibi
şeyler tartışılıyor. Bunu Türkiye kabul eder mi? PYD ve diğer unsurlar
eder mi?.. Kestirmek güç.
Siz ne diyorsunuz?
Bu konuların müzakare edilmesi gerekir diyoruz. Sorunuzdaki bütün örneklere, bu arayışın bir parçası olarak bakmak lazım. Suriye’deki
federatif çözüm Türkiye’de geçerli değil. Türkiye’de ancak anayasal
yurttaşlığı esas alan bir demokratikleşme mümkün olabilir.
Akil İnsanlar harekete geçtiğine göre bu toplantılar devam edecek
mi?
Evet, Türkiye’de de devam edecek. Ama bunun “Yeniden açılım süreci mi oluyor” sorusu ile bir ilgisi yok. Biz de bir yandan “Bunlar harekete mi geçti” diye paniğe kapılan milliyetçi kesim ile “Aman keşke
harekete geçseler” diye temenni eden demokratik barışçıl kamuoyunun
arasına sıkıştık kaldık.
‘HDP’nin tek başına süreci sürdürmesi meseleyi daraltıyor’
Yıllar evvel de ABD’nin, Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesini
istediği öne sürülmüştü. Bu istek de, ‘Tek adamla ilişki kurmak, uzlaşmak daha kolay olur’ diyerek gerekçelendirilmişti. Sizce federatif bir
Türkiye inşa edilirse bu, başkanlığın tamamlayacısı olarak mı görülür?
AKP bu yüzden mi federatif sistemi araştırmaya başladı?
Federatif çözüm Türkiye’ye uymuyor. Zor bir ihtimal gibi duruyor.
Örneğin, Türkiye’deki nüfus geçişkenliği nedeniyle İstanbul, Kürtlerin
en kalabalık olduğu şehir konumunda. Bu da ancak yurttaş merkezli
demokratikleşme sağlanmasıyla çözülebilir.
(...)
DPI pek çok konu başlığı altında toplantılar yapıyor. AKP, CHP,
HDP’li vekillerin bir araya geldiğini söylediğiniz toplantının konusu
demokrasi miydi yoksa çözüm süreci miydi?
Demokratikleşmeydi. Dünya deneyimleri karşısında demokratikleşmeydi ama sonuçta çözüm süreci gibi temalar da bir şekilde gündeme geliyor.
‘Çözüm toplantılarımıza Kürt vekilleri de çağıracağız’
(...)
Yerel seçimlerde yine en kritik seçmen grubu Kürtler. Sizlerin bu
açıklamaları, AKP’ye oy vermeyen Kürtlerin oyunu AKP’ye çekmek ve
HDP’den uzaklaştırmak için bir hamle olabilir mi?
Olamaz. Zaten HDP’den AKP’ye büyük kaymalar yaşanmaz diye
düşünüyorum. Evet, Kürt seçmenin oyları çok kritik… Burada esas me-
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sele muhalafet. Millet İttifakı, HDP’yi hep dışarıda tuttu. Asıl Millet
İttifakı’nın şu anda Kürtlerin reyine ihtiyacı var.
AKP’nin yok mu?
Elbette var. Bakın, hayat sadece DPI’dan ibaret değil. Biz bu diyalog grubunu AK Parti’ye karşı oluşturduk.
Diyelim ki iktidar, Kürt sorununu çözeceğini söyledi. Gerçekleşmesi
garanti olmayan bu vaat, HDP’nin oylarını AKP’ye yöneltir mi?
Tam tersi, HDP’nin taraf olması HDP’nin gücünü artırır çünkü AK
Parti’yi masaya oturtmak için HDP’nin de güçlü olması gerekir.
Cezaevinde çok fazla HDP’li siyasetçi varken ve hâlâ gözaltına
alınmaya devam edilirken mi? Siyasi iktidar HDP’li vekillere ‘terörist’
diyor. AKP, HDP’yi nasıl muhatap alacak?
AK Parti’nin, MHP hakkında bir dün söylediklerine, bir de bugün
söylediklerine bakın. Ya da Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken Hulusi Akar, HDP’den gelen bir soru üzerine çıkıyor ve “Bu kadar
da karamsar olmayın, pozitif olmak gerek, yeni sentezler oluşabilir”
diyebiliyor. Akar da bölgedeki malzemeyi görüyor.
Demirtaş’ı haberdar ettiniz mi Akil İnsanlar toplantısından ve diğerlerinden?
Bu toplantıyla ilgili değil ama bütün bu süreci biliyor tabiî ki. Biz
diyalog grubu üzerinden toplantıların bilgisini veriyoruz.[37]

***
Netçe görüldüğü gibi, arkadaşlar, olayı legal planda İngiliz ajan
örgütü Democratic Progress Institute (Demokratik Gelişim Enstitüsü)
yönetiyor.
Hatırlanacaktır; ABD’nin ve İngiltere’nin bu türden sivil görünümlü
ajan örgütlerinin adları pek masumanedir. İnsan neredeyse onları Kanaryaseverler Derneği gibi düşünebilir.
Fakat bunların içyüzü, adlarının tam zıttıdır. Adları ne kadar masum
görünüşe sahipse, işlevleri ve içyüzleri o denli zalimcedir, kanlıdır, ahlâksızdır, namussuzdur, insanlık düşmanıdır.

Projenin şimdiki sözcüsü Ufuk Uras haini
Amerikan ajan örgütleri, yani CIA ve yandaş kuruluşları, sürecin
gizli yöneticilerindendir. Bu hainane işin, yani Ortadoğu’da ikinci bir
İsrail yaratma projesinin hayata geçirilmesi işinin şu aşamadaki sözcüsü, 90’lı yılların başında devşirilip ÖDP’nin başına getirilen Ufuk Uras
adlı haindir.
http://www.diken.com.tr/uras-barzani-gorusmesi-federasyon-incelemesi-ve-oslo-toplantisi-tesaduf-degil/.
[37]
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Ne demişti bu ajanlaşmış insan sefaleti?
“ABD’nin tezi de büyük ölçüde böyle.”
Tabiî, bizi ABD ve İngiltere yönetiyor, diyemeyecektir. O bakımdan
itirafını dolaylı yoldan yapıyor.
Bu ajanın ÖDP’nin başına getirilmesine, 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün işkence odalarında tamamı çöken Dev-Yol liderleri ses çıkaramamışlar, hatta onu benimsemişlerdi. Hem de 1996’dan 2009’a kadar,
tam 13 yıl başlarında taşımışlardır.
Eee, işkencede çöker, polise teslim olursan ve hâlâ da haddini bilmez solculuk oynamaya devam etmek istersen; böyle ajanları da başında taşıyarak yıllarca hamallığını yaparsın...
Bu bakımdan, bir acıklı, acınası, zavallı insancıklar topluluğudur
ÖDP Şefleri...
Onların bırakalım devrimcilik yapmasını, kendi kişicil onurlarını
koruyup taşıyabilmeleri bile olası değildir gayrı...
Hatırlarsınız; bunlardan bazı zavallıcıkları burjuva-küçükburjuva
medyası “Dev-Yol’un Ağır Abisi” filan cilalamalarıyla sütunlarına, ekranlarına taşır ara sıra. Neyse, geçelim. Mevzumuz bu değil...
Demek istediğimiz, arkadaşlar; açıkça görüldüğü gibi, Kaçak Saraylı Hafız nam BOP Eşbaşkanı görevine devam ediyor hâlâ. ABD Emperyalist Haydudu da BOP Haritası’na uygun biçimde Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’ni inşaya devam ediyor. Var gücüyle çalışıyor, İsrail’e
yeni bir kardeş peydahlamak için.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
4 Aralık 2018
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Ayrım
On Altı

Amerikancı Kürt Hareketi
Faşist Trump’ı “Devrimin Babası” ilan ediyor
Saygıdeğer arkadaşlar;
Tüm dünya halkları için, ki buna Amerikan Halkının namuslu
aydınları da dahildir, bir nefret figürü olarak algılanan Faşist Bunak
Trump’a “Devrimin Babası” – “Bave Şoreş” nitelemesinde bulunan,
kebapçı dükkanının camına bu aşağılık insanlık düşmanının resmini
çizerek işletmesinin adına da “Trump” diyen, yeni doğmuş kızının
adını “Amerika” koyan insanların oluşturduğu hareketten yeryüzünde daha Amerikancı, daha Amerikan uşağı, daha da insan sefaletine
dönüşmüş bir hareket olabilir mi acaba?
“New Yorker” adlı ABD Gazetesinde yazan Luke Mogelson adlı deneyimli bir gazetecinin şu tespitlerine bakar mısınız bir?
“The Syrian civil war has produced many strange bedfellows.
But it’s especially curious that Öcalan’s revolution, which strives
to eliminate “capitalist modernity,” has made its recent advancements under the patronage of the United States. In Rojava, Kurds
often refer to Donald Trump as Bâvê şoreş—“Father of the Revolution”—and in Kobanî there is a kebab restaurant called Trump,
with the President’s visage painted on its window. I met a Y.P.G.
fighter who’d named his infant daughter America.”[38]

Türkçesi:
“Suriye iç savaşı birçok ilginç dostluk (bedfellow) yarattı. Ama
‘kapitalist modernite’yi ortadan kaldırmayı amaçlayan Öcalan’ın
devriminin son zamanlardaki ilerlemelerini ABD’nin himayesi altında kaydetmiş olması özellikle garip. Rojova’da Kürtler Donald
Trump’tan sıklıkla Bâve Şoreş-‘Devrimin Babası’ olarak bahse[38] https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/06/dark-victory-in-raqqa.
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diyorlar. Kobane’de, penceresine Trump’ın yüzü çizilmiş olan,
“Trump” adında bir kebap restoranı var. Yeni doğmuş kızına Amerika ismini veren bir YPG savaşçısıyla karşılaştım.”

Kendilerini “Kürt Özgürlük Hareketi” olarak tanımlayan bu Amerikan kuklaları ne diyorlarmış, Bunak Faşist Trump’a?
“Devrimin Babası”.
Demek ki dünyada en büyük devrimci bu faşist kaçık oluyor.
ABD Emperyalizmine karşı 1945’ten beri açıktan cephe alarak mücadele eden biz Gerçek Devrimcilerse, bunlara göre “karşıdevrimci”
oluyor...
Kavramların içini boşaltıp anlamını tersyüz ediyor bunlar, arkadaşlar...
Sadaece Amerikan uşaklığıyla kalsa yapmış oldukları, “hadi neyse”
der geçeriz. İşte AKP’giller de, Meclisteki tüm burjuva partiler de Amerikan uşağı. Bunlar da onlardan biri, deyip geçeriz.
Ama bunlar bir de büyük bir heveskârlıkla yapmış oldukları Amerikan işbirlikçiliğinin, Amerikan hizmetkârlığının, Amerikan uşaklığının
adını “devrim” diye koyuyorlar. Ve de kendilerini “devrimci” diye pazarlıyorlar.
Böylece de sadece büyük bir ahlâksızlık yapmakla kalmıyorlar, ahlâksız kere ahlâksız oluyorlar, hain kere hain oluyorlar. Ve yeryüzünde
en önde gelen halk düşmanlarından, insanlık düşmanlarından biri oluyorlar.
Faşist Bunak Trump’a ve Che’nin deyişiyle “İnsan soyunun başdüşmanı” olan ABD Emperyalistlerine böylesine yalakalık yapan,
böylesine methiyeler düzen, böylesine uşaklık eden, yeryüzünde başka
bir hareketin olduğunu bilen, duyan, gören var mı?
ABD devşirmesi ve ABD yapımı AKP’giller’in patronu Kaçak Saraylı Tayyip bile ara sıra, yalandan da olsa “Ey Amerika!” çekiyor. Bunlarsa onu bile yapamıyor...
Bunlarınki boylu boyunca tam teslimiyet...
Zaten yazar da bunlarla Amerika arasındaki ilişkiyi ilginç bir kavramla dile getiriyor. İngilizcesiyle “bedfellow”, diyor. Yani “yatak arkadaşlığı”...
Bu arkadaşlıkta Faşist Bunağı baba olarak tanımladıklarına göre
analık işlevini kim yerine getiriyor; orasını da varın siz düşünün gayrı...
Ayıp ya, yazık!
Bizim Sevr’ci Soytarı Sahte Sol da bunların peşine takılmış gidiyor,
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değil mi?..
Onların da sollukla alakaları kalmadı artık. Daha önce de yaptığımız tespitte dile getirildiği gibi, bunların tamamı ABD’nin Sol Tabelalı
Şark Ekspresi’nin gönüllü olarak peşine takılmış vagonlardan başka
hiçbir şey değildir.
Hepsinin yapmış olduğu, utanç verici bir alçalmadır...
Bunlara bir tek şey deriz:
Zaten insanlıktan çıktınız, ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin
de kendinizi “sol” olarak adlandırmayın. Solu, ilericiliği, demokratlığı,
devrimciliği, sosyalistliği kirletmeyin.
Ama onlarda bizim bu temennimizi anlayacak ne zihin kalmıştır, ne
vicdan, ne ahlâk, ne namus. Onları ancak toprak ıslah eder artık...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Aralık 2018
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Ayrım
On Yedi

AKP’giller
“Ergenekon Davası”yla hedeflediklerine ulaştılar
Adına “Ergenekon Davası” denen, a’sından z’sine bir CIA Operasyonu olan bu hainane dava, ne yazık ki amacına tam anlamıyla
ulaşmış bulunmaktadır.
Neydi bu hainlerden derleşik, FETÖ’cüleriyle, AKP’giller’iyle,
CIA yönetimindeki operasyonun amacı?
Başta Türk Ordusu gelmek üzere devletin tüm kademelerindeki
namuslu, yurtsever, laik, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza ve onun önderlerine ve o savaşın zaferi üzerine inşa edilmiş
Laik Cumhuriyet’e inanan unsurların tasfiye edilmesiydi, sindirilmesiydi, korkutulmasıydı; dolayısıyla da Yeni Sevr’e giden yolun önündeki en büyük engelin ortadan kaldırılmasıydı.
Bu gerçekleşti mi şu anda, arkadaşlar?
Ne yazık ki evet…
Türk Ordusu’nun en Mustafa Kemal’ci, en laik ve az çok antiemperyalist unsurları tasfiye edildi. Sindirildi, korkutuldu. Moloz yığınları
gibi bir köşeye fırlatılıp atıldı.
Üniversitelerimizde laik, yurtsever, tam bağımsızlıkçı bilim insanları bırakıldı mı?
Bırakılmadı…
Medyada bırakıldı mı?
Hemen hemen bırakılmadı…
Koca ülkeyi bir ölüm sessizliği, bir heyula korkusu kaplamış durumdadır.
Kaçak Saraylı Hafız ve avanesini oluşturan AKP’giller, arkalarını
Amerika’ya dayayarak 81 milyonluk ülkeyi esaret altına almış bulunmaktadırlar. Ne yazık ki bizim dışımızda kimse bu ABD yapımı, ABD
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yönetimindeki hainler güruhuna karşı gık diyememektedir.
Bu sebepten, “Ergenekon Davası” denen bu ihanet davasıyla; ABD,
CIA, FETÖ ve Tayyipgiller, varmak istedikleri amaca fazlasıyla varmışlardır.

Bu CIA saldırısına karşı
Ret Savunması yapılması gerektiğini
defalarca söyledik
O zamanlar, yani 2008 başlarında, biz ilk tutuklanan generaller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon’u avukatlarımız aracılığıyla Kandıra Cezaevi’nde ziyaret ettik. Sonrasında da arkadan gelen tutuklamaların kurbanlarını, yattıkları değişik cezaevlerinde, Metris’ten Silivri’ye kadar
hep ziyaret ettik. Hem de tekrar tekrar…
Bu “Dava” adlı CIA saldırısının hukukla, adaletle, kanunla zerre
miktarda olsun ilgisinin bulunmadığını, bunun yargı maskeli bir CIA
Operasyonu olduğunu kanıtlarıyla anlattık, uzun uzun. Ve bu saldırıya
karşı kendilerince deneyimli avukatlar bularak hukuki savunmalar yapmanın beş paralık bir değer taşımayacağını ve bir sonuç doğurmayacağını; bu alçakça saldırıya karşı doğrudan, cepheden bir Ret Savunması, bir Kopuş Savunması yapmak gerektiğini belirttik.
Bunun bir CIA Operasyonu olduğunu, Türk Ordusu’nu, Türk Üniversitelerini ve Türk Medyasını çökertip teslim almayı amaçladığını,
Mustafa Kemal’ci, Laik, Antiemperyalist kim varsa tamamını devlet
ve medya kurumlarından tasfiye ederek etkisizleştirmeyi hedeflediğini,
bu davayı yürüten polis, savcı, yargıç maskeli kişilerinse tamamının
CIA’ca, FETÖ’ce devşirilmiş hainlerden derleşik olduğunu açık açık
söyledik.
Onların bu hain içyüzünü mahkemelerde suratlarına boş bir eldiven
gibi çarpın, dedik. Ancak o zaman bu hainane oyunu bozabilirsiniz, bu
saldırıyı püskürtebilirsiniz, dedik. Ancak sözümüzü dinletemedik…
Bizim önerimizin haklılığını bilmelerine rağmen, onu uygulamaya
yürekleri yetmedi, bu NATO tezgâhından geçmiş paşaların ve subayların.
Türk Ordusu’nun en yiğit ve en bilinçli kesimini oluşturmalarına
rağmen NATO bunların da ruhlarını boşaltmıştı. Ruhen teslim almıştı
NATO bunları da. Dolayısıyla da cesaretlerini de teslim almıştı, yok
etmişti NATO bunların.
İçlerinden gözünü kırpmadan Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız ve onun değerlerini savunmak için ölümü göze alabilecek tek
144

bir kişi bile çıkmadı. Hepsi kişicil kurtuluş yolları bulma derdine düştü.
Kendilerince kallavi avukatlar edinmeye çalıştılar. O avukatlar güya
derin hukuk bilgileriyle bunları kurtaracaktı kısılmış oldukları kapandan. O avukatlarda da zaten siyasi bilinç sıfırdı. Bu sebepten onlar da
hukuki savunmalar yapmayı önerdiler müvekkillerine ve tabiî kendileri
de böyle bir yol tuttu.
Onlar suçsuzluklarını kanıtlamak için yüzlerce hukuki argüman bulup ortaya koymak için kan teri dökerken, CIA yönetimindeki FETÖ’cü
ve Tayyipgiller’ci savcılar, yargıçlar bunlara gülüyordu ve bunları alaya
alıyordu…
Pensilvanya’dan CIA kucağındaki FETÖ, buyruklar yağdırıyordu
buradaki uşaklaşmış meczuplarına. Daha bunların zırhları yırtılmadı,
tümüyle gebertilmediler. Hâlâ canlılık belirtileri gösteriyor bunlar. O
bakımdan saldırılarınıza aralıksız devam edin, diyordu.
Onlar da hepsi birer insan sefaletine dönüşmüş olduğu için acımasızca, sinsice, kalleşçe, puştça saldırıyordu, tuzaklarına düşürdükleri
kurbanlarına.
Tabiî olan sadece kurbanlarına ve onların ailelerine olmuyordu.
Asıl tahribat Türk Ordusu’na, Türk Bilim Yuvalarına, Türk Medyasına;
özetçe Kuvayimilliye ürünü Laik Cumhuriyet’e veriliyordu.
İşte “Ergenekon Operasyonu” denilen o hainane CIA Projesi ve
CIA yönetimindeki saldırı demek olan bu dava, onlar açısından yani
düşmanlar açısından kazanılmış olmasaydı, Türkiye bugün Amerikan
yapımı Tayyipgiller’in esareti altına böylesinde giremezdi…
Türkiye Cumhuriyeti bugün Tayyipgiller Faşist Din Devleti’ne dönüşmüş durumdadır önemli ölçüde. Ve yukarıda da belirttiğimiz gibi bir
ölüm sessizliği ülkenin her yanını kaplamış durumdadır.
O günlerde çok az da olsa birkaç tane olsun namuslu yargıcın ortaya çıktığını gördük. Tabiî onları da namuslu tavırlarını ortaya koyar
koymaz hemen görevlerinden aldı Tayyipgiller. Ve yerlerine FETÖ’nün
güvenilir yargıç maskeli meczuplarını getirdi.
İşte o günlerde namuslu tutum alan, insani ve mesleki onurunu korumak için tehlikeyi göze alan yargıçlardan biri de Köksal Şengün’dür.
Onun geçenlerde konuya ilişkin yaptığı bir açıklaması oldu, Gazeteci
Saygı Öztürk’e. Saygı Öztürk de köşesinde bu operasyonu konu ederken, Köksal Şengün’ün söylediklerini de aktardı. Şimdi de bunları görelim isterseniz:
***
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“Ergenkon örgütüne bir gün bile inanmadım
Sabaha karşı evlere dalga dalga girildi. Kimlerin tutuklanacağını
önceden gazetelerde, televizyonlarda duyuran yazarlar vardı. Merak
etmeyin onların çoğu yine görev başında. “Ergenekon”, “Balyoz”un
kurgu olduğu bilinmesine rağmen, hep onları sopa olarak kullandılar ve
yapacaklarını da yaptılar. Ama, sıra yapanlara bir türlü gelmedi.
“Ergenekon” olarak bilinen davanın Mahkeme Başkanlığını Köksal Şengün yapıyordu. Kararlarıyla, mahkemenin diğer üyeleriyle ters
düşüyordu. Köksal Şengün’ün sağlığı bozuldu. Tutuklamaya sevk
edenler, tutuklayanlar terfi ettiriliyor; tutuksuz yargılama isteyen, arama
kararları vermeyenler de Oktay Kuban gibi sürgüne gönderiliyordu.
“BÖYLE ÖRGÜT OLMAZ”
2007 yılında başlayan soruşturmalar döneminde yaklaşık 100 bin
kişinin telefonu usulsüz olarak dinlendi. Büyük bir arşiv oluşturuldu.
Yasadışı olarak dinlenen telefonlarda, suç unsuru konuşmalar varsa,
bunlar daha sonra alınan dinleme kararına, sanki dinleme kararından
sonra yapılmış konuşmalarmış gibi eklendi. “Ergenekon” olarak bilinen davanın görüldüğü 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilk başkanı Köksal Şengün’ü dinliyorum:
“Başından beri verdiğim kararlar, böyle bir örgütün olamayacağı
yolundaydı. Çünkü, öyle bir örgüt olamayacağına yürekten inanıyordum. Ne olduğu belirsiz kişilerle, 40 çeşit insanı en alttan en üste kadar bir araya toplamışlar. Bunların bir araya gelmeleri, birlikte örgüt
kurmaları eşyanın tabiatına aykırı. Yıllarca örgüt davalarına bakan bir
yargı mensubu olarak şunu biliyorum ki asla böyle bir örgüt, örgütlenme olmaz.
Bu konuda benim kararlarım da hep bu yöndeydi. O dönem, böyle
bir örgüt yaratıldı. Hâlâ da benzer örgütler yaratılıyor. Hiçbir şeyden
ders almıyoruz. Ergenekon örgütü diye yaratılan ve bugün ne olduğu
görülen o iddialardan da, yaşananlardan da ders alınmadı. Aslında onlar
da ne olduğunu çok iyi biliyordu. Çünkü, bu işlerin içindelerdi. Konuşulacak, söylenecek çok şeyler var. Ama daha fazlasını söyleyemiyorum.
İNANIN KAHROLUYORDUM
Şimdi bakıyorum, o dönem Ergenekon örgütü olduğunu yayanlar,
bunun öncülüğünü yapanlar sanki hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi,
sütten çıkmış ak kaşık gibi kendilerini gösteriyorlar. Şöyle bir geriye
dönüp baksınlar ve neler yaptıklarını hatırlasınlar. Ama bakmıyorlar.
Geriye dönüp bakmadıkları için de ileriye doğru adım atamıyorlar.
Bu davada, yasanın aradığı terör örgütü suçu zaten oluşmazdı. Bakın, Danıştay saldırısına katılan Osman Yıldırım’la, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’u aynı terör örgütünün mensupları diye
aynı torbaya koydular. Böyle bir örgüt olur mu? Her şey bu kadar da
basit değil.
Bunu yapan savcılara, hâkimlere üzülüyorum, mesleğim adına kah-
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roluyorum. Bir hukukçu bu yaklaşımda nasıl bulunur? İnsanları siz
6-7 yıl cezaevinde tutacaksınız, sonra bir gün bir şeyler olacak, o tuttuğunuz insanlara ‘Hadi git’ diyeceksiniz. Peki, cezaevinde çekilen o
ağır şartlar ne olacak? Bir de devlet onlara tazminat verecek. Tazminat
ödemekle, insanlara kaybolan yıllarını geri getirecek misiniz? Tazminat
ödemekle haksızlıkların giderilmiş olacağını düşünmek bile gülünçtür.”
SABİT OLMASI, OLMAMASI
Fetullahçı Terör Örgütü’ne, “Ergenekon Terör Örgütü-ETÖ”
kurgusu yapmak eyleminden dava açılmadı. ETÖ davasında ise “Bu
dava bir kurgudur” yerine “Varlığı ispat edilememiştir” deniliyorsa, o kumpasları kuran ve içinde olanlarla mücadele edildiği hikâyedir.
ETÖ’ye kurgu denilmemesi, FETÖ’ye destek olan siyasilerin sorumluluğunun gündeme gelmemesi için olduğu anlaşılıyor.
Ergenekon’da, “Suçun İŞLENMEDİĞİNİN sabit olması” şeklindeki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 223/2-b maddesi yerine,
“Suçun İŞLENDİĞİNİN sabit olmaması” şeklindeki CMK 223/2-e
maddesine göre beraat istendiğini savcılık görüşünün 629-658 sayfalarında görebiliyoruz. Yani beraat, böyle bir suç işlenmediğinden değil,
kanıt yetersizliğinden istenmiş oluyor.
Olması gereken Ergenekon’da, kanıt yetersizliğinden değil, Ergenekon’un bir kumpas olduğu ve bir suç işlenmediği gerekçe gösterilip
(CMK 223/2-b) diye beraat verilmesidir. Beraat kararının ardından,
bu kurgunun içinde yer alanların çıkarılması için suç duyurusunda bulunulmasıdır. Aksi halde haklarında beraat kararı verilenler, gerekçe
nedeniyle karara karşı hukuk yoluna başvurmak durumunda kalabilirler.[39]

***

“Ergenekon Davası” adlı kumpası
bizim gibi değerlendirebilen iki kişi daha oldu
Evet…“Ergenekon Davası” adlı saldırı bir kumpastı.
Ama bu kumpası kimler kurdu?
Ve bununla ne amaçlandı?
Bu soruların cevabı ne yazık ki bugün bile yukarıda konuşan ne Yargıç Köksal Şengün’de var, ne de Gazeteci Saygı Öztürk’te, değil mi?
İşte onların da namuslu olmak istemelerine rağmen çapları bu kadar…
Meseleyi bizim gibi, yani her yönüyle sadece iki kişi gördü, bu saldırının kurbanlarından:
[39]

Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi, 4 Aralık 2018.
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Bunlardan biri İstanbul Üniversitesi eski rektörlerinden Kemal
Alemdaroğlu’ydu, öbürü de rahmetli Kore gazisi Yüzbaşı Muzaffer
Tekin.
Tahliyeler sonrasında şöyle değerlendirmişti Kemal Alemdaroğlu
bu dava maskeli saldırıyı:
“Alemdaroğlu, Ergenekon, Balyoz ve benzeri davaların, toplumu susturmak, biat kültürüne getirmek, ABD’nin isteği doğrultusunda Büyük Ortadoğu Projesi’nin gerçekleşebilmesi ve ülkenin
bölünmesi sürecine ses çıkarılmaması için açıldığını söyledi. Alemdaroğlu, bu kurgunun sadece Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler
tarafından gerçekleştirilmiş bir kurgu olmadığını savundu ve bu
kurgu 1 Mart 2003 tezkeresinde olumsuz oy çıktığı için üzülen, tepki veren 4 Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak’ta askerlerimizin
başına çuval giydiren ve bildiğiniz gibi birçok hareketin içerisinde
yer alan, bir anlamda dünyanın komiseri sayılan ABD tarafından
ve onunla birlikte ona yandaşlık yapan, ona bir anlamda uşaklık
yapan bazı hainler tarafından tezgâhlanmış bir davadır, dedi.”[40]

Rahmetli Muzaffer Tekin de şunları söylemişti, ağır pankreas kanseri acılarıyla uğraşırken ömrünün son aylarında:
“Atatürk’e bağlı askerleri ordudan tasfiye ettiler
“Talimat Dışarıdan
“Başbakan 17 Aralık’tan sonra ilk kez kumpas sözcüğünü kullandı bu
davalar için… Sizce ne oldu?
“Bize yapılan operasyonun çerçevesi çizilmeli. Sanal bir örgüt kuruldu
ve bütün kirler aklanmak istendi. Bu örgüt hem bugün paralel yapı denilen hem de onlarla beraber hareket eden hükümetin başıydı. ABD’deki
Oval Ofis’te George W. Bush’la görüşüldükten sonra düğmeye basıldı.
Başbakan şimdi paralel yapı diyerek kimseyi inandıramaz. Bu davalar
küresel güçlerin operasyonudur.
“Cemaatle AKP arasında kılıçlar çekilmese tahliyeler gerçekleşir miydi?
“Düğmeye dışarıdan basıldı. Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında
Türkiye’nin dönüştürülmesi gerekiyordu. Bizden de alınacaklar alındı. Dışarıdaki karar verici vasıtasıyla içerideki uygulayıcılar karar aldı.
Oyun kurucunun verdiği kararla bizler toplandık.
“Yani paralel yapı ve hükümetin ilgisi yok mu?
“Tabiî ki. Bakın bunların ne cesaretleri ne de zekâları böyle bir operasyonu yapmaya muktedir değil. Bunu iddialı söylüyorum.”[41]
https://www.abcgazetesi.com/guncel/nurullah-ankut-yasanan-tragedyanin-birinci-suclusu-haydut-abddir-23530h/haber-23530.
[40]

https://www.abcgazetesi.com/guncel/nurullah-ankut-yasanan-tragedyanin-birinci-suclusu-haydut-abddir-23530h/haber-23530.
[41]
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Görüldüğü gibi, sadece bu iki kişi operasyonu projelendireni, yöneteni ve bununla neyi amaçladığını ve bu operasyonda yer alan yerel iki
hain gücü netçe ortaya koyabiliyor.
Bunların dışında ve bizim dışımızda hiç kimse, bugün bile bu alçakça saldırının kapsamını, içeriğini ve faillerini netçe ortaya koyamıyor.
Buna aydın sefaleti mi desek, yürek sefaleti mi desek, insan sefaleti
mi desek bilemiyoruz…
Görmek isteyen herkes için bütün yönleriyle, apaçık biçimde ortada
olan bu CIA Operasyonunu niye göremiyor insanlar?
Hazin, değil mi, arkadaşlar?..
Dedik ya AKP’giller’in Faşist Din Devleti bir heyula gibi çökmüş
durumdadır Türkiye’nin üzerine. Ve bizim dışımızda hemen herkes
korkmuş, pısmış, sinmiş durumdadır. Yazık…
Her zaman ve her alanda olduğu gibi iş yine biz Gerçek Devrimcilere düşüyor. İşimiz zor. Ama imkânsız değil…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
08 Aralık 2018
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Ayrım
On Sekiz

Tayyip’in Danıştay yalanı ve Anayasayı ihlal edişi
Konumu gereği bir siyasetçiyle polemiğe giremeyecek olan bir
kamu görevlisine, bir Yüksek Yargı Üyesine, görevini layıkıyla, onuruyla, namusuyla, şerefiyle ve yüksek cesaretiyle yaptığı için saldırıda
bulunmak, hem de sokak ağzıyla “sen kimsin ya?” diyerek aklınca
aşağılayarak ve hem de; “Yargı bu işi karara bağlamıştır.”, diyerek,
yalanlara sarılarak saldırmak açıktan ve netçe kanunsuzluktur.
Görülmekte olan bir davaya tehditlerle, hakaretlerle müdahalede
bulunarak yargıçları baskı altına almaya kalkışmaktır, dolayısıyla da
Anayasal suç işlemiş olmaktır.
Ey Kaçak Saraylı Hafız!
Bak, ne diyor Anayasa, madde 138:
“Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve
hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.”
İşte aynen bunları...
Sen, çok kesin biçimde Anayasayı ihlal suçu işlemiş olmaktasın.
Tabiî bu suçundan dolayı da gün gelecek, ama mutlaka yargılanıp hak
ettiğin cezaya çarptırılacaksın!
Saygıdeğer arkadaşlar;
Hatırlanacaktır, Tayyip geçen Cumartesi Üsküdar’da “toplu açılış
töreni” adını verdiği bir bahane yaratarak, kurdurduğu kürsüye çıkıp
bindirilmiş “hülooğğ”cularının karşısında höykürüyor.
Ne diyor?
Şunu:
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“Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya? Her şey yasalarla bir yere
oturulmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde uygulamanın iptalini istiyorsun. Bunlar eski Türkiye’den kalma ürünler.
Danıştay’’ın ilgili dairesi bunu boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden
açmanın kime ne faydası var?”[42]

Her zaman yaptığın gibi yine yalan söylüyorsun, Tayyip...
“Danıştayın ilgili dairesi” Türk Silahlı Kuvvetleri’nde türbanı serbest bırakan, Anayasa dışı sözde emirnamenizi boşa çıkarmadı henüz.
Biz bu hukuksuz sözde kanununuzun iptali için dava açtık Danıştaya.
Tabiî aynı anda da “yürütmenin durdurulmasını” talep ettik.
Danıştayın ilgili dairesi sadece yürütmenin durdurulması talebimizi,
bire karşı dört oyla reddetti. Davanın esastan görüşülmesine ise henüz
yeni başlanmış oldu. Danıştay Savcısı, bizim talebimizi, yani Ordu’da
türbanı serbest bırakan sözde yasanızın iptali yönündeki talebimizi
olumlu bulan bir rapor yazdı ilgili daireye.
Rapor dosyaya yeni kondu. İlgili daire, önümüzdeki günlerde ya da
aylarda o raporu da dikkate alarak konuyu inceleyip karara bağlayacak.
Gelelim Danıştay Savcısı saygıdeğer hukuk kadınına yaptığın hakarete, ya da kendisine yönelttiğin hakaretamiz soruya...

Sen kimsin dediğin kişi,
Laik Cumhuriyet’i koruma görevini yapan
onurlu bir hukukçu
Diyorsun ya; “Sen kimsin ya?” diye. Cevap verelim:
O kadın, her şeyden önce gerçek bir hukukçu. Laik Cumhuriyet’in,
o Cumhuriyet’i korumakla görevli olduğunun bilincini taşıyan bir hukukçusu.
Sizin sözde yasanızın, Anayasanın başlangıç ilkelerinden olan ve
değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen İkinci Maddesine aykırı olduğunu
ortaya koyuyor açık ve kesin biçimde, her şeyden önce.
Ne diyor bu madde?
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

Nedir Laiklik?
[42]

https://odatv.com/erdogandan-danistay-savcisina-sen-kimsin-ya-08121850.html
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Din, insanların özel hayatını ilgilendiren bir konudur. Özel hayatlarında insanlar, inançlarını, ibadetlerini özgürce, devlet ya da
kişi karışmasına uğramaksızın, su içer, nefes alır gibi yaparlar.
Fakat devlet, aklın, bilimin, ortak insanlık değerlerinin, vicdanının ve hukukun evrensel ilkelerinin çerçevesinde düzenlenir.
Demek ki, Batı’da kiliseyle devletin, Doğu’da medrese ya da camiyle devletin ilişkileri bütünüyle kesilir. Kilise, cami ya da havra, insanların dini alanlarına giren inanç ve ibadet yerleridir.
Devletse, aklın, bilimin ve hukukun evrensel ilkelerinin buyrukları
doğrultusunda toplumu yönetmekle görevlidir. Laiklik bunu emreder.
Devletin herhangi bir kurumunu; yargıyı, eğitimi, orduyu din kurallarıyla yönetmeye kalktığınız anda ortaya Ortaçağ’ın bir din devleti çıkar.
Böyle bir devletse, günümüz dünyasında varlığını ve bağımsızlığını
sürdüremez... Orada bilim yaşamaz. Teknoloji gelişmez. Üretim, nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaz.
Ortadoğu’da Suudi, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi
ABD kuklası devletlerde görmüş olduğumuz gibi, bunların dünya kamuoyunda hiçbir saygınlıkları ve ciddiyetleri olmaz. Emperyalistlerin
ceplerinde çıtırdattıkları çerezlerden daha fazla bir değer taşımaz bunlar.
İşte Tayyipgiller, Türkiye’yi böyle bir felakete sürüklemek istiyorlar
adım adım ABD Emperyalistlerinin yönlendirmesiyle, yönetmesiyle.
Evet, Tayyip. Bu savcı senin avanenin tamamının taşıdığı toplam
cesaretin bin misline sahip yiğit bir hukuk kadınıdır. Tek kuruş kamu
malı aşırmamıştır, kanun dışı hiçbir düşünce ve davranışı olmamıştır.

Asıl siz kimsiniz?
Sizlerse alayınız Amerikan işbirlikçisisiniz, Amerikan buyruğundasınız, vatan millet düşmanısınız...
Durup dinlenmeden de kamu mallarını çılgınca bir doymazlıkla,
kanmazlıkla aşırmaktasınız...
Ne diyordu, rahmetli namuslu ilahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk?
“On küsur yıllık icraatı gulûl (kamu malı hırsızlığı) suçlarıyla
dolu olan AKP iktidarının bu gulûl siyasetlerini kotaran kodaman
kadrolarının hiçbirinin cenaze namazı ‘Müslüman’ sıfatıyla kılınmaz. Hatta onların katıldığı saflarda, girdikleri camilerde namaz
kılınamaz.”

İşte siz busunuz, Tayyip!
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Bir yoldaşımızın veciz bir şekilde tasnif ettiği gibi, siz; “Kenz İslamı”nın yani Muaviye-Yezid İslamı’nın inananlarısınız, savunucularısınız, biz ise “İnfak İslamı”nın, yani Kur’an ve Hz Muhammed İslamı’nın
savunucularıyız. Ve hep söyleyegeldiğimiz gibi Hz Muhammed’in
gönlünden de sosyalist bir toplum kurmak geçiyordu. Yani Cennet’i bu
dünyada kurmayı amaçlıyordu.
O namuslu savcı Laik Cumhuriyet’i korumaya çabalıyor, hem de
görevinden ve mesleğinden edilme pahasına.
Sizse Laik Cumhuriyet düşmanısınız, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın düşmanısınız, onun dâhi önderi Mustafa Kemal’in düşmanısınız, en yakınındaki silah arkadaşı İsmet İnönü’nün ve
diğer silah arkadaşlarının düşmanısınız.
Sizlerin ruhiyatının ne olduğunu en açık şekilde “Hocam” diye hitap
ettiğin Fesli Kadir ortaya koymuştu.
Ne demişti bu vatan millet düşmanı?
“Keşke Yunan galip gelseydi.”
İşte hepinizin adsız, dilsiz sloganı budur Tayyip!
Hepiniz aynı yolun yolcususunuz, Diyanet İşleri Başkanın dahil tüm
avanen...
Arkanı dayadığın Amerika’ya güvenerek ve yüzde 38, en fazlasıyla
da yüzde 40 oy oranına tekabül eden “hülooğğ”cularına güvenerek aklınca bu yiğit, namuslu, onurlu savcıyı aşağılamaya, korkutmaya, sindirmeye çalışıyorsun. Tabiî tüm Yüksek Yargıyı da bu tür hakaretamiz
höykürmelerinle terörize etmeye çalışıyorsun.
İstiyorsun ki yargıç sıfatı taşıyan herkes, Zerrin Hanım ya da İsmail Rüştü Cirit Efendi gibi çay toplayıcın olsun.
Olmaz, Tayyip. Bu mümkün değil.

Zalime zalim diyenler de var
Zalimin karşısına “Ey Zalim!” diye her şeyi göze alarak çıkacak her
kesimden insanlar da var bu ülkede. Bunları bilmiş ol, aklına yazmış ol!
Evet, Tayyip...
Bak, Yunan, mülkiyeti bize ait olan Kuzey Ege Adaları civarında
petrol çıkarmaktadır. Yani resmen Lozan dahil olmak üzere yapılan tüm
anlaşmalarda mülkiyetinin bize ait olduğu hükme bağlanan alanda bizim petrolümüzü çıkararak götürüp gitmektedir ülkesine. Yani göz göre
göre el koymaktadır, bizim doğal zenginliğimize, bizim denizimize...
Yine bir yiğit, Laik Cumhuriyet ve Birinci Kuvayimilliye savunucu156

su namuslu askerimiz, Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri
Emekli Albay Ümit Yalım neler anlattı bu konuya ilişkin olarak, onu
okuyalım şimdi de isterseniz, arkadaşlar:
***
Ümit Yalım’dan Bakan Fatih Dönmez’e: “Tam bir vatana ihanet örneği”
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, “Yunanistan’ın egemenlik bölgesinde olmayan Taşoz Adasındaki kıta sahanlığı ve münhasıran ekonomik
bölge olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne ait iken burada Yunan enerji
şirketi tarafından hiçbir engelle karşılaşmadan yapılan, 2015 yılında başlatılan arama çalışmaları sonucunda 7 petrol kuyusuna 2017
yılında 11 petrol kuyusu daha eklenerek 3.823 varil ham petrol çıkarılmaya başladı. 111 milyon varil petrol rezervi olan ve Türkiye’nin
bölgesi sayılan alanda buna kim izin veriyor? Bunun Türkiye’yle
bir bağı var mı? Bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır” şeklinde sorular yöneltmişti.
Bakan Fatih Dönmez de, CHP’li Gürer’e “Taşoz Adası, Lozan Anlaşmasının 12. maddesi ile doğrulanan 13 Şubat 1914 tarihli Büyük
Devletler Kararı ile Yunan egemenliğine bırakılmıştır. Ege Denizi’nde, Türkiye ve Yunanistan tarafından ülke ve ada karasularının
(6 mil) dışında herhangi bir petrol ve doğal gaz arama ve üretim
çalışması yapılmamaktadır. Medyada bahsi geçen ve Taşoz Adası’nda yapılan arama ve üretim çalışmaları Yunanistan’ın karasuları sınırları dahilindedir. Ayrıca, Ege Denizi’ndeki olası çalışmalar,
hassasiyeti nedeniyle, askeri unsurlarımız tarafından sürekli takip
edilmektedir” şeklinde yanıt vermişti.
Bakan Fatih Dönmez’in bu yanıtına Milli Savunma Bakanlığı
Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım’dan çok sert cevap geldi ve Bakan’ı
istifaya çağırdı.
“TAM BİR VATANA İHANET ÖRNEĞİDİR”
Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Bakan
Fatih Dönmez’in yanıtıyla ilgili, “Görsel ve yazılı basında Yunanistan’a
Kuzey Ege Adaları’nın sadece kullanma hakkı verildiğini, Taşoz Adası
dahil olmak üzere toplam 9 adanın mülkiyetinin ve deniz yetki alanlarının Türk egemenliğinde kaldığını belgeleri ile açıklamamıza rağmen
Enerji Bakanı Dönmez’in yaptığı açıklama tam bir vatana ihanet örneğidir” dedi.
“EGEMENLİK VE MÜLKİYET HAKKI YUNANİSTAN’DA
DEĞİL”
Taşoz Adası’nın da yer aldığı Kuzey Ege Adaları ve Meis adasının
sadece kullanım hakkının anlaşmalarla Yunanistan’a verildiğini ifade
eden Ümit Yalım, anlaşmaları ve konuyla ilgili yazılmış kitapları da ör-
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nek gösterdi. Ümit Yalım şunları söyledi:
“30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması’nın 5. Maddesi ile Birinci Balkan Savaşı’nda Yunanistan tarafından işgal edilen Kuzey Ege Adaları
ve Meis Adası’nın geleceği hakkında karar verme yetkisi Altı Büyük
Devlete verildi.
İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra Londra’da düzenlenen Süfera Konferansı sırasında kayıt altına alınan İngiliz Kraliyet Ofisi
Tutanaklarında, Yunanistan’a, adaların egemenliği değil, sadece
kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkının verildiği açıkça
görülmektedir.
Süfera Konferansı’nın bitiminde Altı Büyük Devlet (Almanya,
Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya), Ege adaları konusundaki ortak kararlarını, 13 Şubat 1914’te Yunanistan’a ve 14 Şubat
1914’te de Türkiye’ye birer nota ile bildirdiler. Karara göre, Gökçeada,
Bozcaada ve Meis Adası Türkiye’ye iade edildi, Yunan işgalindeki diğer
Ege adaları ise silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanmamak
şartıyla Yunanistan’a verildi. Yunanistan’a, adaların egemenliği değil,
sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı verildi.
Metin ve tutanaklarda Yunanistan’a sovereignty (egemenlik) ya da
ownership (mülkiyet) hakkı verilmemiştir. Sadece possesion (zilyetlik)
hakkı verilmiştir.
“KUZEY EGE ADALARININ MÜLKİYETİ İLE KARASULARI, MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE GİBİ DENİZ YETKİ
ALANLARI İLE HAVA SAHASI TÜRKİYE’NİN”
Ayrıca Prof.Dr. Hüseyin Pazarcı’nın 1986 basımlı, Doğu Ege Adaları’nın Askerden Arındırılmış Statüsü adlı kitabında, Prof.Dr. Sevin Toluner’in 2004 basımlı, Türkiye’nin Bazı Dış Politika Sorunları kitabında ve Deniz Bölükbaşı’nın 2004 basımlı, Turkey and Greece kitabında
Yunanistan’a, Kuzey Ege adalarının egemenliği değil, sadece kullanma
hakkının yani zilyetlik (possession) hakkının verildiği açıkça yazılmıştır.
1923 Lozan Antlaşması’nın 12.Maddesi ile 13 Şubat 1914 tarihli
Altı Büyük Devlet Kararı bir kez daha teyit edildi. Yunanistan’a, Kuzey
Ege Adalarının egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik
(possession) hakkı verildi. Kuzey Ege’de bulunan Taşoz, Semadirek,
Limni, Bozbaba, Midilli, İpsara, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarının mülkiyeti ile karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır
ekonomik bölge gibi deniz yetki alanları ile hava sahası Türkiye’nin
egemenliğinde kaldı.”
BAKAN’IN “YUNANİSTAN’A AİT” DEDİĞİ ADANIN ÇEVRESİNDE TÜRK DENİZ KUVVETLERİ ARAŞTIRMA YAPIYOR
Ümit Yalım açıklamalarının devamında, Türk Deniz Kuvvetlerinin,
1914 tarihli Altı Büyük Devlet Kararı ve Lozan Antlaşması’na dayanarak Taşoz ve Semadirek adaları etrafından araştırmalar yaptığını, Yuna-
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nistan’ın da buna hiçbir tepki vermediğini ifade etti. Ümit Yalım açıklamasına şöyle devam etti:
“Türk Deniz Kuvvetleri, 13-14 Şubat 1914 tarihli Altı Büyük Devlet
Kararı ve Lozan Antlaşması’nın 12. Maddesinden kaynaklanan haklarımızı kullanarak Taşoz ve Semadirek Adalarının kıta sahanlığında araştırma yapıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire
Başkanlığı’nın 298 /17 Numaralı NAVTEX Duyurusu ile TCG ÇEŞME
Gemisinin Taşoz ve Semadirek Adalarının kıta sahanlığında 13-17 Mart
2017 tarihlerinde araştırma yapacağı bütün dünyaya ilan edildi.
NAVTEX Duyurusunda, TCG ÇEŞME Gemisinin Taşoz ve Semadirek Adalarının kıta sahanlığında araştırma yapacağı bölgenin coğrafi
koordinatları ile haritası yayımlandı. TCG ÇEŞME Gemisi, 13-17 Mart
2017 tarihlerinde deklare edilen bölgede araştırma yaptı. Yunanistan bu
konuda hiçbir tepki vermedi, veremedi.
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Md. 76 ve 77’ye göre
kıta sahanlığında araştırma yapma hakkı egemen devlete aittir. Yunanistan’a sadece kullanma hakkı verilen Taşoz, Semadirek ve diğer Kuzey
Ege Adalarının mülkiyeti, egemenliği ve deniz yetki alanları Türkiye
Cumhuriyeti’ne aittir. Türk Deniz Kuvvetleri de bu bağlamda Taşoz ve
Semadirek Adalarının kıta sahanlığında araştırma yapmıştır.”
Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım açıklamasının son bölümünde, Bakan Fatih Dönmez’in, Türkiye’nin haklarını
koruyamadığını iddia ederek istifa etmesi gerektiğini söyledi.[43]

***
Evet, Tayyip...
Herkese laf yetiştirirsin kürsülerde, meydanlarda, ekranlarda kükrersin, höykürürsün. Ama Vatan Toprağımıza, Vatan Denizimize el koyan işgalci alçak düşmanın yaptıklarına iki gözünü birden kapatırsın,
hem de sırtını dönersin; görmedim, duymadım, bilmem numarasına
yatarsın.
Hadi bir tık de bakalım. Bir kelime çıksın ağzından.
Çıkmaz, değil mi, çıkamaz. O yürek de yok sende, o yurt sevgisi
de...
Dedik ya; sen Fesli Kadir’in yolundasın.
Mecliste bir soru üzerine sözde Enerji Bakanın ne diyor?
“Zaten o adalar da, o deniz de Yunanistan’a ait.”
İhanetin böylesi de çok az görülür be...
https://odatv.com/umit-yalimdan-bakan-fatih-donmeze-tam-bir-vatana-ihanet-ornegi-07121800.html.
[43]
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Tam da Ataol Behramoğlu’nun dediği gibi; “hepiniz ne çok hainsiniz yahu...”
Fakat bu ihanetinizin de peşini bırakacağımızı sanma. Hukukçu yoldaşlarımız, başta sen gelmek üzere, Enerji Bakanın, Savunma Bakanın
gelmek üzere, sizler hakkında Vatana İhanetten bir suç duyurusunda
daha bulunurlar herhalde. Bulunmaları gerekir.
Burada bazı aklıevveller; “Ya suç duyurusunda bulunup da ne olacak? Sanki ondan bir şey mi çıkacak? Bütün mahkemeleri AKP zaten
ele geçirmiş”, türünden sözler sarf etmektedirler yer yer.
Daha önce de defaatle belirttiğimiz gibi biz Tarihe not düşüyoruz.
Yarın bir halk mahkemesi kurulduğu zaman bu hazır dosyalar ellerinde
bulunacak. Onlar da hemen hızla karara bağlayacaklar konuları.
Ne diyor namuslu, cesur askerimiz Ümit Yalım, bu yaptıklarınız
için?
“Tam bir vatana ihanet örneği.”
Bütün hainler gibi hesaba çekileceksiniz Tayyip. Hiç kaçışınız, kurtuluşunuz yok!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Aralık 2018
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Ayrım
On Dokuz

Siz Türk Ordusu’nun değil,
Amerika’nın generallerisiniz
Behey Amerikancı Satılmış NATO Generalleri!
Demek FETÖ gibi CIA piyonu İblis’i ve benzer bir insan sefaleti
olan Mehmet Şevki Eygi’yi ve bunlar gibi daha bir yığın Ortaçağcı, insanları Allah’la aldatma üstadı, vatan millet ve halk düşmanını
Özel Harp Dairesi’ne-Seferberlik Tetkik Kurulu’na aldınız, onlarla
beraber her türlü kanun dışı, ahlâk dışı, Laiklik dışı işler yaptınız,
öyle mi?
Onların önünü açtınız, kolladınız, korudunuz ve Türkiye’yi adım
adım yine satılmış siyasetçilerle birlikte el ele vererek Ortaçağ karanlığına sürüklemelerine ve Laik Cumhuriyet’i yıkmalarına yardımcı
oldunuz, öyle mi?
Halkımızın yüzkarasısınız, bre utanmazlar!
Bir de kalkıyorsunuz, hiç utanıp sıkılmadan “Biz Türk Milletinin
Ordusunun komutanlarıyız.”, diyorsunuz. “Bizim Başkomutanımız
Mustafa Kemal’dir.”, diyorsunuz.
Hadi oradan be!
Sizler Amerika’nın beynini ve yüreğini boşalttığı, birer zavallı piyon robota dönüştürdüğü sefaletlersiniz. Taşıdığınız üniformanın bir
tek düğmesini bile, yediğiniz karavananın tek kaşık aşını bile, aldığınız
maaşın kör kuruşunu bile hak etmiyorsunuz aslında.
Bir de kalkmış İsmail Hakkı Pekin nam zavallı; ordu, devlet böyle
kanaat önderlerini kullandı, diyor. Kullanması gerekir, diyor.
A hödük, insan bugün olsun gelinen aşamada sonuçtan bakar olaya
bir be!
Kim kimi kullanmış?
Bal gibi FETÖ, Mehmet Şevki Eygi ve bilumum benzeri birer yılan
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yuvasından farksız olan tarikat ve cemaat yapılanmaları sizi kullanmışlar. Sizi hödük yerine koymuşlar, hatta eşek yerine koymuşlar, kullanmışlar be...
Aslında yaşayanlarınızın tamamının vicahen, ölülerinizinse gıyaben
FETÖ’ye ve benzeri Ortaçağcı yapılanmalara yardım ve yataklıktan
dolayı, Laik Cumhuriyet’i elbirliğiyle yıkmaya verdiğiniz sınırsız katkılardan dolayı ve Anayasayı ihlal suçu işlemenizden dolayı yargılanmanız gerekir. Yargılanacaksınız da!
“Özel Harp Dairesi” denen, “Seferberlik Tetkik Kurulu” denen
CIA yönetimindeki Süper NATO’nun yani Kontrgerilla’nın Türkiye
şubesini CIA’cılarla beraber kurmanızdan, yönetmenizden ve kanlı katliamlara girişmenizden dolayı yargılanacaksınız!
Neyse...
Bu İsmail Hakkı Pekin nam zavallının bir televizyon kanalında yaptığı şu itiraflara bakın bir:
***
Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral
İsmail Hakkı Pekin’in Fethullah Gülen ve Mehmet Şevket Eygi’nin
1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildiğini öne sürmesi tartışma yarattı.
Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, İsmail Hakkı Pekin’in bir
TV programında yaptığı açıklamaları bugünkü köşesine taşıdı.
Tunca Bengin, “FETÖ’cülerin yargıya, askere, polise, üniversiteye,
bürokrasiye kısaca devlete nasıl sızdıkları artık sır değil. Bunun 19501960’lı yıllardan başladığı ve uzun yıllar Fetullah Gülen’in nasıl korunup kollandığı da... Örneğin Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin geçenlerde bir televizyondaki tartışma programında ‘Fetullah Gülen, Mehmet Şevket Eygi gibi isimler
1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildi. Görevleri, Yeşil
Kuşak projesi çerçevesinde komünizmle mücadele faaliyetleriydi.
12 Eylül’den sonra yakalanan Fetullah Gülen’in serbest bırakılması için Genelkurmay Başkanı aradı ve serbest bırakıldı’ dedi.”
“Bunun üzerine biz de Pekin’i aradık ve bu konunun detaylarını sorduk. Tabii öncelikle de Fetullah Gülen’in Özel Harp Dairesi elemanlığını... Yanıtı şuydu” diyen Tunca Bengin yazısını şöyle sürdürdü:
“Bu adamlar kanaat önderleri olduğu için ister istemez böyle bir
teşkilat gözardı edemez bunları. Mutlaka içine alması lazım. Önemli
olan teşkilatlanan bu kişilerin kontrolü. Yani devletin bunları kontrol
etmesi gerekiyor. Çünkü bu güçlendikten sonra yavaş yavaş ABD’nin
kontrolüne geçmiş bir adam. Tabii ABD istihbaratı da böylesine önemli
bir örgütü bırakmak istemez.’
Fetullah Gülen Özel Harp Dairesi’nin adamıydı yani?
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Evet. Özel Harp Dairesi’ne bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu’nun
elemanıydı. Eleman muvazzaf subay gibi daimi görevli değil. Bunlar
ismen kaydedilmiş gerektiğinde kullanılmak üzere adamlar. Yerleri,
hareket tarzları belli ve bütün bunlara bir takım kolaylıklar sağlanmış,
bir takım haklar tanımışlar. Siyasiyse desteklenmiş, tüccarsa ihalede,
kredi verilmede kolaylık sağlanmış ya da kanaat önderiyse bunların faaliyetlerine müsaade edilmiş falan gibi. Hatta 1980 yılında İzmir’de
Sıkıyönetim Komutanı amiral Fetullah Gülen’i tutukluyor fakat daha
sonra serbest bırakıyor.
Neden tutuklanıyor?
Sıkıyönetim kararlarına aykırı faaliyette bulunuyor diye. Çünkü
arananlar listesinde ismi var. Büyük ihtimalle şikâyet olmuştur. O zamanlar ben yüzbaşı olarak Bursa-İznik’te görevliydim. Orayla ilgili de
bir sürü şikâyet vardı. Yani bu Fetullahçıların insanları etkilediği, gemi
azıya aldığı gibi şikâyetler vardı. Ama bu şikâyetlerin üzerini örttüler.
Çünkü o zamanlar kullanıyorlardı bu adamları. Onun için herhangi bir
şey söylemediler üzerine gitmediler.
Nasıl serbest bırakılıyor?
Fetullah Gülen’i bıraktırmak için önce Deniz Kuvvetleri Komutanı
arıyor sonra Kara Kuvvetleri Komutanı telefon ediyor. En son Kenan
Paşa’nın telefonundan sonra serbest bırakılıyor.
ABD’nin telkini de olabilir mi?
O da olabilir. Fetullah o zaman ABD’nin kontrolüne geçmiş ve telkin bir şekilde ABD büyükelçiliğinden olabilir tabii... Doğrudan Kenan
Paşa’ya mı söylerler? Sanmıyorum belki de etrafındaki kişilere söylemişlerdir, onlar etkilemiş olabilir. Çünkü bir kanaat önderinin o zaman
için önemi çok fazla. Özellikle 12 Eylül’ün belli bir aşamasından sonra,
partilerin kapatılması ve alınan tedbirlerle ilgili Türkiye’de büyük bir
tepki oluşmuştu. O tepkiyi azaltmak için de bunlar kullanılmış... Daha
sonra gelenler de oy kaygısıyla kullanmışlar. Fetullah’ın bu kadar çok
devlet içine sızmasının nedenlerinden bir tanesi her iktidar döneminde
kullanılmaya elverişli olması ve her iktidar döneminde kullanıldığı için
de devlette çok kritik yerleri kapmasından kaynaklanıyor.
Devletin Fetullah’ın kim olduğunu bilmemesi mümkün değil
yani?
Bu açık ve net devletin bilmemesi mümkün değil. Devlet dediğimiz
zaman ben bürokrasiyi emniyeti, silahlı kuvvetleri de falan kastediyorum, oların hepsi biliyor bu adamın ne olduğunu. Siyasiler de biliyordu...[44]

***
https://odatv.com/fethullah-gulen-ve-mehmet-sevket-eygi-elemanimizdi-10121819.
html.
[44]
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Nedir ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin amacı?
Sovyetler’i yumuşak alt karnından Ortaçağcı Faşist Din Devletleri ile -ki bunların tamamı İslam ülkelerinden oluşmaktadır- kuşatarak
Sosyalizmin bu ülkelere yayılmasını engellemek.
Yani bu ülkeleri Ortaçağ karanlıklarına sürükleyerek, ideolojice birer deliler koğuşuna çevirip karantinaya almak.
Ne acıdır ki hain, kalleş ve alçak ABD bu amacına ulaşmış bulunmaktadır bugün. Bu proje kapsamındaki İslam ülkelerinin nüfusunu
oluşturan insanların yarısı, hatta bazılarında ezici çoğunluğu halkımızın
“Al Allah delini, zapt eyle kulunu” dediği türden zihin hasarına uğratılmış, dünyayı, toplumu, olayları, gerçekleri görmekten, algılamaktan,
kavramaktan, yorumlamaktan aciz bırakılmış zavallılar sürüsü haline
getirilmiştir. Bir anlamda sürüleştirilmiştir.
Bre hain generaller!
Satılmış generaller!
NATO’cu ABD kuklası generaller!
Demek Türkiye’yi NATO’ya sokan, sizin yönetiminizi de Amerika’nın yarı sarhoş, yarı sapık generallerinin emrine veren, satılmış halk
düşmanı siyasilerle el ele verdiniz, hep birlikte “Komünizmle Mücadele Derneği” gibi çalıştınız, öyle mi?
Vatan millet, Laik Cumhuriyet ne olursa olsun. Yansın, yıkılsın, yok
olsun, umurunuzda olmadı hiç, değil mi?
Yeter ki bu ülkeye Sosyalizm gelmesin...
Bre ahlâksızlar!
Sosyalist olmak gerçek anlamda insan olmaktır be!

Hz. Muhammed’in gönlünden de
eşitlikçi bir düzen geçiyordu
Geçen 4 Kasım’da yaptığımız Hikmet Kıvıcımlı Usta’mızı Anma
Konuşması’nda netçe, Kur’an’dan ayetlerle ispatladık ki, Hz. Muhammed’in gönlünden de, hatta Sosyalizmin bile ötesinde, tamı tamına Komünist bir toplum kurmak geçiyordu.
Fakat acıdır ki buna gücü yetmedi. Çünkü başta Mekke gelmek üzere Arap şehirlerini insanlık düşmanı, azgın sömürgen Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, örümcek ağları gibi sömürü ve vurgun ağlarıyla,
örgütlenmesiyle sarıp kuşatmıştı.
O sınıfı yıkıp, temellerinden söküp, süpürüp atmaya Hz. Muhammed’in ve kendisiyle aynı ruhu paylaşan Ebubekir, Ömer ve Ali’den
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oluşan yüce kalpli Halifelerinin ve Ebuzer, Bilal-i Habeş gibi temiz
kalpli sahabelerinin gücü yetmedi.
Arap Toplumunu Cehennemle korkutmasına ve Cennetle ödüllendirmesine rağmen, Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in bu en kutsal davayı, yani Cenneti bu dünyada kurma davasını, pratiğe geçirmeye, dolayısıyla da zafere ulaştırmaya gücü yetmedi.
O azgın, acımasız, asalak Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının yaptığı hayâsızca talan ve sömürünün bir nebze de olsa hafifletilmesine,
ılımlandırılmasına gücü yetebildi ancak. O da çok kısa süreliğine oldu.
Osman’la birlikte bu sınıf yeniden tüm hâkimiyeti eline alarak acımasız talan ve sömürüsüne bütün hızıyla devam etti.
Bunu takip eden Emevi Saltanatı ile birlikteyse İslam tersyüz edildi,
içi boşaltıldı, ruhu yok edildi. Sadece Zikir, Namaz, Oruç, Hac gibi
ritüellerden oluşan bir Kabuğa indirgendi İslam...
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının Kapitalist Toplumdaki
karşılığı, aynı insanlık dışı özelliklere sahip Finans-Kapitalistler Zümresinin yani Tekelci Kapitalizmin temelini oluşturduğu Emperyalistlerdir.

1952’den sonra 27 Mayıs’ın Genç Subayları hariç
Türk Genelkurmayı da ABD emrine girmiştir
İşte bugün de Türkiye’de ABD emrine girmiş biri Antika, biri Modern bu iki halk düşmanı, asalak, hain, vurguncu sınıfın tahakkümü
vardır. Çektiğimiz bütün acılar ve başımıza gelen bütün bu iki Amerikancı, halk düşmanı, insanlık düşmanı sınıfın sömürü ve ihanetlerinden
kaynaklanmıştır.
İsmail Hakkı Pekin’in itiraflarından kesince anlaşılmaktadır ki, Türk
Genelkurmayı da aynen bu asalak sınıflar gibi, aynen onların emrindeki
siyasiler gibi, medya gibi ABD emrine girerek vatana millete ve halka
ihanetle geçirmiştir, 1952’den bu yana yaşanan süreci.
Bunun tek istisnası, 27 Mayıs Politik Devrimi’nin yurtsever, gerçek anlamda Mustafa Kemalci ve Kuvayimilliye Geleneğine sahip pırıl
pırıl, içtenlikli Genç Subaylarıdır.
Tabiî Türk Ordusu’nun bu oluşumlardan habersiz, askerliği yiğitlik
yarışı olarak görüp kabullenen Mustafa Kemalci yığınla subayı vardır.
Halk çocukları yani rütbesiz vatan evlatları zaten namusludur, vatanseverdir, halkseverdir.
Bizim kastettiğimiz, lanetle anılması gereken hainler güruhu, FETÖ
gibi, Mehmet Şevki Eygi gibi ve bunlar benzeri yığınla Ortaçağcı tari167

kat şeyhleriyle, mollalarıyla kucak kucağa girip iş tutan, “Yeşil Kuşak
Projesi”nin Türkiye’de hayata geçirilmesi için çalışan generallerdir, onların altındaki bu işe dahil olmuş, hainleştirilmiş subaylardır.
Amerikancı, hain generaller!
Uygulamak için kanteri döktüğünüz, ABD Emperyalist Haydudunun “Yeşil Kuşak Projesi” sonunda hayata geçti. Fakat, tabii bunun hayata geçebilmesi için de Laik Cumhuriyet’in yıkılması gerekiyordu, o
da yıkıldı sayenizde...
Gördünüz işte, Kaçak Saraylı Tayyip, 15 Temmuz’dan itibaren kışlalarınızın önünü çöp kamyonlarıyla, iş makineleriyle kapattı. Açlık ve
susuzlukla terbiye etti sizi. Onurunuzu ayaklar altına aldı. Harp Okullarınızı, hastanelerinizi kapattı.
Memnun musunuz düşürüldüğünüz durumdan?
Belki de memnunuz, dersiniz, değil mi?
“Türkiye’ye Komünizm gelmedi ya. Laik Cumhuriyet yıkılırsa yıkılsın. Ordu, Yargı, Eğitim heder edilirse edilsin. Tayyibistan Faşist Din
Devleti kurulursa kurulsun.”, öyle mi?
Yazık be! Yazık sizin insanlığınıza...
Soralım burada İ. Hakkı Pekin’e:
Bugüne kadar niye açıklamadın bu gerçeği?
Soralım İlker Başbuğ Paşa’ya:
Bilmiyor muydun sen bu gerçekleri?
FETÖ Türk Ordusu’yla birlikte Laik Cumhuriyet’in altını oyarken
ne yapıyordun sen?
Çayırda mı geziniyordun?
Bir de kalkıyorsun Mustafa Kemal hakkında kitap yazıyorsun güya, ha?
Sen ve benzerin bir milyon insan bir araya gelse Mustafa Kemal’i ve
yaptıklarının, başardıklarının milyonda birini olsun anlayabilir mi be!..
FETÖ gibi, benzerleri gibi ilkokulu bile zar zor bitirmiş Ortaçağcı
İblis’lerin şamar oğlanı ol, ondan sonra da kalk, Mustafa Kemal’i anlamaktan bahset...
Hadi oradan, hadi oradan!
İşte bu boşluğunuzdan, kofluğunuzdan, çapsızlığınızdan ve zavallılığınızdan dolayı, 15 Temmuz sonrası alayınız Kaçak Saraylı Tayyip’in
gölgesine sığındınız.
İşte siz bu kadar zavallısınız, bu kadar zihin hasarına uğratılmışsınız, bu kadar hainsiniz, bu kadar NATO’cusunuz, bu kadar ABD kuk168

lasısınız.
Hiçbirinizin Menderes’lerden, Bayar’lardan, Demirel’lerden,
Özal’lardan, Tayyipgiller’den zerre miktarda olsun farkınız yoktur.
Tabiî, Necdet Özel gibi, Hilmi Özkök gibi, Kenan Evren gibi, Memduh Tağmaç gibi, Cevdet Sunay gibi, Antikomünizmle kafayı bozmuş
NATO heveskârı Amerikanofil generaller zaten bu kanun dışı, aşağılık
işi seve seve yapmışlardır.
Gördüğümüz gibi arkadaşlar, bunların her biri sanki asker değil, siyasetçi değil, sadece Komünizmle Savaş Derneği’nin Amerikan kuklası
birer üyesi olmuşlardır.
Türkiye durduk yerde bugünkü karanlık günlere getirilmemiştir.
Laik Cumhuriyet bir anda yıkılmamıştır.
İşte siyasetçisiyle, generaliyle, sözde biliminsanı ajan profesörleriyle, medyasıyla; 1945’ten beri uğraşıla uğraşıla aşındırılmış, yıpratılmış,
sarsılmış ve sonunda çökertilmiştir...
Buna karşı da görüldüğü gibi cepheden, açıkça, yiğitçe, mertçe, bilimlice, bilinçlice, kararlıca ve fedakârca mücadele eden, Önderimiz
Hikmet Kıvılcımlı ve biz olmuşuzdur.
Tabiî Denizler, Mahirler de, tüm Devrim Şehitlerimiz de bunlara
karşı, bilinçli olmasa da, mücadele etmişlerdir ve bu uğurda hayatlarını
vermişlerdir.
Bu karanlık günlerden elbette çıkılacak bir gün. Bu kâbustan kurtulacak Türkiye. Bu Ortaçağcı Tayyipgiller iktidarı devrilecek. Meclisteki
Amerikancı Beşli Çete yok olup gidecek.
Ve Devrimci Demokratik Halk İktidarı kurulacak.
Yani Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız Sosyal
Kurtuluşla bütünleştirilecek.
Fakat o güne kadar bu devrim sürecinde büyük fedakârlıklar yapılacak, büyük acılar çekilecek, kayıplar da verilecektir.
Fakat ne yapalım... Başka türlüsü mümkün değildir.
Lenin Usta’nın dediği gibi, Devrimler, taraftarlarından büyük fedakârlıklar bekler.
Biz bunu gönüllüce kabullendik zaten; halkımız da yavaş yavaş
uyandırılacak, bilinçlendirilecek ve bu kavgaya sokulacaktır.
Zafer eninde sonunda haklıların, namusluların, halkseverlerin ve
yurtseverlerin olacaktır, Gerçek Devrimcilerin olacaktır!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Aralık 2018
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Ayrım
Yirmi

Yunanistan Ege’deki Adalarımızı işgal ediyor,
sen tık bile diyemiyorsun
Kaçak Saraylı Hafız!
Milyonda bir oranında dahi olsa delikanlı olmaya çalış da, bırak
zavallı bir televizyon sunucusuyla, hem de tek başına da değil, tüm
takım taklavatınla birlikte uğraşmayı.
Ayıptır ya...
Sen start veriyorsun, besleme avanen anında mesajı alıp harekete
geçiyor. Mide bulandırıcı galiz küfürlerle saldırıyor, Fatih Portakal’a.
Bu ne böyle ya...
O tek bir başına yaşayan zavallı bir televizyon çalışanı emekçi.
Tüm “hülooğğ”cularınla birlikte ağıza alınmayacak hakaret ve tehditlerinle birlikte bir insanın başına çullanmak da neyin nesi böyle?..
Ama siz busunuz işte. Sizin fıtratınız bu. Doğanızın gereğini yapıyorsunuz aslında.
Çok tanık oldum sizin gibilerine ve onların bu yaptığınız türden
eylemlerine. Üç beş, on kişi bir arada oldular mı, gözüne kestirdikleri
bir garibanın çullanırlar üstüne. Her biri ejderha kesilir; asar keser,
biçer, “tutmayın beni lan” naraları savurur.
Fakat bunların her birine yalnızken karşı karşıya gelip; “Nedir lan
bu sizin yaptığınız!”, dediniz mi, anında diz çökerler. Hemen “Abim,
saygılar. Bir kusurumuz olduysa bilmeden olmuştur, affet bizi.”, diye
yalvarmaya başlarlar.
Bizse Şövalyeyiz. Hasmımıza tuzak kurmayız, iftira atmayız. Onun
hakkında yalana dayalı, gerçek dışı dedikodular yapmayız. Onunla
yeke yek hesaplaşmayı seçeriz hep.
Yere düştüğü anda da asla vurmayız artık...
Hasımlarımız birden çok olduklarında da, alayına meydan okuruz.
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Alayıyla hesaplaşmaya girişiriz. Asla geri adım atmak nedir, bilmeyiz.
Davamızda haklıyızdır çünkü. Zaten haklılığımız konusunda iyice
ölçüp biçip kılı kırk yararca bir hesaplamadan sonra bir kanaate varmışızdır. Dolayısıyla da haklılığımıza emin olduğumuz için, asla hasmın
karşısında boyun eğmeyiz.
Biliriz ki boyun eğersek, Hz. Ali’nin dediği gibi, “Hakkımızla birlikte şerefimizi de kaybederiz.”
Belki buradan kaynaklanmaktadır. Böyle durumlarda yüzümüz hiç
kara çıkmadı. Bir Hz. Ali kuvveti geldi bize. Ve her kapışmadan başımız dik ayrıldık...
Ey üç bin kişilik koruma ordusuyla gezen Tayyip Efendi!
Bu da yetmezmiş gibi şehirlerde geçeceğin güzergâhların trafiğini
kesen, geçeceğin köprülerin trafik akışını men eden Kaçak Saraylı Hafız Efendi!
Biraz cesaret topla. Zerre miktarda da olsa delikanlı ve yurtsever
olmaya çalış da Ege’de durup dinlenmeden Lozan ve devamındaki antlaşmalarda bize bırakılmış olan Ege Adalarımızı, deniz alanımızı, her
gün farelerin tahıl ambarını kemirip aşındırmaları gibi adım adım ilerleyerek bir bir işgal ve ilhak eden şu ABD-AB koruması ve kollaması
altındaki Yunanistan’a karşı iki çift bir laf et yahu...
Bir kerecik olsun ağzından bir söz çıksın yahu...
Bak, Yunanistan Ege’de 18 Adamızı göz göre göre işgal ve ilhak
etti. Buraları yerleşime açtı. Kiliseler yaptı oralarda. Ve aynı zamanda
da silahlandırdı bu adaları. Üstelik de toplarının namlularını bize çevirmiş olarak...
Şu yürekler acısı duruma bakar mısınız, arkadaşlar?
Tayyip’in eski bakanı, başbakanı, şimdiki Meclis Başkanı Milyar
Ali, bu adalara pasaportla gidiyor, üstelik de pasaportunu vize ettirerek
gidiyor.
Dünyada böylesi bir yüzkarası durum görülmüş müdür bugüne kadar be!
Kendi toprağına yani kendi vatan parçana Yunanistan vizesinden
geçmiş pasaportunla gidiyorsun.
Üstelik de Milyar Ali, düştüğü bu utanç verici durumdan hiç rahatsız
değil. Ağzı kulaklarında dolaşıyor oralarda.
Kuzey Ege’de ise, mülkiyeti bize ait olan deniz alanımızda Yunanistan petrol çıkarıyor. Yani resmen petrolümüzü çalıyor.
Senin Enerji Bakanınsa diyor ki Mecliste; “O bölge Yunanistan’a ait.”
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Vay be...
Ey Türkiyem! İçine düşürüldüğün şu duruma bakar mısın bir?..
Ne hallere getirilmişsin farkında mısın?..
Bir aynaya bak da gör, yürek parçalayan halini.
Bunların tamamı Fesli Kadir’in klonlanmış kardeşleri be!..
Hepsinin de adsız dilsiz sloganı; “Keşke Yunan galip gelseydi.”
Ege’deki 18 Adayı bile isteye Yunanistan’a sen ve avanen teslim
etti, Tayyip!
Bu ihanetini bu millete unutturacağını sanma sakın. Çeşme ya da
Bodrum Meydanı’nda kurulacak halka açık bir mahkemede vereceksiniz millete bu ihanetinizin hesabını.
Hiç kaçışınız kurtuluşunuz olmayacak!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Aralık 2018
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Ayrım
Yirmi Bir

Yunanistan yetkilileri,
Ege Adalarımızı işgal edip
tehdit ve hakaretler savururken
AKP’giller’in gıkı çıkmaz
Tayyip!
Bırak bir televizyon emekçisiyle uğraşmayı da, zerre miktarda da
olsa biraz cesaret topla...
ABD ve AB kuklası ve o emperyalist haydutların şımartılmış, azgın çocuğu, işgalci, ilhakçı Yunan Çakallarının şu durduk yerde Türkiye’ye hakaretamiz meydan okumalarına karşı ağzını açıp bir çift laf
söyle yahu...
Sen söyleyemiyorsan, hiç değilse avanenden Hulusi Bakan’ına söylet, başka bakanlarına söylet, ya da ne bileyim; Çavuş’un oğluna söylet.
Veyahut da yandaş, besleme medyandan bir ya da birkaç yazarçizerine söylet...
Bak, ne diyor, Yunanistan’ın Türk ve Türkiye düşmanlığıyla kafayı bozmuş siyasileri gibi saldırgan Genelkurmay Başkanı Evangelos
Apostolakis Çakalı:
“Noel yortuları nedeniyle Savunma Bakanlığı basın mensupları
için düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunan Genel Kurmay
Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu ve ABD’nin de
aynı amacı güttüğünü belirtti. Apostolakis, “Türkler kayalıklarımıza çıkarsa, yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir”
şeklinde konuştu.
“BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre, Apostolakis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde uyguladığı baskılara
karşı olan Yunanistan’ın Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile kurduğu ittifak
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sayesinde bölgedeki dengelerin sağlandığından söz etti.[45]

Gördün, değil mi Tayyip söylenenleri?
İşgalci-ilhakçı çakal, Türkiye’nin cesaretini ve kararlılığını test ediyor. Ya da halkımızın deyişiyle söylersek; “yoklama çekiyor” Türkiye’ye.
Bakalım ne tepki verecekler, diye yokluyor...
Kenar mahallelerin mafyatik çakal örgütü şefleri de böyle numaralar
çekmeye bayılırlar. Rakip gördükleri başka bir çetenin bir elemanına
ufaktan bir hakarette ya da saldırıda bulunurlar. Baktılar ses çıkmadı,
saldırganlıklarını daha da arttırırlar. Amaçları bellidir: Alan hâkimiyetlerini genişletmek, o bölgede kendilerinin dışında başka bir çakal örgütü
bulundurmamak. Olanları da oradan korkutarak kovup uzaklaştırmak.
Ama saldırıya uğrayan mafyatik yapının lideri biraz daha fazla cesarete ve ataklığa sahipse, hemen durumu kavrar ve anında daha sert
biçimde karşılık verir.
Bu tepki karşısında gözü yılan grup şefi, hemen adamlarını göndererek özür diler. “Ya bizim çocuklar sizin adama, sizden olduğunu bilmeden, bir harekette bulunmuşlar. Bilselerdi asla yapmazlardı. Zaten
benim de haberim yok yapılanlardan. Haberim olsaydı asla izin vermezdim böyle bir şeye. Biz dostuz, hep dost kalmak isteriz. Kusura
bakmayın.” şeklinde hemen geri vitesine alır hareketini.
Çakal Yunan’ın siyasetçisiyle, generaliyle yaptığı da aynı numaradır. Belli aralıklarla Türkiye’ye hakaret dolu tehditler savuruyorlar.
Fakat acıdır ki sizler, bu yenilir yutulur olmayan saldırılar karşısında
ölü numarasına yatıyorsunuz. Yunan da bundan cesaret alıyor gittikçe
tabiî...
Bir başına yaşayan bir televizyon emekçisine yani Fatih Portakal’a
karşı, sadece düşünce özgürlüğü hakkını kullanmak istedi diye tüm
avanenle birlikte hakaret ve tehdit dolu saldırılarda bulunmak iş değildir. Marifet de değildir, insani anlamda da hiçbir şey kazandırmadığı
gibi sadece kaybettirir.
Ayıptır be!
Sen başta gelmek üzere televizyoncuların da, gazetecilerin de, şarkıcı türkücülerin de, medya trollerin de bu zavallı medya emekçisine
karşı ağza alınmayacak, mide bulandırıcı küfür ve hakaretler dolu seferberlik başlatmak, küçük iştir, ucuz iştir, nereden baksanız iler tutar
https://www.sozcu.com.tr/2018/ dunya/yunan-genelkurmayindan-kustah-aciklama-yerle-bir-ederiz-2805879/.
[45]
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tarafı olmayan işler kategorisindedir.
Bak, nasıl aşağılayıp tehdit ve hakaretler savuruyor Yunan işgalci...
Hadi bakalım, ağzınızı açın da ona karşı bir cevap verin...
Var mısınız buna?..
Yoksunuz, öyle mi?
Bugüne kadar siyasetçisi de, askeri de bu türden çakallıkları defalarca yaptılar Türkiye’ye karşı. Her seferinde de siz bu ağır saldırıları
yiyip yuttunuz, hazmettiniz ve hiç olmamış sayıp ya da ölü numarasına
yatıp geçip gittiniz.
O işgalci alçaklara karşı her seferinde hak ettikleri şekilde cevap
vermek bize kaldı. Onlara göstereceğiz bu işgalciliklerin, bu meydan
okumaların neye mal olacağını.
Öyle görülüyor ki Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda Mustafa Kemal, İnönü ve silah arkadaşları tarafından kendilerine verilen dersi ve o dersin yarattığı travmayı unutmuş bu çakallar.
Hak ettikleri dersi, ikinci defa aldıkları zaman hatırlayacaklardır
muhakkak, Birinci Kuvayimilliye’de aldıkları dersi ama o zaman iş işten geçmiş olacaktır...
Ne diyor Yunan saldırgan çakal?
Doğu Akdeniz’de de Yunanistan’ın Kıbrıs (Rum Yönetimi), İsrail
ve Mısır’la birlikte bir blok oluşturduk ve bu blokla Türkiye’ye karşı
mücadele yürütüyoruz, diyor.
Demek ki işgalci saldırgan sadece Ege’nin ortasında ve kuzeyinde
değil, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs açıklarında da sözünü ettiği blokla Türkiye’ye karşı saldırgan eylemlerde bulunuyor.
Bu cesareti nereden alıyor?
Tabiî ki sizin korkaklığınızdan, vatan sevmezliğinizden ve ABD-AB
işbirlikçisi oluşunuzdan alıyor.
Sizler koltuk için, makam için, iktidar için, ün ve poz için ve küplerinizi doldurmak için ve her biriniz Karun’un hazinelerinden milyonlarca kat
büyük kamu mallarını aşırıp zenginleşmek için satıp geçtiniz Vatan Topraklarını da, denizlerimizi de, ulusal onurumuzu da, saygınlığımızı da...
16 yıldan bu yana ABD ve AB yörüngesinde, sadece onlara hizmet
ediyorsunuz. Onların projelerini, politikalarını uyguluyorsunuz, onların
çıkarlarını gözetip kolluyorsunuz.
Vatana millete ve halka ise düşmanlıktan ve kötülükten başka yapıp
ettiğiniz hiçbir şey yok...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Aralık 2018
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Ayrım
Yirmi İki

Senin derdin
halkımızı terörize ederek saltanatını sürdürmek
Tayyip, ne yaptın yine böyle yahu?
Biz, Yunanistan’ın işgal ettiği 18 Ege Adamız ve Kuzey Ege’deki
mülkiyeti bize ait olan deniz alanımız diyoruz;
İşgalci ve ilhakçı ABD-AB Emperyalistlerinin azgın çocuğu Yunan’ın Türkiye’ye dönük hakaret ve tehditleri diyoruz;
Bunlara karşı pısma, dilini yutma, arazi olma, ölü numarasına
yatma, iki çift de olsa bir laf söyle diyoruz;
Sen yine fıtratın gereği ülkenin yüzakı sanatçılarına saldırıyorsun,
hem de tüm takım taklavatınla, besleme, yandaş medyanla birlikte...
Ayıp ya... Gerçekten ayıp.
Ne yapmış bu değerli sanatçılar, namuslu sanatçılar?
Sadece düşüncelerini beyan etmişler. Demokrasiye vurgu yapmışlar.
Ülkemizin demokratikleşmesini savunmuşlar.
İşte senin hazmedemediğin de bu olmuş...
Faşist diktatörlüklerin sonu-yıkılışları trajik olur, demişler. Sen buna
pek alınmışsın. Adamlar nihayetinde evrensel, harcıâlem bir anlayış belirtmişler.
Ne var bunda alınacak?.. Öfkelenip küplere binecek...
Savcılarına emirler yağdırıp hakaret dolu buyruklarınla, adamlar
sanki adli bir suç işlemişler gibi, kapılarına polis arabaları dayatacak...
Polis gözetiminde adliyelere getirtecek...
Fakat senin niyetin başka. Sen tüm ülkeyi terörize edip, korkutup
sindirmek istiyorsun. Sokaklar, caddeler, meydanlar sadece benimdir,
benden olmayanlar oralarda toplanamaz, bir talepte bulunamaz, demekle kalmıyorsun; hiç kimse benim hoşlanmayacağım bir düşünce de
açıklayamaz, demiş oluyorsun.
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Her türlü hak arama yollarını tıkamakla kalmıyorsun; düşünceye de
kilit vurmuş oluyorsun. Benim hoşuma gitmeyecek düşünce açıklayanın sonu zindan olur, diyorsun.
İşte bu zihniyetinin adına siyasi literatürde “Faşizm” denir...
Daha önce de belirttiğimiz gibi, insanları Allah’la aldatarak Faşist
bir Din Devleti kurdun, Tayyip.

Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede
işlemiş olduğun tüm suçlardan yargılanacaksın
Fakat Tarih tanıktır; bütün faşist diktatörlükler çöker, yıkılır, yok
olup gider. Tarihin akışı karşısında bir teki olsun bugüne kadar direnememiştir, bugün var olanlar da direnemeyecektir!
Krallıklardan, despotluklardan, şahlıklardan, sultanlıklardan, padişahlıklardan, imparatorluklardan eser kalmış mıdır bugüne hiç?
Fakat korkma Tayyip, korkma. Biz seni ne bacağından ne de başka
bir yerinden asmayacağız. İzbe bodrumlarında kendini zehirleyerek intihar etmene de izin vermeyeceğiz. Malumdur; bizim Programımızda
ölüm cezası yalnızca cinsel suçlar için öngörülür.
Biz seni Tayyip, bugünkü Türk Ceza Kanununun maddeleri kapsamında, işlemiş olduğun suçlardan dolayı bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılatacağız. Yani emri hukuktan, yasalardan ve vicdanından
alan savcı ve yargıçlardan oluşan gerçek bir Cumhuriyet Mahkemesi
huzuruna çıkaracağız seni.
Tabiî sadece seni değil, tüm avaneni de, AKP’giller’ini de...
Daha önce de belirttiğimiz gibi birçok kez, sizler tepenizden tırnağınıza kadar binbir suça batmış bulunmaktasınız. İşte birkaç eşantiyon:
Ege’deki 18 Adamızı bile isteye Yunanistan’a peşkeş çekmek. Yani
Vatan Topraklarından bir bölümünü başka bir devletin egemenliğine
terk etmek. Şahitli, ispatlıdır bu suçunuz. İşte Milli Savunma Bakanlığı
Eski Genel Sekreteri Emekli Albay Ümit Yalım. İşte Dışişleri Bakanlığı Görevlisi Basat Öztürk. Ve daha başkaları...
Ne diyor bu suçunuz için TCK Madde 302?
“Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir
devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını
zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile cezalandırılır.”

AKP kurucularından, Partinizin Programının yazarlarından, bir za186

manki bakanınız, Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener’in iddiasına
göre 100 ila 120 milyar dolar civarındaki kamu malını sen ve ailen aşırıp zimmetine geçirmiş. Bundan dolayı da yargılanacaksınız...
Milletin “a.sına koyan” insan sefaleti, yandaş Parababası sözde işadamlarına lüplettiğiniz kamu mallarının hesabını vermek için de yargılanacaksınız...
“Kupon arsalar benden habersiz el değiştirmesin.” buyruğundan dolayı da yargılanacaksın.
“Sıfırlayabildin mi oğlum? Sıfırlayamadım babacım. 30 milyon
Avro kaldı.”, muhabbetinizden dolayı da yargılanacaksın.
Emrine girip hizmetkârlığını yaptığın ABD ve AB Emperyalist Çakallarının Ortadoğu’da katlettiği 10 milyon masum Müslümanın kanına, onlara taşeronluk ederek, ellerini buladığın için de yani suç ortaklığı
ettiğin için de yargılanacaksınız.
Şehit Muammer Kaddafi’nin ABD ve AB Emperyalist Haydutlarıyla birlikte canını aldığınız için de yargılanacaksınız.
Irak’ta camileri bombalayan, oralarda ibadet eden masum Müslümanları yaylım ateşine tutarak katleden, 10 binlerce masum Müslüman
kadının ırzına geçen, sapık, işgalci ABD askerleri için; “Evlerine sağ
salim dönmeleri için Allah’ıma dua ediyorum.”, diyerek onların yaptığı
her kötülüğü övdüğün ve meşrulaştırdığın ve hatta kutsallaştırdığından
dolayı da yargılanacaksın.
Irak gibi, Suriye gibi, Libya gibi dost ve kardeş Müslüman ülkelere
ABD ve AB Haydut Devletlerinin emirleri doğrultusunda savaş açtığın,
onlarla birlikte savaş suçu işlediğin ve bu ülkeleri ölüm tarlalarına çevirdiğin için de yargılanacaksın. Tabiî hep söyleyegeldiğimiz gibi avanenle birlikte...
Daha pek çok suçunuz var da, bunlar ilk akla geliverenler işte...
Bunlardan yargılanacaksınız ve TCK’nin şu anki ceza maddeleri
hükmünce mahkûm edileceksiniz!
Tabiî yine hep söyleyegeldiğimiz gibi, buna bağımsız, tarafsız, gerçek mahkemeler karar verecektir.
İşte bunlardan kaçışın yok, Tayyip!
Ömrü vefa edenleriniz vicahen, etmeyenleriniz gıyaben bu mahkemelerin huzuruna çıkarılacaksınız!
Adınızdan nasıl eminseniz, bundan da emin olun...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Aralık 2018
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Ayrım
Yirmi Üç

Bekaroğlu ve onu CHP tepesine getirenler
kınamaya bile değmez
Mustafa Kemal’e “Kefere Kemal” yaftası yapıştırmakla maruf,
Sorosçu Kemal’in 2014’te CHP tepesine getirdiği, şu anda da milletvekili olan Ortaçağcı, Pontusçu Bekaroğlu Mehmet Hafız, “Metin
Akpınar’ı kınıyorum” buyurmuş, Meclisteki bir komisyonda.
Bizse, Bekaroğlu gibilerini kınamaya bile değer bulmuyoruz artık. Çünkü bunlar, dergâhlarda, tarikatlarda, Ensar’larda, İmam
Hatiplerde, Kur’an Kurslarında, Muaviye-Yezid Dincisi vakıflarda
tezgâhtan geçirilmiş ve bir daha ayar tutmamacasına zihin hasarına
uğratılmış tiplerdir.
Bunlar, ömürleri boyunca Laiklik düşmanı olurlar, Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye düşmanı olurlar, Komünizm düşmanı olurlar.
Bunlar iflah olmaz...
Acımasızdır her biri. Bunlarda ilk çocukluk yaşlarından itibaren
vicdan oluşmasına izin verilmez.
Ortaçağcı güruhun eline 10-15 yaşlarında düşenlerin ise, şayet
oluşmuş ise vicdanları, o da tahribata uğratılır, imha edilir.
Dolayısıyla da bunların ruhiyatlarının IŞİD, El Kaide, El Nusra
meczuplarının ruhiyatlarından zerrece farkları olmaz...
Bekaroğlu ve onu CHP’nin tepesine getirenler kınamaya bile değmez
Ne yapmış Metin Akpınar da, kınıyormuş bu iflah olmaz Ortaçağcı?
Tüm dünya insanlığının vicdan sahibi, mantık sahibi olanlarının altına imza atacağı Faşizm karşıtı bir söylemde bulunmuş ve demokrasiyi
savunmuş.
Nihayetinde de düşüncesini ortaya koymuş. Yani düşünce açıklama
özgürlüğü hakkını kullanmış. Bütün yapıp ettiği bundan ibaret.
Nesini kınıyorsun bunun!..
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Ama işte kınayacak...
Çünkü adam, istese bile asla laik ve demokrat olamaz. Ruhen ve
zihnen hasarlı çünkü...
İşte bu sebepten dedik biz; Bekaroğlu gibilerini kınamaya bile değer
bulmayız, diye. Bunları sadece toprak ıslah eder.
Biz, bunları alıp CHP tepesine getirten, milletvekili seçtirten Sorosçu Kemal Efendi gibileri de kınamaya değer bulmayız. Çünkü o da
CIA-MOSSAD ve Fethullah organizasyonu olan bir kaset operasyonuyla CHP’nin tepesine oturtulmuştur.
Adam açıktan TESEV’ci, Sorosçu’dur...
Tayyip ve onun AKP’giller’i Laik Cumhuriyet’e, Mustafa Kemal,
İnönü ve silah arkadaşlarına, Birinci Kuvayimilliye’ye ve Türkiye
Cumhuriyeti Vatanına ne kadar düşman ise, Sorosçu Kemal Efendi ve
onun oluşturduğu CHP’nin başını tuttuğu ekip de o kadar düşmandır.
ABD ve onun casus örgütü CIA, AKP’giller’e iktidar rolü oynamayı vermiştir; Sorosçu Kemal ve avanesine de Anamuhalefet rolünü oynamayı. Bunlar bir ihanet oyununun farklı rollerini oynayan karanlık
aktörleridir. Bunların rejisörü de, senaristi de CIA’dır, Pentagon’dur,
Washington’dur.
Adam tescilli CIA ajanı “TR 705”i bulup getirtiyor CHP tepesine
ve milletvekilliğine. Wikileaks Belgeleri, namuslu olmak kaydıyla her
aydının netçe görüp anlayabileceği kesinlikte ortaya koymaktadır bunu.
Türkiye’yi, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını Ermeni ve Dersim
Soykırımcılığıyla suçlayan Canan Kaftancıoğlu gibi bir karanlık aktristi, İstanbul gibi Türkiye’nin hem sanayi hem de en büyük şehri olan bir
yere il başkanı atıyor.
Kanımız odur ki Tayyip ve avanesi, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına ne kadar düşmansa, Sorosçu ve avanesi de o kadar düşmandır...
Elbirliğiyle Meclisteki Beşli Amerikancı Çete’nin tüm üyeleri Türkiye’yi Yeni Sevr’e yani BOP Haritası’nın hayat bulduğu bir cehenneme doğru sürükleyip götürmektedirler.
Adamlar görev yapıyor; CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un,
Brüksel’in, Tel Aviv’in kendilerine vermiş olduğu görevi...
Nesini kınayacaksınız bu hainlerin... Kınanacak tarafları mı kalmış?
Her biri boylu boyunca batmış ihanete.
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Ha, biz kimi mi kınarız?
Şunları:
CHP’nin başına ABD ve müttefikleri tarafından bela edilmiş olan
Sorosdaroğlu Kemal’in, avanesinin gerçek kimliğini yani siyasi içyüzlerini görüp, anlayıp kavramamakta ayak direyen vurdumduymaz,
umursamaz, neme lazımcı; samimi olmakla birlikte okuyup araştırmadığı için boş ve kof bir kafa yapısına sahip olan, burjuva dünya görüşüne sahip Kemalistleri kınarız...
Eğer onlarda Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu
CHP’nin Kuvayimilliyeci üyelerinin sahip olduğu ruhun onda biri olsaydı, Sorosdaroğlu ve ekibi CHP tepesinde birkaç ay bile kalamazdı.
Ne yazık ki şu anda böyle bir CHP tabanı da yok gibi bir şeydir
artık...
Bunlara göre yapılacak tüm siyasi eylem, dört beş yılda bir sandığa
gidip CHP’ye oy vermekten ibarettir.
Sorsanız kendilerine “Neden böylesiniz?” diye; “Ya, ne yapalım?
Başka ne yapabiliriz ki? Bize düşen, gidip seçim zamanı oyumuzu partimize vermekten ibarettir.”, derler.
CHP tepesinde kimin bulunduğu ve bu ekibin hangi politikaları savunduğu bunların hiç umurlarında olmaz. İlgi alanları dışındadır böyle
şeyler.
Güya siyasi sohbetlerine tanık olsanız üzülürsünüz. Çünkü halkımızın; “Leyleğin ömrü laklakla geçer”, diye tarif ettiği türden bir hayat
sürer bunlar.
Gazetelerin haber başlıklarını okumakla yetinirler, belki pek azı bir
iki köşe yazarını da okur. Medya haberlerini de işte öylesine izlerler.
Kendilerini geliştirmek için, bilgilerini ve kavrayışlarını derinleştirmek
için ciddi bilimsel kitaplar okuyanı neredeyse yok gibidir.
İşte bütün bu sebeplerden bizlerin, ilk geldiği günden itibaren Sorosçu ve ekibine karşı yönelttiğimiz eleştirileri okuyup anlamak bir yana,
hep tepkiyle karşılarlar. “İktidarla uğraşacağınıza muhalefetle uğraşıyorsunuz”, gibisinden ucuz, zırva, yakıştırma suçlamalarda bulunurlar.
İsterler ki herkes kendileri gibi Sorosdaroğlu’nu ve avanesini alkışlasın. Ya da CHP tepesine kim gelirse gelsin onu alkışlasın...
Sağlıklı düşünme yetisini ne yazık ki Ortaçağcılar gibi kaybetmişlerdir bizim bu burjuva Kemalistler de. Olayları dikkatle izleyelim, tüm
sebep ve sonuçlarıyla ve bağlantılarıyla birlikte kavrayalım, değerlendirelim diye bir dertleri asla olmaz. Yani bakarlar ama görmezler. Din193

lerler ama anlamazlar.
İşte o sebeple de ABD-AB Emperyalist Çakalları, onların Ortadoğu’daki stratejik müttefikleri Siyonist İsrail, Türkiye’de istediği gibi
at oynatır ve Türkiye’yi adım adım Yeni Sevr bataklığına doğru çekip
götürür...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Aralık 2018
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Ayrım
Yirmi Dört

Ortada meşru bir cumhurbaşkanı yokken
varmış gibi nitelemeler yapmak da suça ortak olmaktır
Kimse alınıp darılmasın...
Ergun Poyraz’la bizim dışımızda kalan, medyadaki, yazarçizer aydın çevrelerindeki, sanatçı, şarkıcı, türkücü çevrelerindeki adı bilinen
ve de sözde muhalif görünen herkes Tayyipgiller yandaşıdır, hatta
halkımızın deyişiyle, biraz amiyane olacak ama yalakasıdır, yalamasıdır.
Birden şöyle denecektir sanıyoruz:
Yahu bu nasıl olur?
Bakın şöyle olur...
Ortada meşru bir cumhurbaşkanı var mıdır?
Hayır...
Kesinlikle yoktur.
Cumhurbaşkanı seçilebilmenin şartları, Anayasada kesince belirlenmiştir. Yüksekokul mezunu olması gerekir bir kişinin, Cumhurbaşkanı
seçilebilmesi için öncelikle.
Peki, Tayyip’in var mıdır yükseköğrenim gördüğüne dair bir diploması?
Hayır...
Ortaya iki tane diploma sürmüştür, ikisinin de sahteliği matematiksel bir kesinlikte belgelenmiştir. Üstelik bu iki sahte diploma, kendi
içlerinde birbiriyle de çelişmektedir. Hani bizim oraların söyleyişiyle,
bunlardan biri göğe bakmakta, biri çakmak çakmaktadır.
Tayyip’in sadece Fatih İmam Hatip Lisesinden ikmale kaldığı Arapça ve Kur’an derslerini bütünleme sınavlarında vererek mezun olduğunu belirten bir diploması vardır. Başka da bir öğrenim belgesi yoktur...
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Bunu medyadaki ve aydın çevrelerdeki her muhalif geçinen kişi ve
hatta Sorosdaroğlu Kemal Efendi’nin Yeni CHP’sinin başındaki kişiler
de adları gibi bilmekte midirler?
Evet, bilmektedirler.
E, o zaman nedir bu “Cumhurbaşkanı Erdoğan” ya da “Sayın Cumhurbaşkanım” ya da “Sayın Erdoğan” söylemi?
Hukuki deyişle suça ve suçluya arka çıkmaktır. Dolayısıyla da o
suça bulaşmış olmaktır, suç işlemiş olmaktır.
Şu an Türkiye’de herhangi bir kişi “Cumhurbaşkanı Erdoğan” dediği anda suç işlemiş olur. Çünkü Tayyip’in böyle meşru bir titri ya da
sıfatı yoktur.
“Sayın Erdoğan” demek de suç işlemiş olmak anlamına gelir.
Nedir “sayın”ın Türkçe Sözlükteki karşılığı?
“Kendisine saygı gösterilen, seçkin, değerli kişi.”
Tayyip, diploması olmadığı halde sahte bir belgeyle AKP’nin bir
yan kuruluş haline getirdiği Yüksek Seçim Kurulunu kullanarak 81 milyon insanımızı idiot yerine koymuş, daha açığıyla ahmak yerine koymuş, kandırmıştır. Dolayısıyla da ağır bir suç işlemiştir. “Resmi evrakta
sahtecilik”tir, işlediği suçların başında gelen.
1983 yılında kurulan Marmara Üniversitesi’nden 1981 yılında mezun olduğunu gösteren sahte kâğıtları, düzmece kâğıtları diploma diye
halkımıza yedirmiştir.
Şimdi, böylesi bir sahtecilik yapmış olan kişiye “sayın” sıfatıyla hitap edersek ne olur?
Yine suç işlenmiş olur. Suça ve suçluya arka çıkılmış olunur.

AKP’giller çıkar amaçlı bir suç örgütüdür,
meşru bir hükümet değil
Gelelim bir sonrakine...
16 Nisan 2017 tarihindeki Başkanlık Anayasası Referandumunu ise
kesin biçimde, yüzde 48’e yüzde 52 oy oranıyla kaybetmiştir.
Yani bütün kanunsuzluklarına, usulsüzlüklerine rağmen alabildiği
geçerli oy oranı yüzde 48’i asla geçmemiştir. Fakat yine emri altına
aldığı Yüksek Seçim Kurulunu kullanarak, ona zorla yasa koyucunun
yani TBMM’nin görevini yaptırtmış, Seçim Kanununu değiştirtmiştir.
Hem de akşam sandıklar açıldıktan, oylar sayılmaya başlandıktan sonra.
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AKP temsilcisine bir dilekçe verdirterek Sandık Kurulu mührü taşımayan zarfların içindeki oy pusulalarının da geçerli olacağı yönünde
bir kanun çıkarttırmıştır YSK’ye. YSK’nin böyle bir yetkisi zinhar bulunmamasına rağmen...
Oysa 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanunun 98/4’üncü fıkrası açık ve netçe şunu emreder:
“Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu mührü bulunmayan (…) zarflar geçersiz sayılır.”

İşte bu açık yasa hükmünü YSK, oylar sayılmaya başlandıktan sonra
AKP temsilcisinin el yazısıyla verdiği bir dilekçe doğrultusunda, kendisini yasa koyucunun yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin yerine
koyarak şu emirnameyi gönderir, il-ilçe seçim kurullarına ve sandık
kurullarına:
“Ancak üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek seçim Kurulu filigranı, amblemi
ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya
çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır.”

Açıkça görüldüğü gibi kanun hükmünü tersyüz eder Tayyip’in buyruğuna girmiş olan YSK.
YSK’nin yaptığı bu ani, kanunsuz değişikliğin sebebi nedir?
Bu konudaki uzman sosyal bilim insanlarının tespitine göre 2 buçuk
milyon civarındaki sahte oy pusulasının da bu hile yoluyla geçerli saydırılması ve gösterilmesi, kabul ettirilmesidir.
Bu yapılan, namuslu hukukçuların deyişiyle “Tam Kanunsuzluk”tur. Dolayısıyla da o seçim gayrimeşrudur, yok hükmündedir, boş hükmündedir.
Seçim günü akşamı bu kanunsuzluğu, çıktığı bir televizyon programında hiç utanıp sıkılmadan ve yüzü kızarmadan kabul ettiğini belirten
Sorosçu Kemal de bu cürmün en önde gelen suç ortaklarındandır.
Sorosçu sadece kendi kabul etmekle kalmamıştır bu hileyi, oyunu,
düzeni. “Aman sokağa çıkmayın. Orada sizleri AKP’nin silahlı adamları beklemektedir.” diyerek namuslu CHP tabanını da sindirip, korkutup
nötralize etmiştir.
Dolayısıyla da Sorosçu, Tayyipgiller’in doğrudan suç ortakları arasındadır...
24 Haziran 2018 Seçimlerini de Yargıtay eski Başkanlarından Sami
Selçuk’un da açıkça ortaya koyduğu gibi kaybetmiştir AKP ve Tay199

yipgiller. Ama orada da kendilerini YSK sopasını kullanarak kazandı
göstertebilmişlerdir.
Tayyip’in şu anda bile oturduğu saray kaçaktır. İdare Mahkemesinin
aldığı onca yasaklama kararına rağmen Kaçak Saray’ını SİT alanında
yaptırtmış, avanesiyle birlikte oraya gidip oturmuştur. Böylece Mustafa
Kemal’in Türkiye Halkına modern tarımın nasıl yapılacağını öğretmek
amacıyla hibe etmiş olduğu Atatürk Orman Çiftliği’ni berheva etmiştir.
İmha etmiştir.
Kaçak Saraylı Tayyip ve onun AKP’giller’inin suçları, vatana ihanetten tutun da trilyonlarca liralık kamu malını aşırmaya varana kadar,
Ortadoğu’da işbirlikçilik-taşeronluk ettiği ABD-AB Emperyalist Haydutlarıyla birlikte sayısı 10 milyona varan masum insanın kanını akıtıp
canına kıymaya varana kadar uzanıp gider.
Hatırlanacaktır yine; Ege’de, Lozan’da ve takip eden antlaşmalarda
mülkiyeti Türkiye’ye bırakılmış olan 18 Adamızı kendi elleriyle Yunanistan’a peşkeş çekmişlerdir bunlar. Yani düpedüz vatan hainliği etmişlerdir.
Sözü fazla uzatmayalım; neresinden bakarsanız bakın, tutarsanız tutun, AKP’giller çıkar amaçlı kriminal bir örgüttür. Meşru bir hükümet,
iktidar, yönetim yoktur ortada.
Hatırlanacaktır; bir de BOP Eşbaşkanlığı vardır Tayyip’in, değil mi?
“Ben BOP Eşbaşkanlarından bir tanesiyim ve bu görevi yapıyorum.”
diyerek aylarca övünmüştür meydanlarda, televizyon ekranlarında.
Halbuki BOP kimin projesidir?
ABD’nin, CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un...
BOP Haritası’na göre Türkiye ne olacaktır?
O harita hayat bulunca üç parçaya bölünecektir.
İşte Tayyip ve onun AKP’giller’i bu ihanet görevinin eşbaşkanlarından bir tanesidir.
Şimdi böyle bir şahsa “Cumhurbaşkanı” demek ve onun emri altındaki iktidara “meşru iktidar” demek, açıkça suçu ve suçluyu övmek
anlamına gelir, dolayısıyla da o suça bulaşmak, ortaklık etmek anlamına gelir.

Devrimci olmak cesaret ve fedakârlık ister
Ergun Poyraz’la bizim dışımızda bu suçu işlemeyen var mıdır, adı
bilinen, muhalif geçinen kişiler arasında?
Şu anda yoktur...
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Öyleyse de arkadaşlar, muhalifi oynayan tüm aydın kişi ya da kuruluşlar kerte kerte yandaşlık yapmaktadır, Tayyip’e ve avanesine yalakalık yapmaktadır. Bilineceği gibi, yandaşlığın, yalakalığın, yalamalığın
da binbir derecesi, kademesi, yolu, yöntemi ve biçimi vardır.
İşte bu kast ettiğimiz kesim, farklı kademelerde, derecelerde, biçimlerde, yöntemlerde aslında Tayyipgiller’e destek vermiş olmaktadır, onları meşru saymış ve göstermiş olmaktadır, böylece de namuslu,
içtenlikli, cahil ve yoksul insanlarımızı kandırmış ve onların yanlışa
düşmelerine sebep olmuş olmaktadır.
Soralım burada:
Baştan itibaren her muhalif görünen ve bilinen aydın ya da kuruluş,
parti vs; bizim ve Ergun Poyraz’ın koyduğu kesin, net, kararlı, üstelik
de biricik hukuki ve meşru tutumu benimsemiş olsaydı ve bunu cesaretle ortaya koyabilmiş olsaydı; Tayyipgiller iktidarlarını böylesine
pervasızce sürdürebilirler miydi? Hatta koruyabilirler miydi?
Bizce hayır...
Unutmayalım ki, devrimci olmak, devrimci siyaset yapmak bilim ister, bilinç ister, kararlılık ister, namus ister, cesaret ister, fedakârlık ister.
Bunlara sahip değilseniz Gerçek Devrimci olamazsınız. Ancak sahtesi
olursunuz, çakması olursunuz, dolayısıyla da zarar verirsiniz sonuç olarak halkımıza ve devrimci harekete...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Aralık 2018
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Ayrım
Yirmi Beş

Gezi eylemleri barışçıl, kitlesel ve
meşru bir Halk İsyanı’dır
Bunların tamamındaki ruhiyat, bire bir IŞİD ruhiyatıdır…
Bunlarda vicdan, merhamet, acıma hissi aramayacaksınız. Zerre
miktarda da olsun bulamazsınız çünkü…
Bakın, Kaçak Saraylı Hafız’ın Anamuhalefet Partisi Şefi Sorosdaroğlu Kemal Efendi’ye sarf ettiği şu sözlere:
“Kılıçdaroğlu’na seslenen Erdoğan, “Gezi gibi bir şeyler yapmaya kalkarsan, bu millet 15 Temmuz’da FETÖ’cülere meydanları nasıl dar ettiyse, yine dar ederiz. 15 Temmuz’da tankların arasından kaçmış olabilirsin. Bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın”
dedi.”[46]

Hatırlanacağı gibi Gezi eylemlerimiz on ila on beş milyon civarında
insanımızın katılımıyla gerçekleşmiş, Cumhuriyet Tarihinin tanık olduğu en kitlesel ve barışçıl bir demokratik hak arama eylemiydi. Gezi
Eylemleri, uluslararası hukukun, Anayasanın ve yasaların verdiği bir
hakkın, Türkiye’nin en insancıl, en eğitimli, en yurtsever, en halksever
ve en fedakâr unsurlarından oluşan halk kitleleri tarafından kullanılmasıyla gerçekleştirilmiş bir eylemdi.
Bu eylemimizin meşruluğunu ve Anayasal bir hakkın kullanılmasından başka bir şey olmadığını Anayasanın 34’üncü Maddesi netçe ortaya
koyar. İşte:
“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
“Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik,
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel
https://bianet.org/bianet/siyaset/203597-erdogan-dan-kilicdaroglu-na-tehdit-kacmaya-firsat-bulamazsin.
[46]
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ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
“Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.”

Bu eyleme katılanlar, bir kuşun kanadını bile incitmediler. Bir kedinin ya da köpeğin kuyruğuna dahi dokunmadılar, basmadılar. Tam
tersine; eylemci gönüllü veteriner hekim arkadaşlarımız oraya gelip
kamp kurarak sokak hayvanlarına gönüllü hizmet verdiler. Hayvansever insanlarımız kuru ve yaş mama bağışında bulundu bu hayvanlar
için. Hatta o denli fazla mama birikti ki mahallesinde, sokağında hayvanlara bakan insanlarımızın da oradan mama alıp gitmesini sağladılar.
Bir ağacın yaprağını dahi koparmadı kimse. Yediği tostun peçetesini
ya da elini kuruladığı bir kâğıt mendili, tiryakiler sigara izmaritlerini
asla yerlere atmadı. Gezi Parkı’nın belirli noktalarına konmuş çöp bidonlarına attı.
Eylemci gençlerimiz her sabah ekipler halinde parkın her tarafında
sabah temizliği yaptılar. Velhasıl, park bu 15 gün süresince tertemiz,
pırıl pırıl oldu…
Hekim arkadaşlarımız, ağır biber gazına ve polis copuna maruz kalan eylemcilerin gönüllü tedavisini yaptı. Şehrin o bölgesinde bulunan
hiçbir şeye ve hiçbir yere zarar verilmedi.
Oysa, Kaçak Saraylı ve avanesi 7 gencimizi gaz fişekleriyle öldürttü, emrindeki polislere. Bir bu kadar insanımız da yoğun biber gazıyla
karşılaşıp zehirlendikleri için, yani polislerin biber gazıyla ortamı soluk
alınamayacak derecede zehirlemiş bulunduğu için, kalp krizi geçirerek
hayatını kaybetti.
Ethem Sarısülük adlı gencimiz polis kurşunuyla, Medeni Yıldırım
adlı gencimiz asker kurşunuyla katledildi o süreçte.
Şimdi Tayyip ne demiş oluyor?
Böylesine barışçıl gösterilerde bulunan, hak arama eylemlerinde bulunan insanlarımızı; FETÖ’nün, hava kuvvetinden zırhlı aracına yani
tankına, topuna tüfeğine varıncaya dek silahla donattığı meczuplaştırılmış ordusuyla eşleştirmiş oluyor. Aynılaştırmış oluyor.
Demek ki Tayyip için, bir hak arama eyleminin ya da bir sosyal-siyasi hareketin barışçıl ya da silahlı ve şiddet içeriyor olup olmaması
arasında herhangi bir fark yoktur.
Tayyip ve avanesinin ruhiyatı ve anlayışı şudur:
Her kim ki bize muhaliftir -silahlı olmuş, silahsız olmuş hiç fark
etmez bizim için- katledilmesi gerekir, yok edilmesi gerekir…
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Tayyip ve AKP’giller, ölümlerinden korktukları kadar yasadışı olan
iktidarlarından olmaktan korkuyorlar. O bakımdan, iktidarlarına yönelik her söz ve eylemin öznesinin anında yok edilmesi gerektiğini düşünüyorlar.
Tam faşist zihniyet, despot zihniyet, insan düşmanı zihniyet…

15 Temmuz’da FETÖ’cülerin üzerine saldığı kitleler
onlardan farklı mıydı?
En önde bulunanları, polis depolarındaki silahlarla silahlandırıldı.
Bir kısmı da satırlarla, baltalarla, palalarla, bıçaklarla meydanlara çıkıp gördükleri; komutanlarının; “tatbikat var, gidiyoruz”, diyerek belli
meydanlara ve köprülere yığmış oldukları er statüsündeki ve Hava Harp
Okulu öğrencisi statüsündeki vatan evlatlarını, boğazlarını keserek tam
bir canilikle ve IŞİD yöntemiyle katletti.
Tayyip ne demiş oluyor, arkadaşlar, şimdi?
Eğer bana muhalif herhangi bir hareket sokağa çıkarsa, ben barışçıl
olup olmadığına bakmaksızın, 15 Temmuz’daki gibi silahlı, bıçaklı, palalı taraftarlarımı üzerine salarım. Ve 15 Temmuz’da FETÖ’cülere yaptıklarının aynısını yaparlar, askerlere, Hava Harp Okulu öğrencilerine
yaptıklarının aynısını yaparlar…
Bununla da yetinmiyor Tayyip. Anamuhalefet koltuğunda oturan
Sorosçu Kemal Efendi’yi şahsen de tehdit ediyor:
15 Temmuz’da adamlarım seni öldüremedi, kaçıp kurtuldun. Ama
bu sefer kaçamazsın da, diyor.
Bu söylemiyle de açıkça halkı birbirine karşı kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçunu işlemiş oluyor Tayyip.
Bana muhalif olanlar, benim düşmanımdır ve yok edilir, eğer muhalifliklerini ortaya koymaya kalkarlarsa, diyor.
Tayyip bu söylemiyle, her konuşmasında ve her hareketinde yapmış
olduğu gibi yine suç işlemiş oluyor.
İşte TCK Madde 216:
“(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından
farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve
düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği
açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Ama ona işlediği binbir suçtan bir tekinin olsun hesabını sorabilecek
savcı mı kaldı, mahkeme mi kaldı şu anki Türkiye’de…
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Kimisini yandaşlaştırdı, AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüştürdü,
kimisini de terörize ederek korkutup sindirdi. Dolayısıyla o kesimi de
emri altına sokmuş oldu bu yolla.
Aslında Gezi Eylemimiz sürecinde de suç işleyen kesinlikle eylemciler değildi. Tam tersine; onları katlettiren ve; “Polise emri kim verdi, diyorlar. Ben verdim ben!”, diyerek meydanlarda ve ekranlarda bu
katliamların bir numaralı sorumlusu olduğunu övünerek ortaya koyan,
dolayısıyla da gençlerin katledilmesiyle oluşmuş ağır suçu işleyen Tayyip’in kendisiydi ve avanesiydi.
Tabiî Sorosçu Kemal bu hakaret ve tehditleri de Tayyip’in öncesinde
kendisi hakkında yaptığı onlarca benzeri gibi yiyip yuttu... Çünkü o da
bu Amerikancı ihanet düzeninin CIA’ca seçilmiş bir oyuncusudur.

Eski FETÖ’cü yeni Tayyipçi Erkan Tan
acımasızca Gezi eylemcilerine saldırır
Tayyip böyle…
Peki aşağıdakiler? Onlar farklı mı?
Hayır…
Eski FETÖ’cü, şimdinin Tayyipçisi Erkan Tan da daha açık bir ifadelendirmeyle, bu acımasız ve tam da IŞİD’e özgü ruh dünyasını ortaya
şöyle serer:
“Fransa’da benzin fiyatlarına gelen zammı protesto eden ve
ülke geneline yayılan ‘Sarı Yelekliler’in gösterilerini köşesine taşıyan Tan, olayları Türkiye’ye taşımak isteyenlerin olduğunu ileri
sürdü. Gezi İsyanı’nı örnek gösteren Tan, eyleme katılanlar hakkında “Silah sıktılar. Taş attılar. Molotof kokteyli attılar. Sadece
kamu mallarına değil; binlerce sivil vatandaşın malına mülküne
zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir” dedi.”[47]

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; silah sıktılar, binlerce vatandaşın ve
kamunun malına zarar verdiler, diyerek açıkça iftira atmaktadır Gezi
Eylemcilerine, bu Saray yandaşı.
Ve ruhundaki kin ve nefreti ise; “Başları kesilmelidir.”, diyerek ortaya koymaktadır.
Bunlar böyle işte: “Dindar ve kindar”… Yalancı ve iftiracı…
Üstelik fırıldak gibi de dönerler. Bu şahıs şu an Tayyip’in damardan
televizyonu olan A Haber’in sabah programı sunucusudur. Yine yandaş
[47]

https://www.artigercek.com/haberler/erkan-tan-gezicilerin-baslari-kesilmelidir.
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medyadan Takvim Gazetesi’nin de köşe yazarıymış.
Tabiî bunlar aldıkları yüksek maaşların karşılığını ödüyorlar, bu tür
davranışlarıyla…
Aynı şahsın FETÖ’nün yükselişte olduğu dönemlerde ona yaptığı şu
methiyeye bakın bir:
“Veda ederken önemli bir duyurumu sizinle paylaşmak istiyorum.
“Eyy bütün bu işlerin mimarı, bu önemli çabaların, çalışmaların olmasını sağlayan şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde olan
Sayın Fethullah Gülen, bu çabalarınız işte böyle çiçek oldu, ağaç
oldu. Şimdi coşkuyla 10 binlerle buluştu. Bütün Anadolu’yu geziyorlar. İnsanlar elleri patlayıncaya kadar onların sözlerini, şarkılarını alkışlıyor. Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Yeterince coşamıyoruz ve kalben onları
coşkuyla alkışlayamıyoruz. Dönün artık! Özledik!”[48]

Bunların acımasızlıkları kadar yetenekli oldukları bir alan da, dönüşte gösterdikleri kıvraklıktır. İşte dünün böylesi FETÖ’cüsü bugünün
sıfır numara Tayyipçisidir. Böyle bunlar. Güçlü kimse, onun koltuğunun altına sığınıp günlerini gün etme derdindedirler.
İlke tilke, anlayış, inanç aramayacaksınız böylelerinde…

AKP’giller, düşüncesini açıklayanlara
ağır hakaretlerle saldırır
Yine geçenlerde FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, düşüncesini açıkladığı için, yani en demokratik ve anayasal haklarından birini
kullandığı için, başta Tayyip gelmek üzere AKP’giller’in ağır hakaret
ve saldırılarına uğramıştı.
Anayasanın düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü belirten 26’ncı
maddesi aynen şöyle der:
“Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka
yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına
sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.”

İşte F. Portakal da bu hakkını kullanarak şöyle demişti:
“Hadi bakalım, barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim.
Doğalgaz zamlarını. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?
https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/fethullah-gulene-ovguler-dizen-erkan-tan-bu-goruntulere-ne-diyecek-1870514/.
[48]
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Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden? ‘Dayak yerim’ vesaire... ‘Hakkımı arayacağım ama ne yaparım, başım derde girer
mi girmez mi?’… Kaç kişi çıkar Allah aşkına söyler misiniz? İşte
bu şekilde toplumsal muhalefeti, bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama
maalesef uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark
etmiyor açıkçası.”[49]

İşte bu lafları üzerine, Portakal’a saldırı açılışını genelde olduğu gibi
Tayyip yaptı:
“Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye
midir nedir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni.”[50]

Üsluptaki seviyeye bakar mısınız, arkadaşlar?
İşte bu seviyenin öznesi 16 yıldan bu yana dünya kamuoyu nezdinde
Türkiye’yi temsil eder görünüyor…
Bu halden rahatsızlık duymayanınız var mı?
Vay Türkiye’m vay… Kimlerin, nelerin eline düştün böyle…
Tabiî her zaman olduğu gibi AKP’giller’in emri altına girmiş olan
yargı da hemen durumdan vazife çıkarıp harekete geçti ve Portakal hakkında soruşturma başlattı.
Yine geçenlerde Metin Akpınar’la Müjdat Gezen Halk TV’de bir
programa çıkmışlardı, bilindiği üzere. Metin Akpınar orada şu tarihsel
gerçeği ortaya koymuştu ve demokrasiyi savunmuştu. Şöyle demişti:
“Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri
rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya
ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız.
Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki
adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama
bize yazık olur, biz harap oluruz.”[51]

Müjdat Gezen de aynı anda ve aynı yerde şöyle demişti:
https://onedio.com/haber/fatih-portakal-hakkinda-sorusturma-baslatildi-gerekce-suc-islemeye-alenen-tahrik-855185.
[49]

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1172896/Erdogan_dan_Fatih_Portakal_a_
sert_sozler__Portakal_misin__mandalina_misin__narenciye_misin_.html.
[50]

http://www.internethaber.com/metin-akpinar-ne-dedi-olay-sozleri-ne-tam-metin-1929261h.
htm.
[51]
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“Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, millete ‘haddini
bil’ diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil.”[52]

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; iki sanatçımızın da söyledikleri herhangi bir suç unsuru oluşturmaz. Tersine; düşünce açıklama özgürlüğünü
ve hakkını kullanmış olmaktadır bu sanatçılarımız. Söyledikleri de doğrudur, tamamıyla.
Burada da aslında suç işleyen, Tayyip’in kendisidir. Bana oy vermiyorlar, diyerek şu ilçeleri düşman ilan etmekte ve oralarda oturan halk
kitlelerimize iftira ve hakaretler yağdırmaktadır. Yani halkımızı birbirine karşı kin ve düşmanlığa davet etmekte ve kışkırtmaktadır:
“Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında
değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını
yiyen kesimden oluşuyor.”[53]

Açıkça görüldüğü gibi, hakaret eden de, suçlanması gereken de, yargılanması gereken de Tayyip’in kendisidir.
Ama yukarıda da belirttiğimiz gibi ona dokunabilecek yargı nerede
artık…
İki sanatçımızın Halk TV’deki yukarıda aktardığımız açıklamaları
üzerine yine saldırı startını Tayyip verir. Şöyle başlatır saldırıyı:
“İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar.
Şimdi yargıya gitsinler bunun hesabını versinler. Böyle karşılıksız
bu işleri bırakamayız. Bunun bedelini ödeyecekler.”[54]

Bu hakaretamiz hedef gösterme üzerine savcılık derhal harekete geçer ve soruşturma başlatarak sanatçılara çağrıda bulunur, adliyeye gelip
ifade vermeleri için.
Ama beklemeye sabredemez, sabah vakti kapılarına polis göndererek sanatçılarımızı sivil polis araçlarının eşliğinde savcılık kapısına
getirtir.
Bir zamanlar FETÖ’nün yargısının kurbanlarına yaptığı türden hahttps://www.gercekgundem.com/medya/58838/mujdat-gezenden-erdogana-haddini-bil.
[52]

https://www.gercekgundem.com/siyaset/53189/erdogan-kaymagini-yiyorlar-demisti-iste-chpnin-secmen-profili.
[53]

[54]

https://www.dw.com/tr/erdoğandan-bunlar-sanatçı-müsveddesi-çıkışı/a-46848070.
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reketlerdir bunlar…
Tabiî artık Tayyip’in tüm yandaşları, yani AKP’giller, tüm kadrolarıyla saldırıya katılırlar. Damardan Kaçak Saray yandaşı Akit’in köşe yazarı
Akif Bedir, şöyle boyutlandırır saldırının hakaret ve tehdit içeriğini:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla ifade veren oyuncu Metin Akpınar, “Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz
katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih
ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık” demiş.
“Geçti o devir bre pezevenkler… Mizah adı altında milletle,
milletin milli manevi değerleriyle, inancıyla savaş devri bitti. İpte
sallandırılacak olanlar, mahzende ölüme terk edilecek olanlar sanat adına milletin sırtında boza pişirenler, milletin değerlerine ihanet eden pezevenkler olacaklardır.
“Sanatçı kisvesiyle milli iradeye kafa tutanların kafasını koparmak artık olması gereken bir rutindir.”[55]

İsterseniz daha fazla uzatmayalım örneklemeleri…
Açıkça ve kesince görüldüğü gibi; bunların bırakalım muhalif bir
harekete, en küçük bir muhalif söze bile tahammülleri yoktur. Anında
ağır tehditlerle ve galiz küfürlerle saldırıya geçerler. Yargı sopasını kullanmayı da asla ihmal etmezler.
Hepsinin de ruhiyatı aynıdır, arkadaşlar, görüldüğü gibi: Kafa kesmek, ipte sallandırmak, ortadan kaldırmak. Kendilerinden olmayanlar
hakkında ruhlarının derinliklerinde yatan temel özlemleri bunlardır.
Ruhiyatları IŞİD ruhiyatıdır, mantıkları ve metotları IŞİD mantığı
ve metodudur…
CIA’nın yaptığı devşirmeler ve projelendirmeler ve üst üste gerçekleştirdiği siyasi operasyonlarla ülkemiz; işte böylesine halkımıza düşman, vatanımıza milletimize düşman, Amerikancı bir ihanet şebekesinin eline geçirilmiş bulunmaktadır.
Hak hukuk adalet tanımaz bu Amerikancı halk düşmanı çete de
eninde sonunda devrilecek ve bugünkü Ceza Kanunundaki maddeler
kapsamı içinde, hukuka ve vicdanına bağlı; tarafsız, hür mahkemeler
karşısına çıkarılacaklardır…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Aralık 2018

[55]

Akit Gazetesi, 26 Aralık 2018.
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Ayrım
Yirmi Altı

AKP’giller, “kadim” özlemleri - amaçları olan
Faşist Din Devletini adım adım inşa ediyor
Odatv’ye yönelik Siirt Müftüsü Ahmet Altınok’un ifadelendirdiği
katliam çağrısını sadece “Devletin bir müftüsü”nün tavrına indirgemek, olaya şaşı bakmak ya da olayın bütünlüğünü görememek, kavrayamamak anlamına gelir.
Birkaç gün önceki yazımızda da açıkça belirttiğimiz gibi, Tayyipgiller’in en tepesindeki Kaçak Saraylı’dan en alt seviyedeki Erkan
Tan’ına, Akit’çi Akif Bedir’ine kadar ruhiyatları hep aynıdır.
Nedir bu, özetçe?
Kendilerine muhalif olanların tamamının boynu vurulmalıdır!
Yani Kaçak Saraylı ve avanesinin tümünün ruhiyatı IŞİD’inkiyle
bire bir aynıdır.
Yukarıda andığımız yazımızda bunu, somut kanıtlarıyla ortaya
koymuştuk.
Bir kere; artık devlet dediğin kimin devletidir?
Önemli ölçüde dincileşen ve faşistleşen Tayyipgiller’in devletidir.
Dolayısıyla Siirt Müftüsü de işte o devletin yani Tayyipgiller’in müftüsüdür, onların bir avanesidir.
Daha birkaç gün öncesinde, bizzat Tayyip’in kendisi Yeni CHP’nin
Şefi Sorosdaroğlu Kemal Efendi’yi, tıpkı 15 Temmuz gecesi “hülooğğ”cularının köprüde, komutanlarının “Tatbikata gidiyoruz” diyerek
oraya getirdiği gencecik vatan evlatları erlerin, Hava Harp Okulu öğrencilerinin başlarını keserek katlettikleri gibi “katlederiz”, diyerek tehdit etmedi mi?
“Sakın ola ki Gezi Eylemi tarzında bir eyleme çağırma, CHP tabanını. Yoksa 15 Temmuz gecesi “hülooğğ”cularımın yaptığının aynısını
size de yaparım. 15 Temmuz’da tankların arasından kaçıp kurtulmuş215

tun. Bu sefer kaçamazsın da.”, yani başın kesilir, diyerek tehdit etmişti.
Bunu da hemen tüm CHP aydınları gibi Odatv çevresi de çok iyi
bilmektedir...
Eskinin azgın FETÖ’cüsü, şimdinin aynı azgınlıktaki Tayyip’çisi
A Haber sunucusu-programcısı Erkan Tan adlı şahıs, tüm Gezicilerin
başları vurulmalıdır, diye çağrıda bulunmadı mı?
Yani 10-15 milyon civarında insanımızın IŞİD yöntemiyle boğazlarının kesilip başlarının gövdelerinden ayrılarak katledilmelerini istemedi mi, bu cani bir ruhiyata sahip olan kişi?
İstedi...
Demek ki ABD’nin devşirip, projelendirip, doktrine edip 2002’de
iktidara getirdiği Tayyipgiller, FETÖ’yle ve bilumumu Ortaçağcı tarikat ve cemaatlerle el ele vererek 16 yıllık bir süreç içinde kerte kerte
aşındırıp Laik Cumhuriyet’i yıktılar.
Onun Ordusunu da, Yargısını da, Eğitimini de, hemen tüm kurumlarını da çökerttiler. Onun yerine Faşist bir Din Devleti inşa etmektedirler.
Bu işte de çok önemli miktarda yol aldılar...
Bir Din Devletinde din savaşlarının, mezhep savaşlarının olmaması
mümkünatsızdır. Çünkü o devlet artık modern bir devlet değil, Ortaçağ
karanlığında yaşayan, Ortaçağ kültürü, dini, felsefesi, hukuku ve eğitimine tabi bir devlet olmuştur.
Dolayısıyla da böyle bir devlette, tüm Hıristiyan ve Müslüman Ortaçağlarında görüldüğü gibi din savaşlarının, mezhep savaşlarının alıp
başını gitmesi son derece olağandır.
Dikkat edelim; bugün bile tüm dal budaklarıyla 100’ü aşkın tarikat
ve cemaat birbirleriyle kavga ve hatta savaş halindedir. Ellerinde o güç
ve yetki olsa, kendilerinin dışındaki o dinci grupları bile anında katledip yok etmek arzu ve düşüncesindedirler.
Mesela, yine birkaç gün önce IŞİD, El Kaide, El Nusra çizgisine
muhalif olan bir ilahiyatçı hakkında bile, AKP içindeki muhalif kanadı
temsil eden Karar Gazetesi Yazarı Marmara, Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Öztürk hakkında bile tarikat ve cemaatler, aldıkları ortak bir kararla ölüm fetvası çıkarıyorlar.
Çağıralım, tövbekâr olmaya davet edelim. Eğer olmaz ise katli vacibdir, diyorlar.
Kaldı ki onun katledilmesi gerektiği düşüncesinde olan yalnızca tarikat şeyhleri değilmiş. Yazar İsmail Saymaz’ın bildirdiğine göre Balıkesir Havran Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu da aynı görüşteymiş,
yani Mustafa Öztürk’ün katlinden yanaymış.
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Bu CIA Dincilerinin ideolojisindeki devlet
ilericilere nefes aldırmaz
Şimdi bu dinciler, daha açık söyleyişiyle bu Muaviye-Yezid Dincileri, bu CIA-Pentagon Dincileri, bu El Kaide, El Nusra ve IŞİD Dincileri
ve de Hüseyin Velioğlu liderliğindeki Hizbullah Dincileri, demek ki
kendi aralarında ve kendi içlerinde beğenilmeyen, aykırı bulunan bir
görüşe sahip Müslüman din adamlarının bile katline ferman buyuruyorlar...
Eee, bunların egemen olduğu, bunların ideolojisindeki bir devlet,
elbette demokratlara, ilericilere, devrimcilere, sosyalistlere ve komünistlere de asla nefes aldırmayacaktır. Ve hatta, onların varlıklarına bile
göz yummayacaktır.
Ortak anlayışları, kazıyıp geçmektir. Tıpkı IŞİD’in, Taliban’ın, El
Kaide’nin yaptığı gibi...
Kendisi de bir cemaat lideri olan Mustafa İslamoğlu bile Aralık
2016 tarihli bir tweet’inde aynen şunları söylemektedir:
“İmam-Hatip ve İlahiyat müfredatı değiştirilmedikçe bu memlekette geleceğin IŞİD’cileri yetişmeye devam edecektir.”

İşte Kur’an Kurslarında, tarikatlarda, cemaatlerde, İmam Hatip
okullarında ve İlahiyat Fakültelerinde öğretilen İslam, aslında tersyüz
edilmiş İslam’dır; içi boşaltılmış, ruhu öldürülmüş İslam’dır, Kabuk
İslam’dır, yani namaz, oruç, hac, türban, kara çarşaf, sakal, sarık, cübbe gibi ritüellerden ve şekillerden ibaret bir İslam’dır. Bu İslam’ın Hz.
Muhammed ve Kur’an İslamı’yla zerre miktarda olsun ilgisi yoktur.
Demek ki arkadaşlar; Türkiye’deki bütün dinciler, bütün Tayyip
“hülooğğ”cuları aslında El Kaide ve IŞİD zihniyetine ve ruhiyatına
sahiptirler. Bu sebeple de bunlara göre kendilerine muhalif olan tüm
kesimlerin, sayıları ne olursa olsun, katledilip yok edilmesi gerekir...
Gelelim olayın bir başka boyutuna...

Bu Ortaçağcı güruh
“Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünüdür
Bu vicdani ve insani değerlerden yoksun Ortaçağcı güruh, bütünüyle ABD’nin 1950’lerde uygulamaya koyduğu “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünleridir.
FETÖ de, diğer tarikat ve cemaatler de, İmam Hatip okulları da,
Kur’an Kursları da, İlahiyat Fakülteleri de bu proje doğrultusunda gelişip serpilmişler ve Türkiye’yi bir uçtan bir uca pıtrak gibi sarmışlardır.
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Dolayısıyla da, Türkiye’nin bugünkü karanlık ve içler acısı duruma
düşürülmesinde birincil planda rol oynayan, ABD ve AB Emperyalist
Haydut Devletleridir.
Onlarla menfaat ortaklığına girdiği için, onların her türden buyruğunu gönüllü olarak yerine getirme sözü veren, vatan millet düşmanı
hain Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı ve onunla kaynaşık bulunan Modern Finans-Kapitalistler Zümresi de Türkiye’nin bugünkü durumunun asli failleri arasındadır.
İşte Tayyipgiller İktidarı da bu Antika sınıfın siyasi plandaki temsilcileridir.
Bunlar hep kayıtsız şartsız egemen oldukları Ortaçağ’ın Ümmetçilik
Konağının günlerinin, yıllarının özlemi içindedirler. Bu sebeple de kendiliklerinden vatansız ve milletsizdirler. Hiçbir ulusal değer taşımazlar.

AKP’giller’i palazlandıran bir diğer suçlu
Gelelim bir diğer sorumlu ya da suçlu gruba...
Bunlar da Kaçak Saraylı Tayyip ve onun AKP’giller’ini 15 Temmuz
sonrasında kurtarıcı olarak görüp o Ortaçağcı karanlık gücün kolları
altına sığınanlardır.
“Tayyip Türkiye’yi FETÖ’den kurtardı. FETÖ’cülerden de bütünüyle temizleyecek.”, diyerek Tayyip’i ve avanesini alkışlayanlardır.
Kim midir bunlar?
Odatv’nin de hemen herkes tarafından bilinen akıldane yazarçizerleridir.
Odatv’nin Bin Kalıplılar Dergâhında yetişmiş, 15 Temmuz sonrasında “Tayyip Antiemperyalist oldu. Bunu görmeyecek miyiz?” diyerek, bir zamanlar yazmış olduğu; “Kayıp Sicil- Erdoğan’ın Çalınan
Dosyası”, adlı kitabını-orada savunduğu düşünceleri, tıpkı Nasuhi
Güngör’ün; “Yenilikçi Hareket”, adlı kitabını terk edişi gibi inkâr
ederek nesebi gayrisahih bebelerin bir şafak vakti cami avlularına bırakılışı gibi bırakıp geçendir.
Evet, bu durumun suçluları arasında, yine Odatv’nin, NATO’nun
ruhlarını ve cesaretlerini boşalttığı, hasbelkader FETÖ’nün Ergenekon-Balyoz Kumpasının mağdurları arasına girmiş koftiden generalleri
ve subay yazarlarıdır.
Hatırlanacağı gibi bunlar da FETÖ saldırılarına karşı güvenli sığınak olarak Tayyip’in kolları arasına atmışlardı kendilerini, utanç verici
biçimde...
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Oysa Tayyipgiller’le FETÖ’cüler arasında, Tayyip’in de açıkça ifadelendirdiği gibi; “staretejik hedef bakımından”, zerrece bir farklılık
yoktur.
Tayyipgiller’le FETÖ’cülerin kavgası, bu ABD yapımı iki hain gücün elbirliği ederek yıktıkları Laik Cumhuriyet’in mirasını paylaşma
kavgasıdır, bu mirastan aslan payını kimin alacağını belirleme kavgasıdır.
Başka bir söyleyişle; “Kurulmakta olan Faşist Din Devletinde esas
oğlan kim olacak?”, meselesinin çözümlenmesi ve belirlenmesi kavgasıdır.
Ayrıca şunu da belirtmeden geçmemiş olalım ki; FETÖ’nün Odatv
Kumpası sürecinin sonucunda, cezaevinden çıkar çıkmaz genç Odatv
çalışanlarını ABD Büyükelçiliğine gönderenin ya da gönderenlerin de
bu kara günlerin oluşmasında sorumlulukları ve suçları vardır.
Meseleye bu kapsam içinde bakar ve kavrarsak, ancak o zaman olayı tüm netliğiyle görmüş oluruz, aynı zamanda da çözüm yolunu bulmuş oluruz...
Demek ki bugün için devrimcilere, ilericilere, namuslu aydınlara,
Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ve onun Önderlerinin kurduğu Laik Cumhuriyet’i sosyal kurtuluşla yani gerçek anlamda bir Halk Cumhuriyeti’yle taçlandırmak için mücadele edenlere
düşen birincil görev; Türkiye’nin can düşmanı ABD ve AB Emperyalistlerine ve onlarla menfaat ortaklığına girmiş, onların işbirlikçiliğine
ve taşeronluğuna soyunmuş hainlere karşı mücadeleye girmektir.
Emperyalistler ve işbirlikçilerinin kurmuş olduğu ihanet cephesine
karşı Antiemperyalist, Antifeodal ve Antişovenist bir Halk Cephesi kurmaktır.
Bu emperyalist haydutları ve onların ekonomik, siyasi, kültürel vb.
her türden işbirlikçilerini ülkeden kovmaktır.
Biz, Devrimci Kavgaya girmiş olduğumuz 60’lı yıllardan bu yana
bu amaç doğrultusunda bir savaşın içindeyiz. Bir savaş vermekteyiz.
Usta’mız, Önder’imiz Hikmet Kıvılcımlı; 1969 yılında kaleme
aldığı “Türkiye’de Sınıflar ve Politika” adlı kitapçığında, bu ihanet
cephesinin yerli din alıp satıcısı, insanları Allah’la aldatıcısı siyasileri ve onların dayandığı Antika, insan düşmanı, asalak Tefeci-Bezirgân
Sermaye Sınıfını şöyle teşhir ediyordu.
Yazımızı Kıvılcımlı’nın altın değerindeki bu sözleriyle noktalamış
olalım:
“Türkiye’de “kozmopolit” olma bakımından Finans Kapitale
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tıpatıp uygun ve çarkla dişli gibi içiçe gelen tek bilinçli ve kasıtlı sosyal sınıf Tefeci-Bezirgân sınıfıdır. Çünkü bu sınıf oldu olasıya 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-Bezirgân sınıfı, ister istemez 1300 yıllık Hilafet ve Saltanat düşkünlüğüne 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, kitaplarda okumuş, millete “turist bakışlı” kimseleri şaşırtmaktadır. Bu
kimseler formüllerini biraz gözü kapalı ezberledikleri bir “MODERN KAPİTALİST SINIF” önünde bulunuyormuş izlenimine aldanırlar. 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. Aldanılmamalıdır.”[56]

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
31 Aralık 2018

Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve Politika, Derleniş Yayınları, 4’üncü Baskı,
1993, s. 19-20.
[56]
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Ayrım
Yirmi Yedi

Kurda değer veririz deyip
kesilmiş kurt başıyla poz verenler,
insana da doğaya da düşmandır
Şu aşağıdaki resimde, katledilip doldurulmuş kurt başı ardında
suretleri görülen insan sefaletlerinin bir tekinde bile, insani bir his
taşıdığına ilişkin bir şey görebilen var mı?

Yok, değil mi?
Bunlar da herkes gibi insan doğmuştu. Fakat içinde bulundukları
Sınıflı Toplum bataklığında, hizmetine girdikleri egemen, sömürgen,
hain sınıf, bunları insanlıktan çıkardı.
Vicdani ve insani ne varsa ruhlarında, hepsini silip süpürüp, alıp
götürdü, yok etti...
Bunlar insana düşman, hayvana düşman, doğaya düşman. İyi
olan, güzel olan, doğru olan ne varsa ona düşman bunlar...
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Türk’e düşman, Kürt’e düşman, kurda düşman, kuşa düşman,
ağaca düşman, nehire düşman, göle, denize düşman, ormana, dağa
taşa düşman; velhasıl, doğal olan her şeye düşman bunlar...
İnsan soyunun yüzkaralarıdır aslında bunlar...
CIA, Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si ve avanesini devşirip hizmetine aldı, on yıllar öncesinde. Bahçelievler’de gencecik yedi TİP’li öğrenciyi canavarca katleden Haluk Kırcı ve onun şefi Abdullah Çatlı,
onun yetiştirmeleridir.
O zamanki basının yazdığına göre, altlarındaki araba da bu Arka
Bahçeli’ninmiş.
Hatırlanacaktır; bunlar 16 Mart 1979’da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu önünde dersten çıkan öğrencilerin üzerine bomba atarak
yedi masum genci de bedenlerini parçalara bölüp katletmişlerdi. Tabiî
Kontrgerilla’nın Polis içindeki şefleri de bunların korumalığını yapmıştı.
Bombayı bizzat atan Zülküf İsot adlı MHP’li genç, eylemiyle yol
açtığı katliamın şokuna girmiş ve çıkamamıştı. Kandırılmıştı bu genç.
Fakat vicdana sahip olduğu için, rol aldığı katliam sonrasında vicdanının kanamasını durduramamıştı. Anadolu’da evine kapanmış, dışarıya
çıkamaz olmuştu.
“Ben ne yaptım?” diye dolanıp duruyordu evlerinin içinde...
Sonra bir karara vardı, gidip her şeyi anlatacağım savcılara, mahkemelere, dedi.
Bunu duyan Arka Bahçeli’nin ve o zamanlarki büyük şefi Türkeş’in
eli kanlı zebanileri anında harekete geçip bu genci de katlettiler, acımaksızın.
Bunlar, Kahramanmaraş’ta 111 masum canımızı; kadın, yaşlı, çocuk, bebe, hamile demeden bıçaklarla, satırlarla, tüfeklerle, kurşunlarla,
tam bir canavarlık örneği sergileyerek katlettiler, inançlarından dolayı.
Güvercin kadar masum olan o zavallı kardeşlerimiz, Ali dostu idiler,
Alevi inanca sahiptiler.
İşte sırf bu yüzden, CIA’dan aldıkları emir üzerine bu katliamı yaptı,
Kontrgerilla’nın Paramiliter Örgütü MHP ve ona bağlı “Ülkü Ocakları” denen yerde örgütlenmiş katil çeteleri.
Zavallı bir anacık yalvarmıştı bunlara: Hamileyim, hiç değilse karnımdaki bebeğe acıyın, kıymayın bana, demişti. Hiç umurlarında olmadı bu canavarların. Katlettiler onu da, birkaç aylık bebeleri katlettikleri
gibi.
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Sivas’ta aynı katliamın bir benzerini yaptılar, Çorum’da yaptılar.
Onlarca namuslu bilim insanımızı katlettiler. Sanatçılarımızı katlettiler,
gazetecileri katlettiler. Genç fidanlarımızı katlettiler...

12 Eylül’de piyonluk edenler de bunlardır
12 Eylül öncesi, bunların katliamına uğrayan namuslu, masum insanlarımızın sayısı 4 bine yaklaşır.
12 Eylül Faşist Diktatörlüğüne gerekçe oluşturabilecek bir zemin,
bir kargaşa ortamı yaratılması gerekiyordu, Kontrgerilla’nın büyük teorisyeni, CIA Şefi David Galula’nın; “Ayaklanmalara Karşı Koyma-Teori ve Pratik”, adlı kitabında ortaya koyduğu tezlere göre.
İşte o ortamı yaratma işini Kontrgerilla, sivil planda bu paramiliter
örgüte vermişti. Yani MHP’ye ve ona bağlı çalışan Ülkü Ocakları’na.
Tabiî Kontrgerilla; siyasiler içinde de, hükümet içinde de, devlet
içinde de, ordu içinde de, polis içinde de, bürokratlar içinde de örgütlenmişti. Hepsi birbiriyle uyumlu halde çalışıyordu.
Dönemin hain Başbakanı Süleyman Demirel, bunlar her gün 5-1020 masum devrimci, demokrat, aydın insanımızı katlederken haykırıyordu, utanıp sıkılmadan; “Bana sağcılar da cinayet işliyor, dedirtemezsiniz.”, diye.
Bunların milliyetçiliği filan bütünüyle sahtedir. CIA Milliyetçisidir,
NATO Milliyetçisidir, Washington-Pentagon Milliyetçisidir bunlar.
Türklük, Türk Milleti, Türk Vatanı zerrece umurlarında olmaz bunların. CIA, bunları devşirip örgütledi ki ulusal duyguları ve hassasiyeti
güçlü olan gençlerimizi kandırıp avlasınlar ve kendi hain amaçları için
kullanabilsinler, diye.
Ne zaman ki Antiemperyalist, Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız
benzeri bir hareket gelişir, devrimci, demokrat, ilerici bir hareket gelişir, yurtsever, tam bağımsızlıkçı bir hareket gelişir; CIA ve temel örgütü Süper NATO Türkiye’de “Kontrgerilla” adıyla bilinen şubesine
hemen “Fire up” (Harekete geçin!) buyruğunu verir.
Bunlar da hemen alçak, kalleş, namussuz ve kanlı eylemlerine girişirler...
Kalleş pusular kurarlar, namuslu insanlarımıza.
His yoksunudur tamamı bunların. Empati yetenekleri yok. Acıma
hisleri yok. Ruh dünyaları, içi boşaltılmış bir kabuktan ibarettir.
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Bunların Kurt sevgisi de sahtekârlıktan ibaret
İşte zaten resimdeki bakışlarından, duruşlarından, suratlarından, bedenlerinden de bu halleri apaçık biçimde görülmüyor mu?
Görülüyor, değil mi...
Bunlar, ünlü Türk Mitolojisi “Ergenekon’dan Çıkış”ın totem hayvanı, bağımsızlığın, cesaretin, gözüpekliğin ve atılganlığın sembolü
olan Kurdu, sözde savunur görünürler.
Dikkat ederseniz, Arka Bahçeli bile sık sık parmaklarıyla Kurdu
sembolize eden işaretler yapmaktan geri durmaz.
Fakat onların bu Kurt sevgisi de bir sahtekârlıktan başka hiçbir şey
değildir...
Tamamen masum, cahil, bilinçsiz Türk Gençlerini kandırmaya, aldatmaya, kendi aşağılık amaçları doğrultusunda kullanmaya yöneliktir.
Kurda karşı zerre miktarda olsun sevgi ve saygı besleyen bir insan,
resimde sergiledikleri acımasız katliamı yapabilir mi?
Yapamaz...
Onların donuk bakışlar ve suratlarla, robotlaşmış bedenlerle, arkasında durarak resim çektirdikleri o doldurulmuş kurt başı, bütün iğrenç
ruhiyatlarını, bütün açıklığıyla ortaya dökmeye yeterlidir aslında.
Tabiî bakınca görmesini bilenler için, gördüğünü anlayıp kavrayabilenler için...
Yazımızı, ünlü Alman Düşünür Friedrich Nietzche’nin böyleleri
için söylediği şu cümleyle bitirmiş olalım:
“Keşke hiç doğmamış olsalardı...”
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Ocak 2019
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Ayrım
Yirmi Sekiz

Yapı Kredi Yayınları’ndan,
sırtından para kazandığı Sabahattin Ali’ye
alçakça saldırı
Yapı Kredi Yayınları’nın, on yıllardan bu yana emeğinden, alınterinden, düşünce ürünlerinden para kazandığı Saygıdeğer MAH
Şehidi Sabahattin Ali’ye yönelik, hem de kendi kitaplarının ilk sayfalarında yaptığı şu namussuzca ve alçakça iftiraya, saldırıya bir bakar
mısınız, arkadaşlar?
“Sabahattin Ali 25 Şubat 1907’de Gümülcine’de doğdu, 2 Nisan
1948’de Kırklareli’nde öldü. İstanbul İlköğretim Okulu’nu bitiren
Sabahattin Ali, Yozgat’ta bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, 1928
yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca Almanya’ya gönderildi. 1930’da
döndükten sonra Aydın, Konya ve Ankara ortaokullarında Almanca öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü’nde memurluk ve Devlet Konservatuvarı’nda dramaturgluk yaptı. 1945’te
Bakanlık emrine alındı, İstanbul’da Markopaşa adlı mizah gazetesini çıkardı. 1948’de bir yazısı yüzünden tutuklandı, üç ay kadar
hapis yattı. Sürekli izlendiği için yurtdışına kaçmak istedi, ancak
Kırklareli dolaylarında bir kaçakçı tarafından öldürüldüğü iddia
edildi. (...)”[57]

Ne diyor, Yapı Kredi?
Sabahattin Ali; “Sürekli izlendiği için yurtdışına kaçmak istedi, ancak Kırklareli dolaylarında bir kaçakçı tarafından öldürüldüğü iddia
edildi.”...
Bu iddia, MAH’ın, MİT’in, onların ağababası Kontrgerilla’nın, Süper NATO’nun ve gerici, emperyalistlerin kuklası iktidarların iddiasıdır. Daha doğrusu, alçakça bir iftirasıdır, Sabahattin Ali’ye yönelik...
Yapı Kredi Yayınları’nın bastığı Sabahattin Ali’ye ait kitaplara yazılan Sabahattin
Ali Tanıtımı.
[57]
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Aynı iddiayı, gördüğümüz gibi, Yapı Kredi Yayınları da MAH’dan,
MİT’ten, Derin Devlet’ten alıp benimsemekle kalmıyor; Saygıdeğer
Devrim Şehidi Yazarımızın kitaplarının başına da yerleştirerek okuyucuların kafasını bulandırmaya, onları kandırmaya çalışıyor.
Yaptığı düpedüz ahlâksızlıktır. Üstelik de halkımızın deyişiyle; “Yediği ekmeğe ihanet”tir...
Su içtiği kuyuya tükürmektir...

Banka dediğin kâr eder, bu yüzden ar etmez
Ama bu alçaklığı yapan, bir banka işte.
Ne yapar bankalar?
Para satar, faiz alır...
Üreticileri de, tüketicileri de borçlandırarak onların sırtından İslamiyetçe çok ağır biçimde lanetlenen ve haram sayılan “Rıba-Faiz” kazanır. Onun kârı bu şekildedir.
Kur’an nasıl lanetler, faizle geçinenleri?
Aynen şöyle:
“Faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, ‘Zaten alışveriş de faiz gibidir’ demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Kime
Rabb’inden bir öğüt gelir de faizcilikten geri durursa, geçmişi kendisinedir, onun işi Allah’a aittir. Kim faizciliğe dönerse, işte onlar
cehennemliktir, onlar orada temelli kalacaklardır.”[58]

İşte böylesine açık ve kesin bir ifadeyle, lanetli kılar faiz yiyenleri
Kur’an.
Bankalar Finans-Kapitalistlerin-Parababalarının mabetleridir. Sanayi burjuvalarının, ticaret burjuvalarının, büyük emlak ve mülk sahibi
burjuvaların, finans işleriyle uğraşan burjuvaların en kodamanları, bu
“Banka” denilen mabetlerin kubbesi altında birleşirler. Ve Finans-Kapitalistleri oluştururlar.
Bunlar da, bu bir avuç vurguncu, asalak, sömürgen de koca ülkenin
ekonomisini, siyasetini, kültürünü, felsefesini, dinini, sanatını hâkimiyetleri altına alırlar. Kan ağlatırlar ülke halkına.
Ve halkımız da der ki; “Kâr eden ar etmez.”
Bütün bu sebeplerden dolayı, Yapı Kredi Yayınları’nın, sırtından
milyonlar vurduğu Sabahattin Ali kitaplarını, böyle iğrenç iftiralarla
[58]

Bakara Suresi, 275’inci Ayet, Diyanet Vakfı Meali.
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kirletmesi, onun ve onun gibilerin doğası gereğidir.
Biz şimdi gelelim, Kıvılcımlı Usta’nın deyişiyle “Mah Şehidi” Sabahattin Ali’nin canavarca, insanlık dışı bir vahşet sergilenerek katlediliş hikâyesine...
Bu konuyu, 2013 yılında Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılışının 42’nci yıldönümünde yaptığımız bir Anma
Konuşmasında dile getirmiştik. Ortalama 5 yıl önceki konuşmamızda,
şöyle demişiz, bu acı olaya ilişkin olarak:
***

Bir tanığın anlatımıyla Sabahattin Ali’nin katledilişi
Sabahattin Ali’yi herhalde hemen hemen hepimiz biliyoruz değil
mi, yoldaşlar?
Şimdi Pınar Yoldaş’ımızla da daha önce konuştuğumuz ve mutabık kaldığımız üzere, ben biraz boğazımı dinlendirmek için genç arkadaşlarımdan rica edeyim: Sabahattin Ali üzerine, onun katli üzerine
bir belge, bizzat olaya tanık olan birinin yazdığı bir belgeyi okuyalım,
izleyelim:
Ne zaman katledildi?
2 Nisan 1948’de. Yani bu nota namussuzluğundan üç sene sonra,
Missouri’nin ziyaretinden iki sene sonra. Yani CIA artık Komünistleri
sadece zindanlarda tutmakla bu işin üstesinden gelinmez. Onların önde
gelenlerini, diğerlerine de ders olması için, ortadan kaldırmamız gerekir, sorgusuz sualsiz. Bu işin kesin önlemi budur, diyordu. Bunların
bir kısmı dönse de bir kısmı inançlı adam, devam eder mücadelesine.
Bunların önde gelenlerini katlettik mi, terörize ederiz, diyor. O zamana
kadar katli yoktu komünistlerin. O zamana kadar Ortaçağcılar, Şeriatçı
isyancılar katlediliyor, İstiklal Mahkemelerinde yargılanıp katlediliyor,
Onbeşler’in dışında, ki o Kazım Karabekir’in özel bir komplosu Fevzi
Çakmak’la, onun dışında katliam yok, zindana tıkma var. Ama katliamlar çağı açılıyor artık.
Nevzat Bölügiray, olayın tanığı. Onun kitabından okuyacağız katliamın ne şekilde yapıldığını. Mustafa, Metin, Orhan Arkadaşlar hatırlarlar, Cevat Yurdakul’un katledildiği dönemde Adana Sıkıyönetim
Komutanı… Cevat Yurdakul, Pol-Der üyesi namuslu bir emniyet müdürüydü.
Ali Başkan: Evet.
Nurullah Ankut Yoldaş: Belediye-İş Sendikası’nın Genel Başkanlığını yapıyor ama kardeşine layık biri değil Nihat Yurdakul. Cevat
Yurdakul namusluydu, devrimcilere sempatizandı yani Pol-Der’liydi.
Nevzat Bölügiray, o dönemde Adana Sıkıyönetim Komutanıydı,
darbeden sonra da, 12 Eylül Faşist Darbesinden da sonra Sıkıyönetim
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Genel Koordinatörü oldu. 1983’te de emekli oluyor.
Kitap şöyle başlar:
“KOMÜNİSTLERE ÖLÜM
“BİR KOMÜNİSTİN ÖLDÜRÜLÜŞÜ”
Tabiî cellâtların gerçek adını vermiyor. Takma isimle anıyor onları.
Başta açıklıyor; bazı isim ve kurumların adını açıklamanın sakıncalı
olacaklarını düşündüklerimi gerçek adlarıyla anmayacağım. Başka adlarla anacağım. Bunların takma olduğunu belirtmek için de parantez
içinde T (T) harfi koyacağım, diyor.
Pınar Akbina Yoldaş (kitaptan okuyor):
“BİR KOMÜNİSTİN ÖLDÜRÜLÜŞÜ
“Soğuk ve yağışlı bir Kasım ayı. Tarihi bir askeri bina olan
Edirne Sınır Taburu’nun bulunduğu Harbiye Kışlası’nda bir gece.
Tavandan sarkan küçük, çıplak bir ampulün yarı aydınlattığı bir
odada, bir masa çevresinde oturan üç subay, derin bir söyleşiye dalmışlardı. Subaylardan biri Yzb. Aziz’in (T) bir hayli içkili olduğu,
ara sıra kayan gözlerinden ve konuşurken dilinin dolaşmasından
anlaşılıyordu. İkinci subay, yaşlı görünümlü, iri yapılı, etli yanaklı,
saçları genç yaşta dökülmüş levazım Kıdemli Üsteğmen Fevzi (T).
O da içkiliydi ama çok belli olmuyordu. Üçüncü subay ise, taburun Bağımsız Ağır Makineli Tüfek Takım Komutanı ve yeni Üstğm.
olan ben, hiç konuşmuyorum, belki büyüklerime saygımdan, belki
de söyleyecek, söylemeye değer yaşanmış bir askerlik anımın bulunmadığı için susuyor, ya da var ama anlatmak istemiyorum. Sadece dinliyor, dinlemeyi yeğliyorum.
“Söyleşinin hararetli bir anında kapı çalındı.
“Yzb. Aziz bağırdı: -Kapıdaki kişiye seslenme yetkisi en kıdemli
subayındı. Ayrıca Tabur Nöbetçi Amiri idi“- Giiir!..
“Kapı açıldı, içeri giren nöbetçi çavuş esas duruşa geçip, selam
verdi.
“Yzb. Aziz, arkadaşlarıyla söyleşinin bölünmesinden biraz sinirlenmiş olduğu için sertçe sordu:
“- Ne var?!
“-Komutanım, polisler bir sivil getirdiler, bize teslim etmek istiyorlar. Bir de yazı getirdiler, buyrun.
“Çakırkeyif yüzbaşı, çavuşun uzattığı sarı zarfı biraz içkinin
etkisiyle, biraz da meraktan doğan bir telaşla koparır gibi çekip
aldı, parmağını yandan sokup zarfı açtı. Zarfın içinden çıkan çift
kırmızı aylı ve kırmızı “zata mahsus” damgalı kâğıdı bir solukta
okudu. Yüzbaşı, okuduğu yazı ile ayılır gibi olmuştu. Yazıyı bir kez
daha okuduktan sonra arkadaşlarına döndü ve konuyu çok önemsediğini belirten bir ses tonu ile durumu açıkladı:
“-Yazı MAH’tan geliyor arkadaşlar!”
Nurullah Ankut Yoldaş: MAH, MİT’in eski adı.
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Pınar Akbina Yoldaş: Milli İstihbarat Teşkilatının ilk kuruluş adı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Halkımızla dalga geçmek için “Milli
Amele Hizmetleri” diye adlandırılır. Tam tersi işlev görür. Yani gerçek
işlevinin tam tersi adla halkımızı kandırıyorlar. Milli Amele Hizmetleri
açılımı MAH’ın bu, diyorlar. Evet arkadaşlar.
Pınar Akbina Yoldaş: “Yazı MAH’tan geliyor arkadaşlar! “Zata
mahsus”; ama sizden gizleyecek değilim ya, size de okuyayım da ülkemizde ne şerefsiz adamlar varmış görün!..
“Yazı şöyleydi:
“(…) yazı ile gönderilen kişi, (…) Üniversitesi hocalarından
(…), Stalin’e gönderdiği dilekçe ile Sovyet vatandaşlığına kabul
edilmesini istemiştir. Kendisi, Bulgaristan sınırından, ‘usulü dairesinde’ ve ‘kimseye gösterilmeden’ sınır dışı edilecektir…”
“Yzb. Aziz bu son cümleyi, üzerine basarak ve ağır ağır okurken, bir yandan da levazım subayına anlamlı bir şekilde göz kırpıyordu.
“Ben, hem okunan yazıyı tam olarak anlayamamanın, hem de
bir Türk vatandaşının, hele de bir bilim adamının Rusya vatandaşı olmak istemesinin yarattığı şaşkınlığın neden olduğu soru dolu
gözlerle, bir süre, yüzbaşıya baktım. Sonra düşüncemi açıkladım:
“- Nasıl bir iştir bu? Bir Türk vatandaşı, bir üniversite hocası,
ülkesini bırakıp da yabancı bir ülkenin, hele yüzyıllardır Türkiye’nin düşmanı olan, şimdi de Türkiye’den toprak isteyen Sovyet
Rusya gibi bir ülkenin vatandaşı olmayı nasıl ister?
“Yüzbaşı, bana yanıt vermedi; herhalde o yıllardaki (1940’lı)
her Türk subayı gibi o da böyle düşünüyordu.”
Nurullah Ankut Yoldaş: Düşünebiliyor musunuz; o yıllardaki her
Türk subayı artık Sovyet düşmanı haline getirilmiş. Karabekir ve Fevzi
Çakmak’ın yönetimindeki genelkurmay kadrosu tarafından ve onların
yönettiği MAH tarafından…
Pınar Akbina Yoldaş:
“Yüzbaşı çavuşa seslendi:
“- Getir şu namussuz herifi de boyunu görelim!
“Dışarı çıkan çavuş, biraz sonra adı geçen kişiyle beraber döndü.
“Süklüm püklüm büklüm içeri giren kişinin elleri önden kelepçeliydi ve bir elinde içine bir takım kâğıtlar doldurulmuş olan bir
kâğıt sepeti tutuyordu. Ben buna bir anlam veremedim. Neden bir
torba ya da küçük bir çantası yoktu? Belki de Stalin’e yazdığı dilekçe MAH’ın eline geçer geçmez, hiçbir kişisel eşya almasına fırsat
vermeden adamı yaka paça alıp buraya göndermişlerdi. Belki de
o, Rusya’da kendisinin her türlü gereksinmesinin karşılanacağını
düşünerek hiçbir şey almak gereğini duymamıştı.
“Adamın rengi sapsarıydı. Sınır dışı edilecek bir kişinin yüzü
her halde pembe beyaz olacak değildi ya! Yüzü de sanki olması ge-
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rektiğinden biraz daha uzamış gibiydi. İki günlük sakalı ve altları
kararmış, çukura kaçmış gözleri ile bir korku abidesi gibi duruyordu karşımızda. Uzun boylu, kravatlı, takım elbiseli ve gözlüklü
aydın bir kişi görünümündeki adam, tüm korkmuş durumuna karşın, soğukkanlılığını korumaya çalışır gibiydi. Gerçekte bu sonuca
pek de şaşırmaması gerekirdi. Çünkü 1940’ların Türkiye’sinde,
böyle bir girişimin sonucunun da böyle olacağını düşünmeliydi.
Hem de Stalin, daha birkaç yıl önce Türkiye’nin Doğusu’ndan
toprak isterken ve Boğazlar’da hak iddiasında bulunurken, Türk
istihbaratının ne denli duyarlı olabileceğini bilmesi gerekirdi. Böyle bir girişimin vatan hainliği olarak nitelendirileceğini hiç mi düşünmemişti? Aydın bir adamdı ve kuşkusuz bunları da biliyordu.
Buna karşın, böyle bir davranışa onu iten ne olabilirdi? Buna bir
neden, bir yanıt bulamıyordum. Acaba düşüncelerinden ötürü çok
büyük bir baskı altında kalmış ve öldürülmekten korkmuş olduğu
için mi, böyle bir yola başvurmuştu; böylece Rusya’da daha güvenli ve özgür yaşayacağını mı düşlemişti? Eh işte şimdi sınır dışı edilerek arzusuna kavuşabilecekti. Komünist Bulgaristan, herhalde onu
Rusya’ya gönderirdi. Gitsindi, hiç değilse Türkiye’den bir hain eksilmiş olurdu. Rusya’ya gidince de Hanya’yı Konya’yı görürdü.
“Levazım üsteğmeni Fevzi ise, hafifçe sırıtıyordu. Bu çok tuhaf
bir gülümsemeydi; dudakları hafifçe açık, gergin ve dişlerinin uçları görünüyordu; sanki birini ısırmak istiyor gibiydi. Bu sırıtkan
ağzı; kısılan, öç ve kin dolu gözleriyle birleşince, Fevzi’nin yüzü
korkutucu bir şekil almıştı; sanki üstüne atlayıp, avını parçalamaya hazırlanan vahşi bir hayvan gibi bakıyordu adama. Yüzbaşı ise,
Fevzi’ye bakarken hafifçe gülümsüyordu ama daha doğal bir gülümsemeydi bu, biraz da keyifli bir gülümsemeydi. Bu gülümsemelerde anlayamadığım bir giz var gibiydi, sanki bir parolaydı aralarında. Benim soru ve şaşkınlık dolu bakışlarımı gören Fevzi’nin
yüzü birden şekil değiştirip doğal bir durum aldı; şimdi daha doğal
bir şekilde gülümsüyordu.
“Yüzbaşı, çavuşa döndü:
“- Peki oğlum! dedi. Teslim alın ve nezarete atın. Dikkatli olun.
Biz onu yarın sabah Bulgaristan’a postalarız, o da sevgili Rusya’sına kavuşur hah hah hah!..
“Nöbetçi çavuş, adamı kolundan çekti, önüne katıp, sırtından
itekleyerek odadan çıkardı. Adamın yüzündeki korku ifadesi daha
da derinleşmişti; ayaklarını sürüyerek yürüyüşü, tüm gücünü yitirdiğini gösteriyordu ve öylesine çökmüştü ki boyu sanki biraz küçülmüş gibiydi. Adamın, gelişinden gidişine dek ağzından bir tek
sözcüğün çıkmaması da beni çok şaşırtmıştı.
“Adam, dışarı çıkınca üsteğmen Fevzi, bana döndü ve sağ yumruğunu sol avucundan çıkarıp sallayarak:
“Nah! Rusya’ya gideceksin! Namussuz komünist piçi! dedi.
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“Benim bu hareketten pek bir şey anlamadığımı görünce açıklamak gereğini duydu:
“- Biz, dedi. Bu namussuz gibi üç kişiyi postaladık sınır dışına;
ama canlı olarak değil tabii. MAH’ın yazısındaki “kimseye gösterilmeden sınır dışı edilsin” sözlerinin anlamı, “adamı yok edin” demek
oluyor. Anladın mı şimdi ha!
“Hiç beklemediğim bu açıklama karşısında benim şaşkınlığım
bir kat daha arttı ve adeta ağzım açık kaldı; çünkü Üstğm. Fevzi
açıkça bir cinayetten söz ediyordu. Herhalde şaka yapıyordu, ama
yine de Üstğm. Fevzi’nin biraz önceki sadistçe gülümsemesi bende kuşku yaratıyordu. Bu hain adama çok kızmama karşın, hiçbir
yargı kararı olmadan, yetkili ve görevli olmayan kişiler tarafından,
bir gizli yazıdaki belirsiz bir ifadeye dayanarak -kimseye gösterilmeden- bir insanın öldürülebileceğine olanak göremiyordum.
Evet! Kuşkusuz bu soğuk bir şakaydı; beni saf bulmuşlar işletiyorlardı. Bu düşünce ile ben de belli belirsiz bir gülümseme ile onlara
katıldım.
“Gece bir hayli ilerlemişti. Yüzbaşı Aziz esneyerek ayağa kalktı
ve odasına yönelirken, geriye bakıp:
“- Haydi çocuklar, dedi. Çok geç oldu, ben yatmaya gidiyorum,
size iyi geceler.
“Sonra ciddi bir eda ile ekledi:
“Hem yarın sabah çok işimiz var, dedi. Haa! Fevzi kaçta çıkarız
yola?
“- Üçte hareket edersek gün ağarmadan sınırda oluruz. Sonra da “kimseye göstermeden” sınır dışı ederiz, değil mi yüzbaşım?
Hah hah hah!
“Yüzbaşı Aziz, başını salladı, planı onaylıyordu ve Fevzi’nin
sözlerini yineledi:
“Kimseye göstermeden”, değil mi? Hah hah hah!
Üsteğmen Fevzi de kalktı ve yatmaya giderken;
“- Haydi iyi geceler Nevzat. Yarın olanları sana anlatırım, dedi.
“- İyi geceler Üsteğmenim.
“Ertesi gün erkenden eğitime çıktığım için Üstğm. Fevzi’yi görmeme ya da onun beni aramasına fırsat olmamıştı. Öğleyin eğitimden dönüp öğle yemeği için gazinoya gittiğimde, orada Üstğm.
Fevzi ile karşılaştım. İştahla yemeğini yiyordu. Benim, kendi masasına oturmamı işaret etti; ben de oturdum ve yemeğimi istedim.
Fevzi’nin yüzündeki geceki ısırırcasına gülüşün yerini, şimdi görevini, ya da sevdiği bir işi başarıyla yapmış bir insanın mutluluğunu yansıtan bir gülümseme almıştı. Benim, olayı merak ettiğimi
düşünerek:
“- Domuzu sınır dışına postaladık, dedi.
“- Eh, adam da isteğine kavuşmuştur artık.
“Fevzi, benim bu saflığıma kahkahalarla güldü:
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“- Yahu, sen de amma safsın be Nevzat! Dün gece anlattıklarım
hiç mi anlamadın yani?
“- …
“- Her neyse. Dün gece Yzb. Aziz ve önceki sınır dışı olaylarında
bize yardım eden bir arkadaşla, Üstğm. Rıza (T) ile adamı sınıra götürdük. Tam sınıra gelince, elleri arkadan bağlı olan adama,
önümüzden yürümesini söyledik. Adam öldürüleceğini anlamıştı
galiba; çok zor yürüyor, ayaklarını sürüyordu. Sınırdan Bulgar
topraklarına üç dört adım atar atmaz, hazırlayıp yanımızda getirdiğimiz ilmikli ipi hızla arkadan adamın boynuna geçirdik ve iki
taraftan Üsteğmen Rıza ile var gücümüzle ipe asıldık. Ben, o arada
dizimi adamın beline dayayıp güç alıyordum ve “küt!” diye bir ses
duyuldu; boynu kırılmıştı. Tabii “kimse görmeden sınır dışı edilmesi” için ateşli silah kullanamazdık. En sessiz ve temiz yöntem
boğmaktı; biz de öyle yaptık. Sonra sınırın üç dört adım ötesine bir
çukur açtık, adamı içine atıp toprakla örttük. Sabahleyin de tutanağı yazıp tabur komutanına verdik: “… hiç kimseye gösterilmeden
sınır dışı edilmiştir.” Altında da üçümüzün imzası bulunuyordu.
“Üstğm. Fevzi’nin yüzüne baka kalmıştım. Hiçbir şey diyemedim. Ayrıca ne diyebilir ne yapabilirdim, bilemiyordum. “Oh iyi
olmuş hain komüniste!..” mi demeliydim ya da “Bu yaptığınız cinayettir!” mi demeliydim? Yoksa bu cinayeti üst komutanlara ihbar
mı etmeliydim. İhbar etsem bunu nasıl kanıtlardım. Olayı sadece
bana anlatmışlardı, bu nedenle başka bir tanık gösteremezdim. Ayrıca öldürme olayı Türk topraklarında değil, Bulgar topraklarında
işlendiği için cinayeti nasıl kanıtlardım? Bu çaresizlik içinde susmaktan başka bir olanak yoktu ve ben de sustum; bugüne dek ilk
kez burada açıklıyorum bu olayı.”[59]
Nurullah Ankut Yoldaş: Çok teşekkür ederim amcam.
(Alkışlar… Slogan: Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır…
Alkışlar…)
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet yoldaşlar. Kasım ayı, diyor, burada
şaşırtmaca yapmak için. Nisan dese açıkça Sabahattin Ali’yi işaret etmiş olacak. Bence büyük olasılıkla bu yüzden Kasım ayı diyor. Tarif
ettiği tip, her şeyiyle Sabahattin Ali’nin tipi. Birkaç yıl önce Stalin nota
verdi dediğine göre, bu katliam 1948 yılına denk düşüyor. Hani bu alçakça nota oyunu hemen savaş bitiminde oynandı ya…
Zayıf bir olasılıkla Sabahattin Ali olmasa bile başka bir devrimci
aydınımız burada anlatılan canavarlığın kurbanı. Ama kuvvetli olasılıkla Sabahattin Ali’nin alçakça katli anlattığı olay.
[59]

Nevzat Bölügiray, Geçmişten Geleceğe, Tekin Yayınları, İstanbul, 2009, s. 17-22
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Nevzat Bölügiray da burada yüreksizliğini, çaresizliğini diyelim
isterseniz, küçükburjuva çaresizliğini mazeretlendirebilmek için, ne
yapabilirdim? diyor.
Adamların tarif ettiği yer belli, anlattıkları yer de belli. MAH’tan
gelmiş tutanak da belli. Görev yerine getirildi, göndermiş olduğunuz
filan kişi emrettiğiniz şekilde ortadan kaldırıldı diye MAH’a gönderilen
belge de belli. Ya da MAH’ın arşivinde duruyor. Ya da durması gerekir.
Çünkü devletin resmi belgesi bu… Orada, tutanakta tarif edilen insan
da belli… Gider orada gösterirsin. Orada sınır dışı mı etmişler, katliam
mı yapmışlar anlattıkları gibi, kanıtlarsın. Bu gayet basit bir şey… Kaldı ki bugün bile gerçek isimleriyle canileri açıklama cesareti gösteremiyor. Takma isimle işaret ediyor onları. Eh işte bunlar da küçükburjuva;
ne diyelim, şeklî Kemalist, şekilci Kemalist. Vicdanının rahatsızlığını
da hesaba katarsak, vicdanını rahatlatmak için tanık olduğu bu caniliği,
insanlık dışı hayvanlığı burada açıklamak durumunda kalıyor.
Hayvanlık bile diyemeyiz. Hayvanlara hakaret olur. Çünkü hiçbir
hayvan, içgüdülerinin dışında, zarar vermek kastıyla böyle bir eylem
yapmaz. İçgüdüleri de iki şeye odaklıdır: Bir; hayatta kalmak, iki; nesillerini devam ettirmek arkadaşlar. Yaptıkları tüm eylemler, davranışlar
hayvanların bu iki amaca yöneliktir.
(N. Ankut Yoldaş, yakın gözlüğünü o arada nereye koyduğunu hatırlamaz ve aramaya başlar. İzleyici yoldaşların söylemesiyle bulur.)
Ha, evde de bazen gözlüğümü, çay bardağımı kaybederim; Sultan’a
buldururum. Sultan cin gibi, hemen olası bulunabilecek yerleri yoklar,
bulur getirir. Ve beni de babama benzetir. “Hoca yaşlandıkça babana
benzedin, çok beceriksiz bir adam oldun”, der. E, biraz yaşın etkisi
artık. Koyduğumuz yeri unutuyoruz. Sultan’sa dikkatinden hiçbir şey
kaybetmedi… Tabiî Anadolu’nun bilinen en eski ana tanrıçası Kibele’nin ruhunu ve genlerini taşıyor. Zaten doğup büyüdüğü yer de Kibele’nin vatanına (Çatalhöyük-Konya) 40-50 kilometre kadar yakın…
***

Sabahattin Ali neden katledildi?
Sabahattin Ali, 1946 yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne geliyor ziyarete. Devlet tiyatrolarının kurucusu, Hitler Faşizminden kaçan
demokrat Alman tiyatrocu Karl Ebert’e tercümanlık yapmak üzere
birlikte geliyorlar. Ama Sabahattin Ali, Karl Ebert’ten çok daha fazla
ilgi görüyor. Tabiî S. Ali, yazar, şair, konservatuarda hoca. O bakımdan
öğrencilerin hayranlığını kazanmış. Hasanoğlan bildiğimiz gibi yüksekokul seviyesinde. Köy Enstitülerinin yüksekokul kısmı ve direği.
Bir gün bir gece kalıyorlar ve gece öğretmenlerle bir toplantı yapıyor
Sabahattin Ali. İlerici, devrimci öğrenciler var, öğretmenler var onlarla
sohbet ediyorlar.
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Tabiî aynı zamanda Nihal Atsız’ın o zamanlar aktif önderliğindeki
faşist ekip var, onlara da bağlı az sayıda köy enstitüsü öğrencisi var, öğretmen var; onlar ihbarda bulunuyorlar İlköğretim Genel Müdürlüğüne.
Yani komünist faaliyet yapılıyor, Sabahattin Ali’nin, Nazım Hikmet’in
ve diğer komünistlerin kitapları getiriliyor, okutuluyor, anlatılıyor Köy
Enstitülerinde, diye. 1946 seçimleri sonrasında, ABD Emperyalizminin
ve yerli sermayenin bu baskıları karşısında, İsmet Paşa geri adım atıyor,
çözülüyor. Kendi eliyle kurduğu Köy Enstitülerine ilk darbeyi kendisi
vuruyor; Hasanoğlan Köy Enstitüsünü kapatıyor. İhbar edilen devrimci
öğretmenler arasında, Mustafa, Metin, Orhan Yoldaşlar hatırlayacaktır,
bizim İşbilgisi Öğretmenimiz Bekir Semerci’nin de adı var. Biyoloji ve
İşbilgisi öğretmenimiz oldu, Konya Karma Ortaokulu’nda. Ermenekli,
namuslu, öğrenci dostu, bize abi gibi davranan, gerçek anlamda bir Köy
Enstitüsü öğrencisiydi, oradan yetişme bir öğretmendi.
Tabiî bütün bunlar, Sabahattin Ali için ölüm fermanın imzalanmasında etken olur. İsmet Paşa, İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı
Tonguç’u görevden alıyor ve Hasan Ali Yücel’i de bakanlıktan alıyor.
1946 seçimi sonrası kurduğu Recep Peker başbakanlığındaki yani Nazi
eğilimli hükümette H. Ali Yücel yer almıyor. Onun yerine Recep Peker’le aynı eğilimde olan Şemsettin Sirer getiriliyor.
Üstelik de H. Ali Yücel, üç yıl boyunca komünist olduğu iddiasıyla yargılanıyor; mahkemelerde süründürülüyor, sonrasında da köşesine
çekiliyor.
Bu gerici savrulmaya, İsmail Hakkı Tonguç o denli kızıyor ve küsüyor ki, İsmet Paşa’yla ömür boyunca bir daha görüşmüyor, yüz yüze
gelmiyor. O da namuslu bir insan, gerçek bir halksever, gerçek bir halk
çocuğu...
Zaten Fevzi Çakmak mesela, “Paşam bu komünist yuvalarını ne
zaman kapatacağız? Daha ne kadar tahammül edeceğiz bunlara” diye,
İsmet Paşa’ya ikide bir Genelkurmay Başkanı olarak tehdit mi diyelim,
teklif mi diyelim, girişimlerde bulunur.
İşin tuhafı, Köy Enstitülerindeki bu devrimci faaliyetleri soruşturmak üzere yeni milli eğitim bakanıyla beraber Kazım Karabekir geliyor
Hasanoğlan Köy Enstitüsüne, Sabahattin Ali’lerin ziyareti sonrasında.
Kazım Karabekir, sizin bir marşınız varmış, diyor. Hani o marşı (Ziraat
Marşı)nı belki bazı arkadaşlarımız bilir:
“Sürer eker biçeriz güvenip ötesine”
diye başlar,
“Milletin her kazancı milletin kesesine.
Toplandık baş çiftçinin, Atatürk’ün sesine”
diye ikinci, üçüncü dizesi devam eder.
O zamanki öğretmenler anlatıyor: “Baş çiftçi Atatürk”, der demez,
kestirdi, diyorlar Kazım Karabekir. Yani Atatürk’ün adını duymaya bile
tahammül edemedi, diyorlar. Bu denli tepkili arkadaşlar ve bu denli
gerici.
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Halkımıza çok büyük yararı olan bu eğitim kurumları, yerli-yabancı
Parababalarının çıkarına dokunduğu için kapatılıyor. Tabiî onların derdi
halkın refahı, mutluluğu değil. Kendi vurgunları, talanları, sömürüleridir.
Bundan sonraki yıllar artık Birinci Ulusal Kurtuluş’un ve onun sonucu kurulan Cumhuriyet’in kazanımlarının, değerlerinin birer birer
kaybedildiği yıllar olacaktır. Türkiye her geçen gün biraz daha emperyalizmin saflarına doğru çekilecek ve sonunda emperyalizmin yarısömürgesi haline dönüştürülecektir.
Köy Enstitüleriyle ilgili olarak bu konuyu geçmeden önce şu aydınlatıcı satırları okumakta fayda görüyoruz:
“1946: H. Ali Yücel ile kurucusu ve büyük eğitimci İsmail Hakkı Tonguç ve ekibi görevden alınır. Tüm Köy Enstitülüler için uzun
ve zorlu yıllar başlar…
“Toprak ağaları ve onların yurt içi ve dışındaki destekçileri
(Yerli- yabancı Finans-Kapitalistler, - N. Ankut) bu büyük atılımın
hayata geçmesine izin vermemiştir. Fakat bu kadar etkin ve iyi sonuçlar alınmış bir kurumu birdenbire kapatmayı göze alamazlar…
Bu süreç aşamalı olarak 8 yıl sürer.
“1947: Önce program değiştirilir. Öğrencinin yönetime katılması, iş eğitimi gibi temel ilkeler ve etkinlikler, mezunlara arazi ve
teçhizat sağlama uygulaması kaldırılır.
“Aynı yıl beyin işlevi gören Yüksek Köy Enstitüsü kapatılır. Öğrenciler başka okullara nakledilir. Bazı öğrenciler solcu oldukları
için askerliklerini “çavuş” olarak yaparlar.
“1948: Eğitmen kurslarına son verilir. Kimlikleri değiştirilen ve
adları hâlâ Köy Enstitüsü olan kurumlar kız ve erkek öğrencilerin
ayrılması ile son darbeyi alır.
“1954: İlköğretmen okuluna dönüştürülerek tamamen kapatılır. (Demokrat Parti İktidarı-Bayar-Menderes döneminde, - N. Ankut)
“Böylece, UNESCO tarafından gelişmekte olan ülkelere önerilen eğitim tarihinin bu özgün uygulamasına son verilmiştir.
“Geriye Kalanlar!!
“1945-46 öğretim yılına kadar:
“17 321 öğretmen, 8756 eğitmen, 1599 sağlık memuru, milyonlarca yetişmiş öğrenci, onlarca yazar, bilim insanı, sanatçı;
“710 bina, 15 000 dönüm işlenmiş toprak, 750 000 dikilmiş fidan, 1200 dönüm bağ…” (Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği, KAVEG)[60]

***
Nurullah Ankut, Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve Türkiye, Derleniş Yayınları, Mayıs 2014, s. 137-147.
[60]
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İşte olayın gerçek trajik hikâyesi böyledir, arkadaşlar...
Şimdi gördünüz mü, Yapı Kredi’nin yaptığı namussuzluğun, alçaklığın, düzenbazlığın ne boyutta olduğunu?
Devrim Şehidimiz Sabahattin Ali’ye yapılan bu iğrenç saldırı, herkesten önce hâlâ yaşıyor olduğunu sandığımız, yasal mirasçısı Filiz Ali
tarafından protesto edilip engellenmeliydi.
Hadi diyelim ki o yapmadı, yapamadı; şöyle oldu böyle oldu...
Yaşayan edebiyatçılarımız tarafından bu iğrenç saldırı lanetlenmeliydi. Çünkü Türkiye’nin dünya edebiyat çevrelerince de tanınan, önde
gelen yazarlarından biridir Sabahattin Ali.
Aynı zamanda da halk düşmanı Karabekir’lerin, Fevzi Çakmak’ların da ifadelendirdiği gibi Komünisttir. Yani halkın da, vatanın da gerçek dostlarındandır. İnsanın da daniskası olanlardandır.
Fakat biz, ne yazık ki bugüne dek Sabahattin Ali’ye yönelik yapılmış, hem de kendi kitapları alet edilerek yapılmış bu haksızlığa karşı
çıkan herhangi bir ses ya da söz duymadık, görmedik. Bu da işin başka
bir acı tarafıdır, arkadaşlar...
Sabahattin Ali, gerçek devrimci, gerçek edebiyatçı ve gerçek sanatçılarımızdandır. MAH ya da MİT tarafından katledilen şehidimizdir.
Davası davamızdır, kavgası kavgamızdır.
Eninde sonunda biz kazanacağız. Halkımız kazanacak, halklarımız
kazanacak!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Ocak 2019
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Ayrım
Yirmi Dokuz

Ordu’yu dahi özelleştirmek
nasıl bir “millilik” ve “yerlilik”tir?..
Behey Kaçak Saray’da mukim, Kuvayimilliye’nin Önderleri Mustafa Kemal ve İnönü’nün, Laik Cumhuriyet’in, vatanın ve milletin
azılı düşmanı, ABD devşirmesi Hafız!
454 milyon dolarlık, halkının düşmanı hain Katar Şeyhi’nin sana
hediye ettiği uçağa karşılık olarak 20 milyar dolarlık Adapazarı-Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası’nı mı peşkeş çekeceksin ona?
Bu, apaçık bir biçimde vatana ihanet suçu işlemekle eşdeğerdir...
Bu, Türk Milletine ve Türk Ordusu’na düşmanlıktır, bu, siyasi ahlâki ve insani vicdan dışı ağır bir cürümdür.
Bu, Türk Ordusu’nu çökertme girişimidir. Bu, yine açık ve kesin
biçimde Anayasa ihlalidir.
Fabrika emekçilerinden namuslu bir personelin şu feryadına bakar mısınız bir, arkadaşlar?..
***
ETHEM SANCAK ve KATAR ORTAKLIĞINA DEVREDİLMEK İSTENİLEN ADAPAZARI ARİFEYE’de KURULU OLAN
TANK PALET FABRİKASINDA GÖREVLİ BİR TEKNİSYEN
ASTSUBAY’ın TÜRK HALKINA MESAJI!!!
Vatanını ve Milletini seven herkesin elden ele yayması temennisiyle...
20 Aralık 2018 Tarihli ve 30631 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan
481 sayılı Özelleştirme İdaresi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı ile;
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1’inci
Ana Bakım Merkezi Müdürlüğü işyerinin tüm mal ve hizmet üretim
birimleri (Fabrika) “Milli Savunma Sanayiinde ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile fabrikanın işletme verimliliğinin arttırılması ve yeni iş/üretim imkanları oluşturmaya yönelik
yatırımların özel sektör tarafından yapılacağı” gerekçe gösterilerek
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özelleştirme kapsam ve programına alındığı ilan edilmiştir.
1’inci Ana Bakım Merkezi Müdürlüğü Fabrikasının 50 yılda oluşan
savunma sanayi tecrübesiyle zırhlı araçları (Fırtına obüs) sıfırdan üretmesi, tank modernizasyonunda tecrübe, bilgi ve deneyime sahip yetişmiş işgücü, son 10 yılda 3 defa özel sektörü bile gıpta ettirecek şekilde
MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ’nin en verimli işyeri olarak tescil
ettiği, Dünya’daki ilk beş arasındaki bir işyeridir. Bu fabrikanın bugün
yeniden kurulması sadece 20 milyar dolarlık bir yatırımı gerektirmekte,
bilgi ve tecrübe oluşumu ise en az 10 yılı bulmaktadır. Fabrikada gururumuz FIRTINA OBÜS seri üretimi, gündüz ve gece görüş dürbünleri üretimi, dünyanın en uzun süre dayanıklı tank ve tırtıllı araç paleti
üretimi sıfırdan % 100 milli olarak yapılmakta, Leopard 1 ve 2 tanklarının ve diğer tankların modernizasyonu tamamen sökülerek yeniden
yapılması şeklinde modernize edilmeye devam edilmektedir. TSK’nin
mevcut taleplerine bile 7/24 esasına göre çalıştırılarak yetişmekte zorlanmaktadır. Fabrika, Sakarya ili Arifiye ilçesinde, E-5 ile Otobanın
tam ortasında Adapazarı şehir girişinde, 1 milyon 804 bin metrekarelik
her türlü yeni yatırıma müsait çok geniş bir arazi üzerinde kuruludur.
500 ile 700 milyon dolarlık bir yatırımla 6 ay içerisinde seri Altay tankı
üretim kapasitesi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından tespit edilmiş,
bizzat Başkan ve MSB Bakan yardımcısı tarafından, Altay tankının ana
üretiminin bu fabrika tarafından MSB-ASFAT AŞ kanalıyla yapılacağı
deklare edilmiştir. Fabrika, ülkemiz savunma sanayii açısından vazgeçilemez kritik önemde ve tekrar yerine konulması mümkün olmayan
STRATEJİK ÖNEMDEKİ bir tesistir.
10 yıldır sadece prototipi için ALTAY tankına 1 milyar doların üzerinde ülkemizin kaynakları harcanırken, ülkemizde ALTAY tankını az
bir yatırımla, 100 kadar yeni işçi alımı yapılarak 6 ayda seri üretimi
yapabilecek devletin elindeki tank üretme kapasitesi ve tecrübesi olan
tek fabrikamız, hiçbir tank ve obüs üretme yeteneği ve kapasitesi olmayan, adrese teslim olarak alacağı kesin olan Ethem Sancak ve Katar
girişimine havale edilmesi kabul edilemez. Aklı başında her firma veya
holding bile kendi elindeki pırlanta değerindeki, ekonomiye sağladığı
katma değeri olan böyle bir fabrikayı kaptırmamak için uğraşacakken,
kendi silahlı kuvvetlerine ve stratejik işbirliği içerisinde olduğu dünyanın diğer silahlı kuvvetlerine üretim ve satış yapmakta olan böyle bir
fabrikanın göz göre göre millilikten çıkarılması mantıkla izah edilemez. Kara Kuvvetleri Komutanlığının zırhlı ve tırtıllı araçlarının, tanklarının, Fırtına Obüslerin kalbi elinden alınmaktadır. Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayi Başkanlığı’na bağlı Askeri Fabrikalar ve Tersaneler
Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) adı altında zaten 2 yıl önce bu amaçla
kurulmuş olup, bu şirketin tüm askeri fabrikalarla, askeri tersanelerle,
yurt içi ve yurt dışı firmalarla, askeri fabrika ve tersanelerin imkanlarını kullanarak ortak üretim, ortak kullanım ve çalışma yapması imkanı
varken, Fabrikanın özelleştirilerek tamamen devredilmesi milli değerin
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elden çıkarılması anlamına gelmektedir .
Fabrikada halen bir albayın komutasında 29 subay, 50 astsubay, 22
uzman çavuş, 112 memur ve 714 işçi çalışmaktadır. Fabrikanın hukuki vasfı TSK’ya hizmet üreten diğer tabur, alay veya tugaylarla aynı
durumdadır. Askeri tırtıllı araçların bakım, onarım ve modernizasyonu yapan bu Fabrika Müdürlüğünün işletmesinin devri, Anayasa’mızın
Savunmanın devletin görevi olduğu, savaşa hazırlık yapması gerektiği
ilkesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı Kuruluş
Ve Teşkilat Kanununa ve en önemlisi 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu’nun 1. maddesinde sayılan “özelleştirme kapsamına alınabilecek
kuruluşları belirleyen” maddeye aykırıdır. Bu nedenle de, bu fabrikanın
özelleştirme kapsamına alınması Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir birliğini özelleştirmekle aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır. Bu derece
hukuksal ve stratejik hata yapılmasının, Sayın Cumhurbaşkanımızın
Özelleştirme İdaresi Başkanı ve askeri fabrikalardan sorumlu Milli Savunma Bakan Yardımcısının yanlış bilgilendirilmesinden ve yönlendirilmesinden kaynaklandığını değerlendirmekteyiz.
Ülkemizin, geri dönülmez bir hata zincirinin başlangıcı olan böyle vehametin içine sokulduğunun henüz farkına varılmadığını görmek
bizleri derinden üzmektedir. Bu özelleştirme kararından vazgeçilerek,
fabrikanın mevcut haliyle Altay Tank projesini alan firmayla, ASFAT
AŞ kanalıyla işbirliği ve sözleşme yapılarak, tank üretim sürecinde kullanılmasının daha doğru olacağının dile getirilmesi ve takip edilmesi,
yüreği yaralı ve özverili yüzbinlerce savunma işçisi ve memuru tarafından umutla beklenmektedir.

***
Yukarıdaki açıklamada ihanetin boyutlarını çok net biçimde ortaya
koymuş, fabrika emekçisi, yurtsever kardeşimiz...
Onun da dile getirdiği gibi, bu ihanet açık bir biçimde Ordu’nun bir
bölümünün Katar Şeyhi’ne ve Bin Kalıplılar Dergâhından yetişme fırıldak Ethem Sancak nam Parababasına satmak anlamına gelir.
Yani Ordu’yu özelleştirmiş oluyor, Kaçak Saraylı Tayyip...
Böyle bir ihanet hangi kanunda yazar?
Hangi ahlâka, vicdana, kitaba sığar?
Odatv’de de bir hafta önce, konuya ilişkin, daha doğrusu ihanet sürecine ve boyutlarına ilişkin şöyle bir yazı yayımlandı:
***
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla özelleştirme kararı
alınan Sakarya’daki Milli Savunma Bakanlığı’na ait Tank Palet Fabrikası’nda, aylar öncesinden, Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki

245

BMC’ye bedelsiz atölye ve arazi tahsisi yapıldığı ortaya çıktı. Özelleştirme kararı alınmadan aylar önce BMC’ye atölye ve alan tahsis edilmesi, “ihalenin adrese teslim” olacağını ortaya koydu. Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’ın, geçen hafta, fabrikaya yaptığı ziyaret de “özelleştirme konusundaki endişeleri” gidermezken, fabrikada örgütlü Türk
Harb-İş Sendikası, özelleştirmeye karşı direnişini sürdürme kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’nin 20 Aralık 2018 tarihli sayısında yayımlanan kararla, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan ve ‘Tank Palet Fabrikası’ olarak bilinen Milli Savunma
Bakanlığı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü özelleştirme kapsamına
alındı. Kararda, özelleştirmenin işletme hakkının devri yoluyla yapılacağı, işletme hakkının 25 yıl süreyle devredileceği belirtildi. 1975 yılında kurulan ve tamamen yerli üretim yapan Tank Palet Fabrikası’nda,
‘Fırtına Obüsü’ ile ‘Poyraz’ mühimmat ikmal aracının yanı sıra gündüz
ve gece görüş dürbünleri, tank ve tırtıllı araç paleti üretiliyor. Fabrikada, Leopard 1 ve 2 tanklarının ve diğer tankların modernizasyonu da
gerçekleştiriliyor.
AKAR’DAN ZİYARET
Fabrikanın özelleştirilmesi kararına, muhalefet partileri ve Türk
Harb-İş’ten tepki yükselirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fabrikanın özelleştirme kararına yönelik tepkileri yatıştırmak için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte 4 Ocak’ta fabrikayı ziyaret etti.
Fabrikanın özelleştirme kararından geri adım atılmayacağının işaretini
veren Akar, “özelleştirme kararının satış anlamına gelmediğini” de savundu. Akar, “Bunun anlamı işletme hakkının devredilmesidir. Burada
satmak yok. Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak,
teknolojik seviyesini yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik
seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir. Ayrıca, diğer bir amacımız
yurtiçi ve yurtdışında teknolojik potansiyelden azami ve süratle istifade edilmesini sağlamaktır” dedi. Akar, fabrikada üretilen ürünlerin,
“özel sektörün dinamizmi ve bağlantılarından faydalanılarak dost ve
müttefik ülkelere satılacağını” belirtirken, fabrikanın modernizasyonu
için ilk etapta yaklaşık 40-50 milyon dolarlık yatırımın yapılacağını da
dile getirdi.
‘PEŞKEŞ’ HAZIRLIĞI
Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi ilk olarak gündeme geldiğinde fabrikanın, bir dönem AKP MKYK üyesi de olan Ethem Sancak
ile Katar ortaklığındaki BMC’ye devredileceği iddiaları gündeme gelmişti. Muhalefet partileri, fabrikanın Sancak’a ‘adrese teslim’ ihale yoluyla verileceğini dile getirmişlerdi. Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre; fabrikanın BMC’ye devredilmek için hazırlıkların
ise çok önceden başladığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye
göre, Milli Savunma Bakanlığı, 6 ay önce Tank Palet Fabrikası’nda
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BMC’ye iki atölye ve bir boş arazinin bedelsiz olarak kiralanması yönünde bir emir gönderdi. Bakanlık, geçen hafta da fabrikaya yeni bir
emir göndererek, fabrikanın tank bölümünde bulunan imalat atölyesinde 4 bin 200 metrekarelik bir bölüm ile 3 dönüm büyüklüğünde üzeri
beton kaplı olan bir arazinin BMC’ye bedelsiz olarak tahsis edilmesini
istedi. Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme kararının Resmi Gazete’de
yayımlanmasından 6 ay önce ve Resmi Gazete’de yayımlanmasından
sonra fabrikada BMC’ye bedelsiz alan tahsis edilmesi, özelleştirme ihalesinin de ‘adrese teslim’ olacağını ortaya koydu.
‘SÜPER’ TEŞVİKE RAĞMEN İNŞAAT DURMUŞTU
Türkiye’nin ana muharebe tankı olarak tanıtılan Altay’ın seri üretimi ve bu tank için motor geliştirme ihalesini geçen yıl BMC kazanmış,
BMC’nin bu tankı Sakarya’nın Karasu ilçesinde yapacağı fabrikada
üreteceği açıklanmıştı. Ağustos ayında BMC’ye Sakarya’ya yapılacak
yatırım için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, yüzde yüz oranında kurumlar vergisi indiriminin de aralarında bulunduğu ‘süper teşvik’ olarak adlandırılan devlet teşviki sağlanmıştı. Ancak
ekim ayında BMC’nin Karasu’daki fabrikasının inşaatı durduruldu.
Tank Palet Fabrikası’nın devriyle BMC’nin sıfırdan fabrika kurmak
yerine hâlihazırdaki fabrikanın modernizasyonu ile tank üretimine başlayacağı ifade ediliyor.
‘ÇALIŞANLARI TATMİN EDECEK AÇIKLAMA YOK’
Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın
Tank Palet Fabrikası’nı ziyaretinde yaptığı açıklamalarla ilgili olarak,
“Sayın Bakanımız, ‘Çalışan arkadaşlarımızın özlük hakları korunacak’
dedi. Biz bunu SEKA’da da gördük, Türk Telekom’da da gördük. Özlük
hakları denildiğinde size bir seçenek sunuluyor; ‘Alan firmayla çalışmıyorsanız, özlük hakkını al git’ diyorlar, özlük hakkından kasıt bu. Dolayısıyla burada çalışanları ve sendikayı tatmin edecek bir açıklama yok”
dedi. Yavuz, Akar’ın “Amacımız fabrikayı güçlendirmek ve stratejik
seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir” sözlerini de eleştirerek,
“Bakanımızın ‘Bu yapıyla üretime geçilemez’ sözlerini biz kabul etmiyoruz. O zaman madem burada seri üretim yapılacak kapasite yok, nasıl
50 milyon dolar yatırımla taşeron firmayla üretim yapacağız? Ben orada doyurucu bir açıklama görmedim. Bu fabrikanın öyle bir kapasitesi
olmasa zaten özelleştirme kapsamına almazlardı” ifadelerini kullandı.
19 OCAK’TA EYLEM VAR
Yaşar Yavuz, “Bizim derdimiz, fabrikanın ordu malı olarak kalması.
Bunun haricinde hiçbir şey bizi tatmin etmez. Önemli olan, ordunun
malının orduda kalması. Katar firmasının buraya girmesini asla istemiyoruz. Bu nedenle mücadelemize devam edeceğiz. Gücümüz neye
yetiyorsa o ölçüde mücadelemizi sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı. Fabrikanın özelleştirilmemesi için açılan imza kampanyası sürerken
TBMM’deki tüm milletvekillerine fabrikanın önemini anlatan ve özel-
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leştirilmemesi çağrısında bulunan bir mektup gönderildi. 19 Ocak’ta ise
Sakarya’da özelleştirmeye karşı kitlesel bir eylem yapılacak.[61]

***
Sözü fazla uzatmayalım. Çok açık, kesin ve anlaşılır biçimde görüldüğü gibi, Tayyipgiller, Türk Ordusu’nu bütünüyle çökertme ve sinsice
imha işini FETÖ’nün bıraktığı yerden alıp aynı hırs ve kindarlıkla sürdürmektedirler.
Malum ya; Kaçak Saraylı Hafız, “BOP’un Eşbaşkanlarından bir tanesidir.” Ve o; “Biz bu görevi yapıyoruz”, diye ihanetini övgüyle dile
getirmektedir efendileri karşısında, yani ABD ve AB Emperyalist Haydutları karşısında.
BOP Haritası da artık namuslu her aydınımızın bildiği gibi, Türkiye’yi üç parçaya bölünmüş olarak göstermektedir. Bu ihanetin gerçekleştirilebilmesi için de Ordu’nun bütünüyle felç edilmesi ya da bir enkaz yığınına dönüştürülmesi gerekmektedir. İşte Tayyipgiller, bu ihanet
görevini yerine getirmektedirler.
Tarihe not düşmek açısından, hukukçu yoldaşlarımızın bu açık ve
kesin ihanete ilişkin olarak da bir suç duyurusunda bulunmaları gerekir
herhalde.
Tüm hainlerin sonu hüsrandır, arkadaşlar...
Bunlar da, işlemiş oldukları binbir suçlarından olduğu gibi, bu ihanetlerinden dolayı da hukukla, kanunla çalışan, insani vicdana sahip
bağımsız mahkemeler önüne çıkarılacak ve hesap vereceklerdir...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Ocak 2019

https://odatv.com/tank-palet-fabrikasinin-satisindan -kotu-kokular-geliyor-07011916.
html.
[61]
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Suriye’ye düşmanlık gütmek
vatana bir başka ihanetindir
Aslında Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi de, ABD Başkanı Faşist
Bunak Trump ve ABD Derin Devleti de bütünüyle anlaşık durumdadırlar.
Bunlar, Suriye’de “Tantanacılık” yaparak, Karagöz Oyunu’ndaki gibi birbirleriyle çene yarıştırarak, bilinçsiz halkımıza; “Cambaza
bak!”, numarası çekiyorlar.
Bu arada da Ege’deki 18 Adamızın ve Denizimizin ve Kıbrıs’ın
Doğu Akdeniz’deki haklarımızla birlikte Yunanistan’a tam anlamıyla
devrini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.
İşte bu ihaneti halkımızın gözünden kaçırabilmek için de durup
dinlenmeden Suriye’yle ilgili laf cambazlığına girişiyorlar.
Dünya âlem bilmektedir ki, Suriye’de Beşşar Esad liderliğindeki
BAAS İktidarı kazanmıştır...
ABD Emperyalist Haydudu’yla Avrupa Birliği’nin kaşar emperyalist çakal devletleri hezimete uğramış durumdadırlar.
Ne diyor Beşşar Esad?
“Bir karış toprağımızı bile teröristlerin elinde bırakmamacasına, vatanımızın tamamını kurtarmadıkça savaşmaya devam edeceğiz.”
Burada soralım ve seslenelim, Kaçak Saray’da mukim, “Tayyip”
nam ABD taşeronu Hafız Efendi’ye:
Eğer sıfır virgül milyonda bir miktarında olsun vatanseverlik ve siyasi ahlâk taşıyorsan, Beşşar Esad’dan özür dile ve onunla el sıkış...
Bak, yolun başında seninle aynı ihanet cephesinde olan ABD kuklası Arap Devletçikleri bile izledikleri yolun tıkandığını görerek, istemeye istemeye de olsa, Suriye’yle yeniden diplomatik ilişkiler kurma
yoluna girdiler. Yani Suriye’nin Beşşar Esad liderliğindeki yönetimini
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tanıma mecburiyetinde kaldılar.
Bir sen kaldın, Suriye konusunda ABD işbirlikçiliğinde, piyonluğunda ve İslam Dünyasına ihanette direnmeye devam eden...
Türkiye’de her namuslu aydın, yüzde yüz kesinlikte bilmekte ve
söylemektedir ki; Suriye’de Türkiye’nin çıkarlarıyla Beşşar Esad ve
yönetiminin çıkarları bire bir örtüşmektedir.
Tüm yapman gereken Beşşar Esad’la el sıkışıp sınırı kapatmandır.
Türkiye’de ortalama yedi yıldan bu yana beslemekte olduğumuz,
yoksul halkımızın alınterinden senin tarafından çalınan 60-70 milyar
dolar civarındaki bir parayı (belki de çok daha fazla miktarda olabilir
bu para) boğazına ve barınmasına akıttığın, sayıları 5 milyonu aşkın
olarak tahmin edilen hainler sürüsünü de göndermendir ülkelerine. Ya
da gitmek istiyorlarsa, o cehennemin, yani Suriye cehenneminin odun
taşıyıcılarından olan AB Emperyalist Haydut Devletlerinin ülkelerine
doğru sevk etmendir.
İşte bütün yapman gereken sadece bunlardan ibarettir, Suriye’ye
ilişkin olarak.
Ondan sonra da Ege’deki 18 Adamız ve Denizimizden başlamak
üzere Kıbrıs’taki ve Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumak için harekete geçmendir.
Fakat bu senin için ölümlerden bile daha zordur, değil mi?
Çünkü bunları yaparsan, seni devşiren, iktidara getiren ve 16 yıldan
bu yana da orada tutan ABD Emperyalist Haydudu seni hemen alaşağı
eder...
Bunu da biliyorsun, değil mi?
İşte bildiğin için de ihanetlerini sürdürüp gidiyorsun...
Bir türlü dönüş yapamıyorsun...
Çünkü başlangıçta söz verdin ABD’li efendilerine; BOP’un o haydutlar tarafından hayata geçirilmesine bütün gücümle ben de yardım
edeceğim, diye.
İsrail’in düşmanlarının ortadan kaldırılmasına, siz ve İsrail’le birlikte elimden gelen her şeyi ortaya koyarak çalışacağım, diye.
Ve İslam’ın içinin boşaltılarak Kur’an ve Muhammed İslamı’nın ortadan kaldırılıp onun yerine bir hırsızlar ve hainler dini olan CIA-Pentagon İslamı’nı geçireceğim, diye.
İşte bu sebepten ihanetlerine, tahribatlarına, vatanımıza, halkımıza
verdiğin zararlara, ettiğin kötülüklere ara vermeksizin devam ediyorsun...
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ABD Haydut Çakalı sana Irak’ta oynadığın ihanet oyununu Suriye’de de oynatmak istiyor. Tabiî o kadarıyla da yetinmiyor. Türkiye’de
de oynatmak istiyor. Zaten yapmış olduğun bazı girişimler, ki bunlardan daha önce söz etmiştik, Mart Yerel Seçimlerinden sonra Türkiye’yi
eyaletlere bölme maskesi ardında BOP’un Türkiye ayağını da sinsice
hayata geçirmeye başlayacağını gösteriyor.
Fakat işte bütün bunlar, artık en zavallı, en cahil, en bilinçsiz “hülooğğ”cuların tarafından bile yutulmayacak, hazmedilmeyecek ihanetler
boyutuna vardı.
Yani ne edersen et, yolun sonuna varmaktan kendini kurtaramayacaksın!
Her hain gibi hak ettiğin hazin sonla karşılaşacaksın...
Bak, bugünkü yasalar çerçevesinde yargılayacağız seni. Sadece savcılar gerçek anlamda Laik Cumhuriyet’i koruma bilinç ve sorumluluğunda olan hukukçulardan oluşacak. Yargıçlar da emri sadece hukuktan, onun evrensel ilkelerinden, Anayasa ve yasalarla vicdanından alan
gerçek anlamda hukukçular olacak.
İşte bunlardan oluşan mahkemenin karşısına çıkarılacaksınız, Tayyip! Sadece kendin değil, tüm avanenle birlikte. Yani AKP’giller’inin
tamamıyla birlikte...
Ne kamu malından aşırdığınız kör kuruş yanınıza kalacak, ne de
bugüne dek yapıp ettiğiniz binbir ihanetten bir teki!
Hepsinin hesabını vereceksiniz!
Hazır ol o güne, Tayyip!
Ve aklında da mıh gibi tut bu uyarımızı...
Unutma ki biz ne demişsek odur.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Ocak 2019
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Türk Ordusu’nun Tank Palet Fabrikası’nı satmak
yeni bir vatana ihanet örneğidir
Behey Kaçak Saray’da mukim, ABD devşirmesi Tayyip Efendi!
Demek, Türk Ordusu’nun önemli bir parçası olan Sakarya-Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası’nın; amigolarından, Bin Kalıplılar Tekkesi’nde yetişmiş dönek Ethem Sancak, Arap Halkının yüzkaralarından, halk düşmanı, hain ABD uşağı Katar Emiri ve senin Karadenizli
kankalarından Talip Öztürk’e yeyim etme-peşkeş çekme düşüncesi ve
önerisi senden geldi, öyle mi?
Nedir senin bu millete ve Türk Ordusu’na düşmanlığın?
Birinci Kuvayimilliye’de Potamyalı atalarının yapamadığını şimdi
sen koyu Müslüman maskesi ardında mı yapmak istiyorsun?
Bu milletin Ordusunu ve Anadolu’daki varlığını, efendin ABD’nin
de direktifleri doğrultusunda yok etmek mi istiyorsun?
Daha önce de bizim ve Hayri Kırbaşoğlu, Yaşar Nuri Öztürk,
Cemil Kılıç ve İhsan Eliaçık gibi namuslu ilahiyatçıların da açıkça
belirtmiş olduğu üzere; senin Muhammedî İslam’la, Kur’an İslamı’yla
zerre miktarda olsun bir irtibatın, bir benzerliğin yoktur.
Muaviye ve Yezid ne kadar Müslümansa, sen de işte o kadar Müslümansın...
CIA-Pentagon ve Washington ne kadar Müslümansa, sen de ancak
onlar kadar Müslümansın...
Bin Kalıplılar Dergâhı’nın yetiştirmesi ve bir zamanlarki sadık şürekâsı, dönekler döneği Ethem Sancak’ın “Savunma Sanayi Zirvesi”
ibaresiyle süslemiş olduğun toplantıda, onunla aranızda geçen ihanet
pazarlığına ilişkin şu söylediklerine bak:
“Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın BMC’ye satılmasına
tepkiler devam ederken, Ethem Sancak, Türk Savunma Sanayii

257

Zirvesi’nde BMC’yi nasıl aldığını açıkladı.

“BMC’nin alınması için kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
yönlendirdiğini söyleyen Ethem Sancak, şunları söyledi:
“Liderimiz bana dedi ki; ‘Sen o otomotiv şirketinin altından
kalkabilir misin?’ Valla ne emrederseniz onu yaparım. Ama buna
gücüm yetmeyebilir. Elimdeki varidatım bu. Savunma sanayine
girmek o gün için bir macera. Ben de eski bir sosyalist yeni bir
Müslüman olarak kardeşlerim arasında adil bölüşmüştüm serveti.
16’da bir parçası kalmıştı.
“Dedim; ‘Bu para var. Bununla alınabiliyorsa ihaleye gireyim.
Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi güçlü bir sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fon olması lazım arkamda.
‘Ne yaparız’ dedi. Sizin büyük ferasetinizle Arapların onurlu bir
bölümünü kendine getirttiniz. Katar’la neredeyse tek millet iki
devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar’a. Emir
de sizi kırmaz. Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak
ederseniz bu işin altından kalkarız. Sağ olsun sayın Emir’i aradı o
da kırmadı. BMC’nin yüzde 50 eksi birini Katar ordusuna sattım.
Tek başına yapmak istemiyordum. Benim gibi deli bir Laz ortak da
önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım; Talip
Öztürk, eşit bölüştük.”[62]

Nesi seni rahatsız etti de durduk yerde Türk Ordusu’nun en gözde
ve en modern teknoloji ürünü silahlar üreten bir birimini bu hain oğlu
hainlere peşkeş çektin, Tayyip?..
Besbelli ki 10 küsur yıl boyu kankardeşliği ettiğin FETÖ’yle, 15
Temmuz 2016’daki Ganimet Paylaşım Savaşı’nız sonrasında çöp arabalarıyla, iş makineleriyle kapılarını kapatmak, giriş çıkışları kesmek
ve ayrıca kışlaların elektriğini-suyunu kesmek, aç susuz bırakmak askerleri, senin bu Orduya ve Türk Milletine duyduğun kinini yatıştırmaya yetmemiş...
Askeri Okullarını kapattın Ordunun. Hastanelerini imha ettin. Ve
dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu haline getirdin.
Bütün bunlar da senin Türk Ordusu’na duyduğun kin ve öfkeyi yatıştırmaya yetmemiş. Şimdi de parça parça edip mezata çıkardın öyle
mi, bu Ordunun en gözde birimlerini?..
https://www.birgun.net/haber-detay/ethem-sancak-emri-tayyip-erdogandan-almis-organize-isler-bunlar.html.
[62]
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Medyayı da, Yargıyı da,
devletin tüm kurumlarını da çürüttün
Tüm bu ihanetlerin ve Türk Milletine ve Türkiye Halkına yaptığın
bunca zulüm ve kötülüklerin bilinmesin diye, zerre miktarda da olsa,
ara sıra sana muhalefet eden medyanın da kökünü kurutmak için Aydın
Doğan Medyasını, emir erin haline getirdiğin “Demirören Grubu”na
yeyim ettirerek onu da Havuz Medyası’na dahil ettin, değil mi?
Üstelik Demirören’in cebinden de bir para çıkmadı, sunduğun bu
ganimet karşılığında...
Yoksul köylümüze faizsiz ya da çok düşük faizli kredi vererek tarımın gelişmesine hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan Ziraat Bankası’ndan, el koyarak 700 milyon doları çektin ve Demirören’e verdin;
“Bu parayla Aydın Doğan Medyasını al!”, diye, değil mi?
Zaten daha öncesinde de muhalif bir medya bırakmamıştın. Silip süpürmüştün ortalığı. Bu son kalanları da işte böylece ortadan kaldırmış
oldun ve senin ve avanenin borozanı haline getirmiş oldun.
Bunların artık habercilikle filan bir ilgileri kalmamıştır: İşleri güçleri senin ihanet ve vurgunlarını maskelemek, perdelemek ve onları sureti
haktan göstermektir, bu adı sözde yayın organı olan kuruluşların.
Nasıl olsa Yargının da işini bitirdin; onu da AKP’giller’in ya da Kaçak Saray’ın hukuk büroları haline dönüştürdün. Böylece de kendine
hiç kimseyi karşı çıkamaz hale getirmek istedin.
Bu ihanetlerinin, talanlarının binde birini söylemeye kalkan olsa,
anında şafak vakti polisi dikiyorsun kapısına. Emrin altındaki savcıların
sanki ortada böyle birisi varmış gibi; “Cumhurbaşkanına Hakaret”ten
soruşturmayı açıveriyorlar.
Tıpkı Ortaçağ’ın Şahları, Padişahları, Sultanları gibi oldun, değil
mi?
Türkiye’yi de Ortaçağ karanlıklarına doğru hızla sürüklüyorsun.
Laik, Bilimsel, Demokratik Eğitim diye de bir şey bırakmadın. Tüm
okulları Medreselere döndürdün, tarikat yurtlarına döndürdün. Artık
Milli Eğitime bağlı okulların tamamının Pakistan-Peşaver’deki Taliban
Medreselerinden hiçbir farkı kalmadı...
Tıpkı IŞİD gibi, El Kaide-El Nusra gibi kelle kesmeye heveskâr
Ortaçağcı cihatçılar yetiştiren tarikat medreseleridir artık Türkiye’deki
okullar...
Böyle olunca da diyorsun ki; bu Allah’la aldatılmış, bu Muaviye-Yezid İslamı’yla doktrine edilmiş kitleler, bizim peşimize sürüklenip gelir...
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Bu önlemlerden sonra artık bizim Ortaçağcı Din Devletimizi, bizim
Saltanatımızı kimse yıkamaz, sarsamaz...
YSK vb. kuruluşlar da artık bütünüyle emrin altında. Bin defa seçim
yapılsa ve sana oy verecek insanların sayısı yüzde 10’lara da düşmüş
olsa yine de kendimizi sandıklardan galip çıkartırız artık. Nihayetinde
her şey bizim vereceğimiz bir işarete, bir emre bağlı, diyorsun.
Her şeyi zıvanadan çıkardın...
Emrin altındaki amigoların, bir apartman dairesine bin küsur seçmen kaydedecek denli kendilerini kaybettiler artık...
Kömürlüklerden, odunluklardan, terk edilmiş metruk binalardan onlarca, yüzlerce seçmen fışkırıyor.
Kim yapıyor bunları?
Senin İçişleri Bakanın ve “Yüksek Seçim Kurulu” adını verdiğin
kurumların görevlileri, çalışanları...

Tarihte tüm hainler hesaba çekilip
hak ettikleri hazin sonla karşılaştılar
Sırtımı da Amerika’ya dayamış durumdayım, diyorsun. Seçim sonrasında efendim ABD’nin buyruğu olan BOP Haritası’nın Türkiye ayağını da “Eyaletler Projesi” kamuflajı altında usuldan hayata geçirmeye
başlayacağım, diyorsun.
Yine efendim ABD’nin buyrukları doğrultusunda, Ege’deki Türkiye’ye ait 18 Ada’yı ve Denizi Yunanistan’a elimle teslim edip peşkeş
çektim, diyorsun.
Eee, efendime karşı hizmetimde hiç kusur etmedim, sınır da tanımadım, diyorsun. Böylece de artık içeriden ve dışarıdan gelebilecek,
bizim iktidarımızı riske edebilecek hiçbir tehlike bırakmadık diyorsun,
kalmadı, diyorsun.
Diyorsun da, işte burada fena halde yanılıyorsun...
Tarihten bir dirhem bile olsa ders çıkarmamış, ders almamış oluyorsun.
Şöyle bir bak, ilkokul ya da ortaokul seviyesindeki Tarih kitaplarına...
Ne olmuş?
Bütün diktatörler, bütün sultanlar, şahlar, padişahlar, krallar, despotlar ardı ardına yıkılmışlar. Hiçbiri Tarihin akışı karşısında direnip varlıklarını koruyamamışlar. Bütün hainler hesaba çekilmiş. Hak ettikleri
hazin sonla karşılaşmış...
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Sen de çekileceksin, avanen de çekilecek!
Ve bugünün geçerli olan yasaları kapsamında yargılanacaksınız,
Tayyip!
Ama işte kapılarındaki tabelalarda “Cumhuriyet Savcısı” yazan,
“Ceza Mahkemesi” yazan yargı kurumlarında oturanlar gerçekten oralarda oturmanın kendilerine yüklemiş olduğu sorumluluğun bilincinde
olan kişilerden oluşacak.
Yani sizlerin huzuruna çıkarılacağınız mahkemenin savcı ve yargıçları, emirleri sadece hukuktan, kanunlardan ve vicdanından alan, namuslu ve onurlu hukuk insanları olacak.
İşte oralarda, yani gerçek mahkemelerde yargılanıp işlemiş olduğunuz binbir suçun tamamının hesabını vereceksiniz ve hak ettiğiniz
cezalara çarptırılacaksınız!
Bir saniye bile olsa, aklından çıkarma bunu!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Ocak 2019
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Otuz İki

ABD, AKP’giller’e Irak’ta olduğu gibi
Suriye’de de yeni bir taşeronluk görevi veriyor
Artık ayan beyan meydana çıktı ki; ABD Emperyalist Çakalı, devşirip, partileştirip iktidara taşıdığı ve 16 yıldan bu yana orada tuttuğu
Kaçak Saraylı Tayyip ve avanesine aynen Irak’ta oynattığı rolü oynatıyor Suriye’de de.
Yani ABD, “Vatan savunması”, “Teröristlerin tepesine inilmesi”
yaygaraları ardında ya da maskelemesi ardında BOP’un Suriye ayağının oluşturulmasında da tıpkı Irak’taki Barzanistan’ın oluşturulmasında olduğu gibi taşeronluk rolü oynatıyor Tayyipgiller’e.
2011’de; “Haydi oğlum Tayyip göreyim seni. Suriye’de de, Irak’takinin aynısını yapacağız. Müslüman İsrail’in, yani İkinci İsrail’in, yani
Amerikancı Kürdistan’ın nasıl elbirliğiyle Irak’taki Barzanistan’ını
inşa etmişsek, burada da Öcalanistan’ını inşa edeceğiz. Tabiî bunların
her ikisi de tıpkı senin gibi bize biat etmiş durumdadırlar ve ömür boyu
bize hizmet edeceklerdir.”, diye buyurdu.
Tayyip, işte o andan itibaren, o güne dek; “kardeşten de yakınız”,
dediği Beşşar Esad’ı bir anda “Zalim Esed” yaptı. “En kısa zamanda
devrilecektir ve biz de Emevi Camii’nde Cuma namazı kılacağız.”, hayalleriyle meydanlarda, ekranlarda höykürmeye başladı.
İzleyen arkadaşlar bilir. Ne demiştik biz o günlerde?
Rusya, İran ve Çin Suriye’ye sırtını dönmediği müddetçe, dünyada
hiçbir güç Beşşar Esad liderliğindeki BAAS İktidarını yıkamaz.
Bugün dediğimiz aynen çıktı mı?
Çıktı...
Ne var ki; Rusya 2015’e kadar tutuk davrandı. Çin zaten; “Benim
bu işten ne kadar çıkarım olur?”, hesabı içindedir hemen her konuda.
Rusya, lafta Esad’ı destekledi ama fiiliyatta bir davranışı olmadı, ta ki
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2015’e gelinene kadar.
Tabiî bu arada Rus Ordusu, teknolojik açıdan atılım yaptı ve modern
kara ve hava silahlarıyla donandı. Bu sebeple, cesaret toplayan Putin,
nihayet Suriye sahasına giriş yaptı. O anda Suriye, topraklarının üçte
ikisini kaybetmiş durumdaydı. Üçte biri Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK-YPG’nin, diğer üçte birlik bölümü de, başta IŞİD gelmek
üzere Ortaçağcı, karanlık düzen savunucusu Cihatçıların kontrolü altına girmiş durumdaydı.
Rusya’nın sahaya inmesi, işi bir anda tersine çevirdi. O güne dek
bayır aşağı giden Beşşar Esad ve BAAS, bir anda yönünü kazanmaya
doğru dönmüş oldu. Art arda galibiyetler elde etmeye başladı. Kaybetmeye başlayanlarsa, Ortaçağcı Muaviye-Yezid Dincisi Cihatçı örgütlerdi.
Şimdi Cihatçılar büyük ölçüde temizlendi. Hezimete uğratıldı Rusya’nın hava gücü ve Suriye Ordusu’nun kara gücünün vuruşları neticesinde.
Amerikancı Kürt Hareketi de kendi bölgesini bu Cihatçılara karşı korumayı başardı. Tabiî o da, Ortaçağcıların hem Rusya ve Suriye
Ordusu tarafından ezilmesi, hem de ABD Emperyalist Haydudu’nun
PYD-YPG’ye tüm askeri alanlarda verdiği destek sayesinde gerçekleşti.
Bölgeye odaklı gözlemcilerin belirttiğine göre, 20 bin TIR dolusu
hafif ve ağır silahı ABD Çakalı buradaki Amerikancı Kürt Hareketi’ne
aktarmış ve o silahların kullanımı konusunda bunları eğitmiştir.
Şu an için Cihatçılar çok küçük bir alanda, Güneydoğu Suriye’de
varlıklarını sürdürebilmektedirler. Ki, oralardan kovulmaları ve bütünüyle ülkenin bunlardan temizlenmesi, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gibi görünüyor.
Tabiî Cihatçıların “ÖSO” adı altında örgütlenmiş olan bir öbeği de
Türk Ordusu’yla kaynaşık biçimde Kuzey Suriye’deki küçük de olsa
bir bölgeyi kontrolü altında tutmaktadır.
Tayyip lafzen; “Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok.”, dese de; aslında Suriye’nin
bu bölgesinde Ortaçağcı bir din devleti kurmaya çabalamaktadır, bu
ÖSO’cu, Cihatçı Ortaçağcılarla.
Malum ya; Tayyipgiller de Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcileri oldukları için kendiliklerinden vatansız,
milletsizdirler. Ve de Ortaçağcı Ümmetçilik Konağı günlerine yeniden
dönüşün hayalleri içinde yaşamaktadırlar.
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ABD Çakalı da onların böylesi bir hayaller âleminin meczupları
olduğunu çok iyi bilmektedir. İşte o hayallerini de kullanarak, bunlara BOP’unun Suriye bölümünün gerçekleştirilmesinde taşeronluk rolü
oynatmaktadır.
Zaten Tayyip de daha önce belgeleriyle ortaya koyduğumuz gibi,
BOP’ta bu rolü oynayacağı konusunda kesin söz vermiştir, iktidara getirilmesi karşılığında ABD’li efendilerine.
İşte o günden bu yana da duraksamadan, büyük bir sadakatle ve iştahla rolünü oynamaya devam etmektedir.
Bunun karşılığında da bütün hilelerine rağmen, referandumlardan,
seçimlerden kendini galip çıkmış göstermekte ve bu hilekârlığı da ABD
ve AB Emperyalistleri tarafından görmezlikten gelinerek meşrulaştırılmaktadır.
Son zamanlarda ne diyor Tayyip?
Suriye’de Fırat’ın doğusuna gireceğiz, burada bir “Güvenli Bölge”-“Tampon Bölge” oluşturacağız.
Şimdi bu da tam bir kandırmacadır, tam bir hilekârlıktır, halkımıza
yönelik olarak.
Fırat’ın doğusunda 30 km derinliğinde bir tampon ya da güvenli
bölge oluşturacakmış, Tayyip ve Amerika. Burada TSK ile Amerikan
Ordusu ortaklaşa devriye gezecekmiş.
Peki, daha aşağısı?
İşte oraya Türk Ordusu ne karadan ne havadan hiçbir şekilde müdahalede bulunamayacakmış...
Yani Türkiye-Suriye sınırı ne olmuş oluyor buna göre?
30 km aşağıya-güneye çekilmiş oluyor.
Peki ondan ötesinde ne var?
Amerika’nın her kademesindeki yetkililerden büyük övgüler alan
Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’nin bölgesi oluyor. İşte orada ABD
ile PYD-YPG, başta her türden hafif ve ağır silahla donatılmış ordu olmak üzere, bu Amerikancı Kürt Devleti’nin tüm kurumlarını istedikleri
gibi inşa edeceklermiş.
Durum böyle olunca, bu “Güvenli Bölge” denilen yapı, aynen
Irak’taki “Çekiç Güç”ün gördüğü işlevi görmüş oluyor. Yani Türkiye’den buraya en ufak bir müdahale imkânı bulunmamış oluyor. Onun
önünü kesmiş oluyor bu bölge...
ABD Çakalı ise, hiçbir şekilde bu bölgeden askerlerini bütünüyle
çekmeyecekmiş. Bir bölüm askeri kalacakmış. Daha fazlasına ihtiyaç
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olması halindeyse, Irak’taki kuvvetlerini hemen buraya kaydıracakmış.
Ayrıca buranın korunması için gerekirse Barzanistan Ordusunu
oluşturan Peşmergelerin buraya gerekli oranda getirilmesi de sağlanacakmış.
Biliyorsunuz ya da hatırlarsınız; Irak’ta da Barzanistan Bölgesi, Irak
Ordusu’na; “Uçuşa Yasak Bölge”, adı altında kapatılmıştı. Buraya herhangi bir havadan ya da karadan müdahalesi söz konusu olamıyordu,
Saddam Hüseyin liderliğindeki Irak Devleti’nin, Ordusu’nun.
Irak Ordusu’ndan herhangi bir bu yönde girişim olduğu anda, Türkiye’deki hava üslerinden kalkan ABD uçakları anında yetişip havadan
vurup imha ediyorlardı, Irak Ordusu’nun orada bulunan bölümünü.
İşte ABD Çakalı, Suriye’de de hem 30 km derinlikteki tampon bölgenin kendisini, hem daha gerisini yani güneyini “Uçuşa Yasak Bölge”
kılıyor Türk Ordusu için. Yani Türk Ordusu hiçbir biçimde Türkiye sınırları ötesinde hava gücü uçuramayacaktır, kullanamayacaktır, bu plana göre.
Bunun ilk işaretini kim verdi?
Faşist Bunak Trump...
Ne demişti?
“Türkiye Kürtleri vurmaya kalkarsa, onu ekonomik olarak
mahvederiz.”

Tayyip bu aşağılayıcı, küstahça meydan okuma ve tehdit karşısında
ne diyebildi, en korkakça makamından?
“Üzüldük.”

Peki, Tayyip’in Bakanı Çavuşun Oğlu ne diyebildi?
“Stratejik müttefikler medya aracılığıyla konuşmamalı.”

Yahu adam, seni mahvederiz, diyor; sen hâlâ stratejik müttefikiz,
dalgasındasın...
Aslında içler acısı durumunuz da...
Neylersiniz ki Türkiye Halkında da işleyen, sistematik düşünebilen
zihin bırakmadınız. Tarikatlarla, cemaatlerle, on yıllar boyu süren sistematik saldırılarla zihin hasarına uğrattınız, toplumun yarıya yakın bölümünü. Sizin bu zavallılığınızı ve ihanetlerinizi göremez, anlayamaz
hale getirdiniz...
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ABD’nin Suriye’de gelinen aşamada planı,
Amerikancı Kürt Devleti’ni kurmaktır
ABD Çakalı geçen hafta bir senatörünü gönderdi ya Türkiye’ye...
Ve bu senatör, başta Tayyip’le iki buçuk saatlik bir konuşma yaptı; sonrasında da Dış Bakan Çavuşun Oğlu ve Savunma Bakanı Akar Hulusi’yle de ve hatta MİT’çi Hakan Fidan’la da görüşüp hepsine sıkı sıkıya
ayar verdi.
Ne demiş bunlara?
Sözcü Ankara muhabiri Zeynep Gürcanlı’nın aktardığına göre aynen şunu:
“Türkiye ile ABD arasında Suriye’de oluşturulması planlanan
tampon bölge konusunda arabuluculuk görevi üstlenen ABD’li
senatör Lindsey Graham, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililerle görüşmelerin ardından itiraf
etti; “ABD olarak, PYD konusunda hata yaptık…” Senatör Graham, Suriye’deki PYD-YPG ile, PKK terör örgütü arasındaki ilişkinin “Görmek isteyenler için son derece açık ve ortada” olduğunu
da vurgulayarak, Washington yönetiminin Türkiye’nin güvenlik
kaygılarını ortadan kaldıracak bir “tampon bölge” planı üzerinde
çalıştığını söyledi.
“TAMPON BÖLGE İÇİN 3 AŞAMALI “DUNFORD PLANI”
“Suriye-Türkiye sınırında kurulacak tampon bölge planının
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford tarafından
hazırlandığını, Dunford’un planı Türk yetkililerle müzakere ettiğini de anlatan Senatör Graham, planın ayrıntılarını da açıkladı.
Buna göre, 3 aşamalı “Dunford planı” şu unsurları içeriyor;
“-PYD -YPG unsurları Türkiye sınırından, Suriye’nin daha iç
bölgelerine çekilecek,
“-ABD’nin PYD-YPG’ye verdiği ağır silahlar geri alınacak,
“-Sınırda bir tampon bölge oluşturup Türkiye’nin güvenlik endişelerini ortadan kaldırılacak.
“BİZİM HATAMIZ YÜZÜNDEN, TÜRKİYE’NİN DE HATA
YAPMASINA İZİN VERMEMELİYİZ”
“ABD’nin PYD-YPG’yi silahlandırmasının “hata olduğunu”
birçok kez tekrarlayan Senatör Graham, ancak ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
PYD-YPG ile savaşmak için Suriye topraklarına girmesinin de
“yanlış olacağını” söyledi. Senatör Graham, “Obama PYD-YPG’yi
silahlandırarak Türkiye için bir kâbus yarattı. Türk Ordusu’nun
Suriye’ye girerek PYD-YPG’ye silahla müdahalede bulunması da
ikinci bir kâbus yaratır. Şimdi Türkiye’nin de bizim silahlandırdığımız PYD-YPG’ye karşı silahla harekete geçerek, korkunç bir
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tercih yapmasını engellemeliyiz” dedi.
“Senatör Graham, bu çerçevede ABD ile Türkiye arasında daha
önce uzlaşılan ve büyük ölçüde hayata geçirilen Menbiç yol haritasının tamamen uygulanması gerektiğini de söyledi. Ankara ile
Washington arasındaki Menbiç yol haritası, bölgedeki PYD-YPG
kontrolüne son verilmesi için Türkiye ve ABD’nin ortak devriye
yapmalarını ve Menbiç’in yönetimindeki PYD-YPG unsurlarının
devre dışı bırakılmasını içeriyordu. Ortak devriye hayata geçmekle
birlikte, Menbiç’i yöneten şehir konseyindeki PYD-YPG unsurları
hâlâ aktif olmaya devam ediyor.”[63]

Demek ki bu Tampon Bölge planı kimin eseriymiş arkadaşlar?
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın...
Ne diyor burada?
Menbiçteki gibi beraber devriye gezelim.
Menbiç’te Türk Ordusu nerede devriye geziyor?
Nüfusun olmadığı kırsal alanda... Yani “avara kasnak” gibi dolanıp
duruyor burada...
Peki şehir merkezi kimin yönetiminde?
PYD-YPG ile ABD Emperyalist Haydudu’nun.
Buna bugüne dek gık diyebildi mi Tayyipgiller’den herhangi bir yetkili?
Yok...
İşte Fırat’ın doğusunda da aynen bu olacaktır. O 30 km derinliğindeki bölgenin kırsal alanlarında Türk Ordusu dolanacak, bırakalım 30
km’nin daha altını, oranın bile yerleşim yerleri bütünüyle PYD-YPG ve
ABD Ordusu’nun elinde ve denetiminde olacaktır...
Zeynep Gürcanlı zaten iki gün sonrasındaki köşe yazısında da
aynen bizim daha önce belirttiğimiz şekilde Güvenli Bölgenin ya da
Tampon Bölgenin, Irak’ta kullanılmış olan Çekiç Güç’ten bir farkının
olmayacağını ortaya koymaktadır:
“Türkiye, 1. Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’ta, dönemin lideri
Turgut Özal’ın da onayıyla kurulan Çekiç Güç’ten çok çekti, hâlâ
çekiyor.
“Şimdilerde ise sık sık Özal vizyonunun devamı olduğunu tekrarlayan AKP eliyle/onayıyla, benzer bir oluşum Suriye’nin kuzeyinde ortaya çıkmakta.
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/arabulucu-senator-basin-toplantisi-duzenliyor-3184003/.
[63]
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“Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hem de ABD
Başkanı Donald Trump’ın son günlerde sık sık dile getirdikleri
“Suriye’nin kuzeyinde kurulacak tampon bölge”den bahsediyorum.
“Türkiye, -AKP’li yetkililerin de defaatle söylediği gibi-, bu
tampon bölgeyi Suriye’nin kuzey doğusunda üslenmiş PKK terör
örgütünün uzantısı PYD-YPG’yi sınırdan uzaklaştırmak, mümkünse yok etmek için istiyor.
“ABD’nin amacı ise IŞİD’le mücadele adı altında besleyip büyüttüğü, ağır silahlarla donattığı PYD-YPG’nin “Türk Ordusu’ndan korunması”
“(...)
“ŞEHİR MERKEZLERİNDE ROJ PEŞMERGELERİ: Kırsal
kesim tamam da peki Fırat’ın doğusundaki kent merkezlerinin güvenliği nasıl sağlanacak? Türkiye PYD-YPG’yi istemiyor. ABD ise
kent merkezine Türk Ordusu’nu ya da onun desteklediği ÖSO’yu
sokmayı düşünmüyor. Burada da Amerikalılar’ın düşündüğünün,
Suriye’de PYD-YPG’ye değil de Barzani’ye yakın duran Kürt silahlı unsurları, yani “Roj peşmergelerini” kullanmak olduğuna
dair işaretler geliyor.
“HAVA SAHASI AMERİKALILAR’A EMANET: Planın en
kritik unsurlarından biri ise tampon bölgenin hava sahasının
ABD tarafından kontrol edilmesi. İşte tam da burası, bir zamanlar
Irak’ın kuzeyinde uçuşa kapalı bölgeyi uygulamak için oluşturulan Çekiç Güç’ü hatırlatıyor. Bu kez de Suriye’nin kuzeyinde, yine
Amerika’nın garantörlüğünde, Türk savaş uçaklarına kapalı bir
alan oluşturuluyor.
“Sınırın hemen içlerinde Türk askerine devriye olasılığı tanınırken, 30 kilometreden sonra Amerikan garantörlüğünde -tıpkı
Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi- bir Kürt yönetiminin önü açılıyor.
“AKP’nin önünde duran Amerikan planı işte bu.”[64]

Aynı günkü Sözcü’de Necati Doğru da köşesinde bu konuyu yazmaktadır:
“Çok adam geldi.
“Çok adam gitti.
“Çok general.
“Söz getirici.
“Laf götürücü.
“Geldi, gitti.
“Mahvederiz” tweeti geldi.
“Çok üzüldük” telefonu gitti.
[64]

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/zeynep-gurcanli/suriyede-cekic-guc-mu-3198346/.
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“En son önceki gün bir Amerikalı senatör de geldi. ABD’nin
zaten toplam 100 senatörü var. Hepsi etkili. Ankara’daki diplomasi muhabirleri en etkili olan bu senatör diye yazdılar. Senatör
Ankara’da 3 üst düzey (Cumhurbaşkanı Erdoğan- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu- Savunma Bakanı Akar ile) görüşme yaptı. Sonra da
Ankara Senatörü gibi konuştu.
“Türkiye’ye dert açtık.
“ABD, Obama döneminde YPG’yi silahlandırarak Türkiye için
kâbus yarattı. YPG’nin PKK ile bağlantılı olduğunu görmedi. Şimdi Türkiye için ortaya çıkardığımız YPG/PKK sorununu çözmeliyiz.
“Türkiye’yi korumalıyız.
“Nitekim ABD Genelkurmay Başkanı, Türkiye’nin güvenlik
endişelerini ortadan kaldıracak bir ‘Tampon Bölge Planı’ yaptı.
PYD-YPG unsurları Suriye’nin iç bölgelerine çekilecek.”
“Senatör bunları dedi.
“Ağzından bal damladı.
“Amerikalı, bize bizim tezimizi anlatıyor. Türkiye’yi rahatlatıyor. Daha bir hafta önce “seni ekonominden vururum, mahvederim” diyen ABD, bir hafta sonra bugün “sizin için kâbusu biz
yarattık şimdi aynı kâbusu biz kaldıracağız” diyor.
“Fakat iki cümle var.
“SÖZCÜ Ankara muhabiri Zeynep Gürcanlı, Senatör Lindsey
Graham’ın Ankara’da yaptığı basın toplantısında; “Türk Silahlı
Kuvvetleri, PYD-YPG ile savaşmak için Suriye topraklarına girerse yanlış olur. Obama, PYD-YPG’yi silahlandırarak Türkiye için
bir kâbus yarattı. Türk Ordusu’nun Suriye’ye girerek PYD-YPG’ye silahlı müdahalede bulunması da ikinci bir kâbus yaratır”
dediği bu iki cümleyi de haberinde yazdı, dün yayımlandı.
“Tek SÖZCÜ’de var.
“Diğer gazetelerde yok.
“Niye yok?
“Senatörün “bal damlatan” cümlelerini yayımlayıp, “zehir
zemberek tehdit” sözlerini halktan gizlemek de bu dönem gazeteciliğinin marifeti oldu. Ayıp.
“Sağ elinin başparmağını burun hizasından uzatarak ve “basarım sıfırı” diyen bir edayla konuşan Senatör, “Türk Ordusu, Suriye toprağına sakın girmesin, yanlış olur, ikinci kâbus olur” diyerek
Trump’ın “Sizi mahvederiz” tweetindeki aynı dili kullanıyor.
“Halktan gizlenen bu!
“Çok açık.
“İkinci Çekiç Güç geliyor.
“Birincisi Irak sınırındaydı.
“Biz birinci Çekiç Güç dönemini de “Türk askerinin başına Kuzey Irak’ta çuval geçirildiği günleri” de gördük. Şimdi ikinci Çe-
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kiç Güç Suriye sınırında kurulunca bunun sonunda ne göreceğiz?
“Tampon Bölge” deyince biz ne anlıyoruz, ABD ne anlıyor?”[65]

ABD Emperyalisti, açıkça görüldüğü gibi, BOP’unu uygulamaya
koyuyor. Tayyipgiller de iktidarları öncesinde vermiş oldukları söze sadık kalarak, o hayduta taşeron rolü oynayarak görev sunmaya devam
ediyor.
Daha açığı, ihanetine devam ediyor, ara vermeksizin...

Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin ihanet oyunu
Biz, daha önceki bir yazımızda, 16 Ocak 2019 tarihli yazımızda aynen şunları dile getirmiştik:
“ABD Haydut Çakalı sana Irak’ta oynadığın ihanet oyununu
Suriye’de de oynatmak istiyor. Tabiî o kadarıyla da yetinmiyor.
Türkiye’de de oynatmak istiyor. Zaten yapmış olduğun bazı girişimler, ki bunlardan daha önce söz etmiştik, Mart Yerel Seçimlerinden sonra Türkiye’yi eyaletlere bölme maskesi ardında BOP’un
Türkiye ayağını da sinsice hayata geçirmeye başlayacağını gösteriyor.”[66]

Görülmektedir ki arkadaşlar, bugün namuslu küçükburjuva yazarlar
bile bizim ortaya koyduğumuz görüşü, Türkiye bölümünü hariç tutarsak, yazmaya, savunmaya başlamışlardır.
Demek ki gerçekler gizlenemiyor...
ABD Emperyalist Haydudu, Türk Ordusu’nu Tayyipgiller yönetiminde Suriye’de böyle “avara kasnak” gibi dolandırarak birden çok
emperyalist amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır.
Bunlardan Birincisi, BOP’un Suriye ayağının hayata geçirilmesinde
Tayyipgiller’in ve Türk Ordusu’nun taşeron rolünde kendisine yardımcı olmasının sağlanmasıdır.
İkincisi ise, Türk Ordusu’nun ve Türkiye Halkının dikkati Suriye’ye
çekilerek Ege’nin 18 Adamızla birlikte ve deniziyle birlikte Yunanistan’a bütünüyle devredilmesinin ve bunun iyice pekiştirilmesinin sağlanmasıdır. Yani Ege’deki bu ihanetin halkın gözünden kaçırılmasıdır.
AKP’giller adlı ihanet iktidarı ve Meclisteki Beşli Çete’nin tamamı
bu ihanet oyununda değişik oranlarda rol alıyor. Tabiî başı Kaçak Sahttps://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/necati-dogru/abdden-geldi-ankara-senatoru-gibi-konustu-3198017/.
[65]

[66]

https://www.hkp.org.tr/esadla-el-sikis-suriyeden-cik-siniri-kapat/.
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raylı ve avanesi çekiyor bu ihanette.
Biz yıllardan bu yana feryat ediyoruz:
Ey hainler!
Milyonda bir oranında bile vatansever olun da Suriye’de 8 yıldan bu
yana antiemperyalist savaş veren vatansever Beşşar Esad liderliğindeki
BAAS İktidarıyla ve onunla ittifak etmiş olan Rusya’yla, İran’la, Çin’le
açık açık ve kesinkes anlaşın, el sıkışın.
Türk Ordusu’nu Suriye’den çekin. Sınırı kapatın. Ve her ülke yani
Suriye de, Türkiye de Kürt Meselesi’ni kendi ülkesindeki Kürtlerle
kendisi halletsin. Türkiye’nin çıkarı buradadır.
ABD Çakalı Türkiye’nin ne müttefikidir, ne dostudur. Tam tersine,
en ağulu düşmanıdır!
Birinci Kuvayimilliye’de de düşmanıydı, bugün de düşmanıdır. Ve
hep düşmanı olmuştur. BOP Haritası, onun bu düşmanlığını, her namuslu aydınımızın görüp kavrayacağı açıklıkta, ortaya dökmüştür:
O, Türkiye’yi üç parçaya bölmek istemektedir. Bu, yüzde yüz oranında bir kesinliğe sahiptir.
Girin internete, arama çubuğuna yazın “BOP Haritası” diye, ekrana
gelen görüntüye bakın bir. Eğer zerre miktarda namusa sahipseniz, bu
görüntü-harita her şeyi göstermeye ve anlatmaya yetecektir...
Ama nerede bunlarda vatanseverlik...
Nerede bunlarda siyasi namus ve ahlâk...
Her biri siyasi birer İblis’tir bunların. Ve Türkiye’nin de, Türk Vatanının da, Türkiye Halkının da düşmanları cephesindedir bunlar.
Bunları asla Amerikanofillikten vazgeçiremezsiniz...
Neylersiniz ki Türkiye Halkını da bu hainler haini Amerikan işbirlikçileri türlü çeşitli yollar yöntemler kullanarak kandırmaktadırlar, aldatmaktadırlar, peşlerine takıp sürükleyip götürmektedirler.
Eh, her şey gibi bunların da sonu gelecek elbet...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Ocak 2019
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Ayrım
Otuz Üç

ABD-AB Emperyalistleri, Latin Amerika’daki
karşıdevrim heveslerinden hiç vazgeçmediler
Emperyalist Sırtlanlar Latin Amerika’da da Venezuela’yı ve Bolivarcı Devrimci İktidarı hedef seçtiler.
Hatırlanacağı gibi, bundan aşağı yukarı 17 sene önce, 12 Nisan
2002 tarihinde CIA yönetimindeki karşıdevrimci bir faşist darbeyle
Hugo Chavez Yoldaş’ın iktidarını devirme girişiminde bulunmuştu
bu alçaklar.
Başkanlık Sarayı’nı basıp Chavez Yoldaş’ı alıp götürmüştü CIA,
bir adaya. Ve bizdeki TÜSİAD benzeri İşveren Örgütünün Başkanı ve
ülkenin en zengin işverenlerinden olan Pedro Carmona’yı da Amerikancı Başkan olarak Başkanlık Sarayı’na oturtmuştu.
Ve bu hainin başkanlığında bir karşıdevrim hükümeti oluşturma
çalışmasına başlamıştı.
Fakat Venezuela’nın ezilen ve sömürülen halkı, Chavez Yoldaş’a
ve onun Bolivarcı İktidarına sahip çıkarak sokaklara döküldü. Çatışmalara girdi karşıdevrimci güçlerle. Ve 48 saat sonra bu alçakları
yenerek teslim olmaya zorladı. Chavez Yoldaş da yeniden halkın coşkulu karşılaması ile Başkanlık Sarayı’na geri döndü.
Devrim öncesinde, Venezuela’nın muazzam büyüklükteki petrol
gelirleri, bütünüyle İngiliz ve ABD petrol şirketlerinin kasalarına
akıyordu. Chavez Yoldaş, bu ulusal geliri halka paylaştırdı. Toprak
reformu yaptı ülkede. Yoksul köylüyü topraklandırdı. Onlara tarım
ekipmanları verdi.
Şehir ve kasabalardaki esnafa iş imkânları sağladı. İşçi Sınıfının
yaşam standardı yükseldi. Ve herkese ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti
verilmeye başlandı.
Ülkedeki okuryazarlık oranı yüzde yüze yakın bir seviyeye ulaştı.
Ve yaşına bakmaksızın herkese temel eğitimden üniversiteye kadar
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eğitim yapma imkânları sağlandı.
10 bin Kübalı doktor Venezuela’ya gelerek halkın sağlık sorunlarının çözümünde çok olumlu roller oynadı. Tabiî bu komünist doktorlar
hiçbir ücret almadan halka sağlık hizmeti sundular, hem de en ileri düzeyde.
ABD ve AB Emperyalist Haydutları, Venezuela’daki bu Bolivarcı
Cumhuriyet’ten son derece rahatsız oldular. Çünkü buradan esen sol
rüzgârlar tüm Latin Amerika’yı etkiliyordu.
Nitekim Bolivya’da da benzer bir devrimci hareket gelişti. Ve bir
köy emekçisi olan Evo Morales Yoldaş Başkanlığa seçildi.
Latin Amerika’nın pek çok ülkesinde sol rüzgârlar esiyordu artık...
Fakat ABD ve AB Emperyalist Haydutları, karşıdevrim heveslerinden asla vazgeçmediler. Çünkü onlar için Latin Amerika’nın doğal zenginliklerinin, pazarlarının ve halklarının alınterinin elden kaçırılması,
ölüm demekti bir anlamda.
Bu sebeple, en aşağılık yollar, metotlar arayışına giriştiler; öncelikle
Venezuela ve Bolivya’daki devrimci iktidarları yıkabilmek için.
Emperyalistler doğaları gereği hep böyle davranmışlardır, 150 yıldan bu yana. Onlardan namus, insanlık, vicdan, hak hukuk, adalet, ahlâk bekleyemezsiniz. Onlar sadece emperyalist çıkarlarını, talanlarını,
sömürülerini düşünürler. Ve onları elden kaçırmamak için her türlü alçaklığa ve zalimliğe başvurmaktan asla geri durmazlar.

“Devrimle oynanmaz”
Burada Hugo Chavez Yoldaş liderliğindeki devrimci hareketin ideolojik ve politik tutumunu da eleştirmek gerekir. Çünkü bu Antimarksist
ve Antileninist tutum, Venezuela’nın bugünkü kara günleri yaşamasına
yol açmıştır.
Marks, tâ 1871’deki ilk İşçi İktidarı olan Paris Komünü’nün yıkılışı
sonrası, oradan çıkardığı dersleri anlatırken şöyle der:
“Devrimle oynanmaz. Devrime bir kez başladınız mıydı, asla
durmayacaksınız. Bütün gücünüzle, bütün imkânlarınızla saldırmaya devam edeceksiniz. Durmak, hele hele savunmaya geçmek,
bir devrimci hareketin intiharı demektir. Çünkü siz savunmaya
geçtiğiniz anda ya da durduğunuz anda karşıdevrim güçlerini takviye eder. Kayıplarının yerini doldurur. Yaralarını onarır. Ve size
karşı saldırıya geçer.
“Karşıdevrimin uluslararası destekçileri, iç ve dış imkânları
vardır. Ama siz, devrim anında böyle imkânlardan yoksunsunuz-

278

dur. İşte bütün bu sebeplerden dolayı, elinizde olan tüm imkânlarınızla ve gücünüzle zafere ulaşmak için çılgıncasına saldırmaya
devam edeceksiniz. Karşıdevrime göz açtırmayacaksınız, onun toparlanmasına asla izin vermeyeceksiniz. Onun maddi ve manevi
açıdan kendini güçlü hissetmesine yol açacak bir harekette bulunmayacaksınız. Tam tersine; ona sürekli vuracaksınız ve onun moralini, özgüvenini darmadağın edeceksiniz.”

Zafere ulaşan tüm devrimler Marks’ın bu altın kuralını uyguladıkları için zafer kazanmışlardır. Fakat Hugo Chavez Yoldaş ve sonrasında
onun yerine gelen Maduro Yoldaş, bu altın kuralı ya hiç öğrenmemişlerdi, bilmiyorlardı; ya da onun önemini ve anlamını kavrayamamışlardı.
Chavez Yoldaş liderliğindeki Bolivarcı Devrim, 1998’de zafer kazanıp iktidar oldu. Demek ki aşağı yukarı 20 yıldır Bolivarcı bir Devrim
Hükümeti ve İktidarı vardır Venezuela’da.
Fakat ABD ve AB Emperyalistleriyle etle tırnak gibi kaynaşmış Tefeci-Bezirgân ve Finans-Kapitlalistler de, Antika ve Modern sınıf ve
zümreler olarak ekonomideki, siyasetteki, kültürdeki varlıklarını sürdürmektedirler. Sömürü ve vurgunlarına devam etmektedirler. Tabiî
CIA başta gelmek üzere ABD casus örgütleriyle de iç içedirler.
Bu Amerikancı, gerici, vurguncu sınıfın, Başkent Caracas başta gelmek üzere hemen tüm önemli şehirlerde özel bölgeleri, semtleri, mahalleleri vardır, ekonomik işletmeleri vardır, televizyonları, radyoları,
gazeteleri vardır. Ve karşıdevrim için çalışan satılmış binlerce hainden
oluşan güçleri vardır.
Yani 20 yıldan bu yana Venezuela’da ikili bir iktidar vardır bir anlamda...
İşte Chavez ve Maduro Yoldaş’ların ölümcül hatası, 20 yıl boyunca
bunların üzerine gitmemek oldu...
Ölümcül bir vuruşla onların ekonomideki ve siyasetteki varlıklarına
son vermemek oldu...
Onlarla neredeyse barış içinde yan yana yaşayarak, uzun vadede
devrimin nihai zaferini sağlamak gibi bir hayale kapılmaları oldu...
Oysa böyle bir dünya yoktu. Böyle bir yol yöntem, devrimci teori
ve pratik yoktu.
Paris Komünü’nü gerçekleştiren ve 73 gün iktidarı ellerinde tutan
Paris Komünarları da böyle bir hataya düşmüşlerdi. Ve onları yenilgiye
götüren, dramatik yenilgilerine götüren sebeplerin başında şu yanlışı
yapmalarını sayar, Marks Usta:
“Çocuk saflıkları yüzünden, iyi niyetleri yüzünden, sonuna ka-
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dar saldırıda bulunup gericilerin kökünü kazıyamamalarıdır.”, der.

Tabiî bununla ilişkili olarak bankalardaki tüm mevduata el koymamalarını, önemli bir yanlış olarak dile getirir.
Yani vicdanlı, saf, iyi niyetli olmaları, Paris Komüncülerini felakete
götürmüştür...
Oysa vatan millet düşmanı, hain karşıdevrimci burjuvalar, Komünü
yıktıktan sonra Komüncü İşçileri acımaksızın; kadın, çocuk, genç, ihtiyar demeden sonuna kadar kırmışlar, katletmişlerdir.
İşte benzer yanlışı ya da hemen hemen aynı yanlışları Chavez ve
Maduro Yoldaş’ın önderliğindeki Devrimci Bolivarcı İktidarlar da yapagelmiştir.

Venezuelalı Yoldaşları
karşıdevrimci girişimleri bertaraf etmek için
neler yapmaları gerektiği konusunda
yıllar öncesinden uyardık
Biz bu yanlışların çok büyük felaketlere yol açacağını, devrimi yenilgiye uğratacağını, 12 yıl kadar önce, Venezuela’nın gerçek anlamda
Bolivarcı Devrimci ruhuna sahip Ankara Büyükelçisi Raul Betancourt
Seeland’a, ortaklaşa yaptığımız etkinlikler sürecinde bire bir anlattık.
Bize hak verdiğini söyledi, saygıdeğer Büyükelçi Yoldaş. İleteceğim
merkeze eleştiri ve düşüncelerinizi, dedi.
Biz bununla yetinmedik. Sıcak ilişkiler içinde olduğumuz Kübalı
Yoldaşlara da, Venezuelalı Yoldaşları bu yönde uyarmaları için önerilerde bulunduk.
Dedik ki; Venezuelalı Yoldaşlar “Devrimle oynuyor”lar. Bu vahim
bir yanlıştır. Bütün güçleriyle vurup, karşıdevrimin kökünü kazıyıp
devrimin nihai zaferini kesinkes sağlamayı düşünmüyorlar, bilmiyorlar. Bu yanlışın ülkeyi felakete götürebileceğini lütfen onlara söyleyin,
uyarın onları, dedik.
O zamanlar Küba Büyükelçisi olan Ernesto Gomez Abascal Yoldaş; “Söyleriz ama”, dedi; “Anlayabilirler mi onlar? Bundan pek emin
değilim. Çünkü onlar sizin bizim gibi değiller. Onların devrim anlayışları, bizimkinden farklı.”
Nitekim aradan onca yıl geçmesine rağmen Venezuelalı Yoldaşların
bir davranış değişikliği söz konusu olmadı.
Bizim bu uyarılarımız Venezuelalı Yoldaşlarla ve Kübalı Yoldaşlarla
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin ya da konferansların tape edilmiş metinlerinden oluşan kitaplarımızda da yer almaktadır.
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Devrim teorisinin devrim pratiğinden
süzüp getirdiği prensiplere uygun davranmamak
Venezuela’yı bugün uçurumun kenarına getirdi
Acıdır ki İşçi Sınıfının ve dolayısıyla İnsanlığın Kurtuluş Bilimi
olan Marksizm-Leninizmin en önde gelen devrim teorisine yabancı
olmak, Venezuelalı Yoldaşları ve Venezuela Halkını bugün uçurumun
kenarına getirmiş bulunmaktadır.
ABD ve AB Emperyalist Çakallarından oluşan insan sefaletleri, bütün güçleriyle Venezuela’daki Devrimci Hükümetin üzerine çullanmış
bulunmaktadırlar.
Parlamento Başkanı bir haini Devlet Başkanı ilan ettirdi, biliyorsunuz, ABD Emperyalist Haydudunun Şefi, Faşist Bunak Trump. Onun
başkanlığında, ajanlar ordusundan oluşan bir hükümet derlemeye girişti.
Bununla da yetinmeyerek, ülkenin meşru devlet başkanı Nicolas
Maduro Yoldaş’ı gayrimeşru ilan etti ve ettirdi. Ve o alçaklar, Venezuela Ordusu’na da çağrıda bulunarak, bir Amerikancı Darbe yaparak
Maduro Yoldaş ve Devrim İktidarını devirmelerini istedi.
Nitekim bu çağrıya, alt düzeydeki bir bölük asker uyup Devrimci
İktidarı tanımadıklarını ve kitlelerin kendilerini desteklemelerini söyleyerek meydanlara çıktı. Bereket ki, kısa sürede yenilip derdest edildi bu
ABD işbirlikçisi satılmışlar. Fakat tehlike bütün ağırlığıyla Devrimci
İktidarın üzerine çökmüş bulunmaktadır.
Bunu bertaraf edebilmek, ancak devrimci tutumla mümkündür.
Öyle görülüyor ki, Ordusunun komuta kesimi şu anda Devrimci İktidarın yanında ve emrindedir. Maduro Yoldaş’ın bu askeri gücü ve İşçi
Sınıfı başta gelmek üzere ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin devrimci güçlerini yanına alarak karşıdevrimcileri bütünüyle ezmek için an
geçmeden harekete geçmesi gerekir.
Ancak o zaman ABD-AB Haydut Çakallarıyla içerideki hainlerin
hevesleri kursaklarında bırakılabilir...
ABD ve AB Emperyalist Haydutları, Venezuela Halkına ve onun
meşru hükümetine, iktidarına karşı yapmış oldukları bu iğrenç ve alçakça saldırıyla bir kez daha haktan, hukuktan, namustan, ahlâktan ve
insanlıktan uzak olduklarını kesince ortaya koymuş bulunmaktadırlar.
Dünyanın namuslu kamuoyu, onların bu aşağılık içyüzlerini bir kez
daha netçe görmüştür artık...
Demek ki Yoldaşlar, gerçek anlamda devrimci olmak, bu emperya281

list, insanlık düşmanı çakallara her alanda ve her planda karşı olmaktan
geçiyor. İnsan Soyunun en zulümkâr, en katliamcı, en talancı ve sömürgen düşmanlarıdır bunlar. Ve onların yerel hain işbirlikçileri...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Ocak 2019
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Ayrım
Otuz Dört

Efendinden aldığın emir üzerine
dost Suriye’yi satıp geçtin
Eee, Kaçak Saraylı Hafız?
Demek dost ve kardeş Suriye’yle hiçbir sorunumuz yok iken, tam
tersine her konuda tam bir mutabakat ve işbirliği çalışması içindeyken, Emperyalist Çakal ABD’li Haydut Efendinden aldığın bir emir
üzerine, bu kardeş ülkeyi yani Müslüman Suriye’yi bir anda yılan
gibi sırtından ısırdın...
Kalleşçe saldırıya geçtin, demagojik yalanlarla. “Zalim Esed, halkına zulmediyor” şeklindeki iğrenç yalan ve iftiralarınla...
Ayıptır ya...
Gerçek Müslüman yalan söylemez. İftira atmaz, fitne çıkarmaz.
Bırakalım dostunu, düşmanına bile kalleşlik etmez. Verdiği sözde sebat eder.
Ama sizde nerede bu Gerçek Müslümana has ahlâk...
Sizinki Muaviye-Yezid ahlâkı, Ebu Süfyan, Ebu Cehil ahlâkı,
CIA-Pentagon-Washington ahlâkı...
Kardeş ülke Suriye Halkının ve Yönetiminin temsilcisi olan heyet
ülkemizdeyken, onunla dostça görüşmeler, antlaşmalar yapıp baş başa
heyetler yemek yerken; sen aldın buyruğu efendin Emperyalist Haydut’tan, öyle mi?
Öyle olmuş be Tayyip...
İşte bu sebepten, bir anda yüz seksen derece dönüş yapmışsın ve
kalleşçe vurmuşsun Suriye’yi sırtından.
Dönemin, yani 2011’in Genelkurmay Askeri İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in şu anlattıklarına bir bakın,
saygıdeğer arkadaşlar. Oradan aktarımla bir kez daha görelim, Tayyipgiller’in fitne yuvası, yalan, iftira ve kötülükten ibaret ruh dünyalarını.
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Pekin’in anlattıklarını, Sabahattin Önkibar, köşesindeki yazısına
taşımıştır. Biz de oradan aktarıyoruz. Aynen şöyle demiş, İ. H. Pekin:
“2011’in Mayıs ayında Suriyeli güvenlik heyetiyle Adana Mutabakatı çerçevesinde yapılması gerekenler için Marmara Köşkü’nde
beraber yemek yedik. Suriyeliler gidince Hakan Fidan bana ‘Amerikalılarla anlaştık, beraber hareket edeceğiz’ dedi. Kuşkusuz Hakan Bey siyasi iradenin kararını açıklamıştı. İşte o günden sonra
Suriye ile kurulan güzel ilişkiler çöpe atıldı ve Türkiye ABD’nın
ardına takıldı. Bugünkü dramatik noktalara gelindi...”
“Evet dönemin Genelkurmay yetkilisi Türkiye’nin Suriye
politikasında belirleyici olan hususun Esad’ın yaptıkları değil,
ABD’nin kuyruğa takılmak olduğunu tanıklığı ile ortaya koydu”
ifadelerini kullandı.”[67]

Adana Mutabakatı ve kendi imzaladığın
Ortak İşbirliği Anlaşması’nı hiçe saydın
Halen hayatta olan tanıkların anlatımlarıyla da kesince görülmektedir ki; Tayyip ve avanesi, iktidarlarını sürdürebilmek ve küplerini
doldurabilmek için ve memleketin zenginliklerini yağmalayabilmek
için ABD’nin zalimane ihanet buyruklarını harfiyen yerine getiriyorlar.
Hem Suriye Halkının hem de Türkiye Halkının başına cehennemcil felaketler getiriyorlar.
Zaten bu iktidar, AKP’giller İktidarı, ABD işbirlikçiliği, ihanet, vurgun, sömürü ve vatan satıcılığından ve Ortaçağcı Din Devleti inşacılığından başka hiçbir şey değildir.
Demek ki arkadaşlar, Tayyipgiller’in bu ihanet öncesinde Türkiye
ile Suriye tam bir anlaşmışlık ve dayanışmışlık içindeymişler. Kardeşçe
ilişkiler içindeymişler.
“Adana Mutabakatı”nı imzalamış 1998’de Türkiye ve Suriye.
Tayyipgiller’se 2010 Aralık’ında bu mutabakatı daha da güncelleyip, geliştirip pekiştirmiş. Yani aralarında zerre miktarda olsun sorun,
anlaşmazlık yokmuş.
Konunun bu yönünü de kesince görebilmek için önce Adana Mutabakatı’nın ne olduğuna bir bakalım. İşte o mutabakat:
***
https://odatv.com/hakan-fidan-bana-amerikalilarla-anlastik-beraber-hareket-edecegiz-dedi-30011943.html.
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Adana Mutabakatı
İmzalanma Tarihi: 20 Ekim 1998
- Suriye, mütekabiliyet ilkesi uyarınca, kendi topraklarından doğan
ve Türkiye’nin güvenliği ile istikrarını tehlikeye atan hiçbir faaliyete
izin vermeyecek. Suriye, PKK’nın topraklarında silah arzı, lojistik malzeme, finansal destek ve propaganda aktivitelerine müsaade etmeyecek.
- Suriye, PKK’yı terör örgütü olarak tanıdı. Suriye, diğer terör örgütlerinin yanı sıra PKK’nın ve uzantılarının tüm faaliyetlerini yasakladı.
- Suriye, PKK’nın topraklarında kamplar ve eğitim ya da himaye
amaçlı tesisler kurmasına, ticari faaliyetler yapmasına izin vermeyecek.
- Suriye, PKK üyelerinin, ülkesini üçüncü ülkelere geçiş için kullanmasına izin vermeyecek.
- Suriye, PKK elebaşısının Suriye topraklarına girmesine engel olmak için her türlü tedbiri alacak ve sınır noktalarındaki tüm yetkililere
bu yönde direktif verecek.
- İki ülkenin güvenlik makamları arasında doğrudan telefon hattının
kurulması
- İki ülke arasında, Suriye’nin taahhütlerini denetlemek için özel bir
mekanizmanın oluşturulması[68]

***
AKP’giller’in 2010 Aralık’ında bu mutabakata yaptıkları güncelleme de şu şekildedir. Ya da şu maddeleri içermektedir:
***
Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak İşbirliği Anlaşması
İmzalanma Tarihi: 21 Aralık 2010
- Adana Mutabakatının geliştirilmesi ve daha etkin kılınması.
- Terör ve terör örgütlerine karşı ortak mücadelede yasal ve kapsamlı bir çerçevesinin oluşturulması.
- Terör tehdidine karşı yürütülen ortak mücadele konusunda istihbarat paylaşımı ve bilgi değişiminin sağlanması.
- Taraflar, hiçbir terör örgütünün, özellikle PKK ve uzantılarının,
yan oluşumlarının kendi topraklarını kullanmalarına, güvenlik ve istikrarını bozmalarına izin vermeyecek.
- Taraflar, bu örgütlerin kamp, eğitim merkezi ve diğer tesisleri
kurmalarına; militan toplama ve silah, patlayıcı madde, lojistik destek
ve terörizmin finansmanı teminine; terörizmin finansmanı kapsamında
kaçakçılık ve ticaret yapmalarına; eğitim ve propaganda faaliyetlerinde bulunmalarına; yasa dışı sınır geçişi yapmalarına; diğer tarafa ve
üçüncü ülkelere militan, silah ve patlayıcı madde aktarılmasına müsaade etmeyecek.
https://tr.sputniknews.com/infografik/201901311037406815-adana-mutabakati-putin-erdogan-suriye-pkk-ypg-dsg/.
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- Gerektiğinde ortak operasyon gerçekleştirme olanaklarının araştırılması.
- Taraflar, PKK terör örgütünün ve uzantılarının liderleri ve üyelerinin yasal ya da yasal olmayan ikametine, ticari, siyasi ve askeri faaliyette bulunmasına izin vermeyecek, bu faaliyetleri yasaklayacak ve bu
amaçla gerekli bütün tedbirleri alacaklar
- Terörist grupların üyeleri ve işbirlikçileri bir taraftan diğer tarafa
kaçanlar da dahil tutuklanacak, tutuklanan kişiler talep eden tarafın vatandaşıysa o tarafa teslim edilecek.[69]

***
İşte iki ülke böylesine dostane bir süreç içindeyken, Tayyip ve avanesinin, cibilliyetleri iktizası, ABD’li haydut efendilerinden aldıkları
bir buyruk üzerine yaptıkları döneklik ve kalleşlik sonucunda bir anda
felakete dönüşüyor.
ABD Haydudu, Suriye’deki hain, aşağılık, Ortaçağcı çakal işbirlikçilerine; “yönetime karşı ayaklanın”, çağrısında bulunuyor.
Dikkat edersek, arkadaşlar, bu insanlığın başbelası haydut, bugün de
Venezuela’daki satılık hainler grubuna aynı çağrıyı yapmaktadır.
Hainler, efendilerinden aldığı güç ve cesaretle silahlı ayaklanma
başlatıyorlar Suriye’de, BAAS Yönetimine karşı. Karakolları basıp
askerleri katlediyorlar ya da damlardan, pencerelerden aşağıya atarak
ölümlerine sebep oluyorlar canavarca.
Tabiî bu hainlere karşı Beşşar Esad liderliğindeki BAAS Yönetimi
de bastırma harekâtına girişiyor. O harekâtın da her safhasını, dostluğumuz bozulmasın diye Türkiye’ye önceden bildirme nezaketini gösteriyor.
Yine İsmail Hakkı Pekin’i dinleyelim:
“2011 Mayıs ayında Suriye İdlib’e operasyon kararı aldı. Operasyonla ilgili Suriye heyeti Türkiye’ye geldi. MİT’le de buluşup
İdlip operasyon planını anlattılar. Ama iktidar o tarihte ABD’nin
yanına geçme kararı almıştı. İlgilenmedi. Suriyeliler daha sonra
bana ‘Biz size her konuda bilgi veriyoruz. Ama siz bizim terörist
dediğimiz muhalifleri İstanbul’da topluyorsunuz’ diye sitem ettiler.”[70]

Tayyipgiller artık, Kaçak Saraylı başta olmak üzere, ihanet yolunun
sadık yolcuları olmuşlardı. Onların ihanetinin her iki halka da ne büyük
[69]

agy.

https://www.aydinlik.com.tr/erdogan-putin-adana-mutabakati-dogru-yoldayiz-ismet-ozcelik-kose-yazilari-ocak-2019.
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felaketler getirdiğini, sanırız hepimiz bilmekteyiz.
Biz bunları pek çok kez söyledik, yazdık. Fakat isterseniz, bir de bizim dışımızdan birinin söyleminden görelim, bu felaket gerçekliklerini.
Strateji uzmanı, Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Odatv’de yayımlanan yazısında aynen şunları diyordu:
***
Türkiye Suriye macerasını başlatmasa ne olurdu
Varsayalım ki Arap Baharı kapsamında ABD İsrail’in güvenlik
çıkarları için Suriye’yi parçalamaya karar verdiğinde ve karıştırmaya
başladığında Türkiye’yi yönetenlere;
- Suriye’de birlikte hareket etmeyi;
- Bu ülkede rejim değişikliğini gerçekleştirerek yönetimi Müslüman
Kardeşlere devretmeyi;
-Bu amaçla muhaliflerden silahlı güç geliştirmeyi, eğitmeyi, donatmayı;
-Müslüman Kardeşler üzerinden Ortadoğu’yu şekillendirmeyi;
-Türkiye’nin bu süreçte başat rol oynamasını;
-Demokratik rejimi ve Müslüman halkı ile Türkiye’nin Ortadoğu’ya
Arap Baharı projesi içinde model olmasını;
-Suriye üzerinden Ortadoğu’da liderliğe giden yolda ilerlemesini
teklif ettiğinde Türkiye’yi yönetenler bu teklifi reddetseydi ne olurdu?
Muhtemelen;
-Gerginlik iç savaşa dönüşmez, Suriye’de merkezi yönetim çok zayıflamaz, ordusunu batıdaki kritik bölgelere çekmek zorunda kalmaz,
kuzeyde ve doğuda güç boşlukları oluşmazdı.
-Oluşan güç boşluklarını önce IŞİD, sonra PKK-PYD doldurmazdı,
-Suriye ordusu fazla güç kaybetmez, IŞİD ve PKK-PYD ile daha
etkili mücadele ederdi.
-Türkiye, sonu belli olmayan Suriye macerasını başlatmazdı.
-Türkiye, Suriye’de Fırat’ın doğusunda ortaya çıkan PKK-YPG tehdidi ile karşılaşmazdı.
-NATO’nun lider ülkesi ABD, NATO üyesi Türkiye’nin güvenlik
kaygılarını dikkate almadan PKK-PYD’nin Suriye’deki kara gücü olduğunu ilan etmezdi.
-Yüzbinlerce Suriyeli ölmez, nüfusun dörtte biri ülke dışına çıkmaz,
dörtte biri ise ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalmazdı.
-Dört milyona yakın Suriyeli Türkiye’ye göç etmez, milyarlarca dolar bu amaçla harcanmazdı.
-Türkiye Esad muhaliflerini eğitmek, silahlandırmak amacı ile harcama yapmaz, savaş bittikten sonra bu grupların ne olacağını düşünmek
zorunda kalmazdı.
-Esad rejimine yardım için Rusya bölgeye müdahale etmez, Türkiye
Rus uçağını düşürmez, ilişkiler geçici de olsa bozulmaz, Rusya güney-
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den de komşumuz olmazdı.
-İran ülkedeki askeri gücünü artırmaz, bölgedeki stratejik dengeleri
bozmazdı.
-Trump, Türkiye’ye PKK-PYD’ye saldırırsan seni ekonomik olarak
mahvederim diyemezdi.
-ABD, Fırat’ın doğusunda PKK-PYD’yi korumak için tampon bölge oluşturmazdı.
-Büyük PKK-PYD devletinin ilk adımları Suriye’de atılmazdı.
-Türkiye, stratejik meselelerde ABD (Atlantik) ile Rusya (Avrasya)
arasında sıkışıp kalmazdı.
Türkiye, Suriye ile ilgili temel çıkarının bu bölgede istikrarın sağlanması ve korunması olduğu gerçeğini kabul etse ve Suriye stratejisinin hedefini buna göre belirlese, bütün bunlar gerçekleşir miydi?
(...)
SON SÖZ:
Kendilerine bir ulusun talihi emanet edilen adamlar, ulusun güç ve
kudretini yalnız ve ancak yine ulusun gerçek ve ulaşılabilir yararları
yolunda kullanmaktan sorumlu olduklarını bir an bile hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk[71]

***
İşte, açıkça ortaya konduğu gibi, ki namuslu her aydın da bu ağır
gerçekleri kabul etmek zorundadır, AKP, onun Kaçak Saraylı Reis’i
Türkiye’yi bir felaketin içine sürüklemiştir. Bir cehennem yangınına
atmıştır ülkemizi.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yarım milyona yaklaşan Suriye vatandaşı bu emperyalist kışkırtması ihanet savaşının kurbanı olmuştur,
Suriye ölüm tarlalarına dönüşmüştür. Yakılıp yıkılıp viraneye döndürülmüştür her yanı.
Beş milyon civarında kaçkın Suriyeli de ülkemize dolmuştur. Kilis
gibi bazı şehirlerimizin nüfusu, TC vatandaşlarıyla Suriyeliler arasında
eşit bir oran oluşturur hale gelmiştir.
Ve Türkiye, bu beş milyon civarındaki Suriyeliyi beslemek için, ortalama 70-80 milyar dolar civarında bir parayı, halkımızın alınterinden
çalarak harcamıştır.
Ülkede sınır diye bir şey kalmadığı için, IŞİD’cisi, El Kaide’cisi ve
her türden Ortaçağcı meczup dolmuştur ülkemize. Bunların yarın ne
gibi kötülükler yapacakları bilinmemektedir.
Yani Emperyalist ABD ve AB Haydutları, cehenneme çevirdikleri
Suriye’nin ateşine kendi halklarını atmamışlardır, Türkiye Halkını at[71]

https://odatv.com/turkiye-suriye-macerasini-baslatmasa-ne-olurdu-03021947.html.
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mışlardır.
Düşünebiliyor musunuz; felaketi o alçaklar yaratıyor, acısını ve ceremesini bizler çekiyoruz...
İşte böylesine ağır ihanetler içindedir, Tayyipgiller’in AKP’giller
İktidarı.
Nejat Eslen, Mustafa Kemal’in son derece doğru olan özdeyiş niteliğindeki bir belirlemesini aktarıyor. Ama orada söz konusu edilen,
gönüllü olarak satılmamış, ihaneti benimsememiş bir yerli iktidarın
varlığıdır.
Böyle bir iktidar yoktur ki Türkiye’de...
Bunlar iktidar olabilmek için ihanet şartıyla anlaşmışlardır ABD’li
efendileriyle. Yani bunlar iktidarları öncesinde ruhlarını Büyük Şeytan’a satmışlardır ve onun karşılığında iktidara getirilmişlerdir, 17 yıldan bu yana da orada tutulmuşlardır.
Bunların Türkiye’nin, halkın çıkarları diye bir şey umurlarında değildir ki...
Bunlar kendilerini, devşiricileri ve yapımcıları ABD’ye hizmetle ve
onun emperyalist çıkarlarını bölgede uygulamakla görevli saymaktadırlar.
Yani bunlar, Türk Milletine, Türkiye Halkına değil; sadece efendileri ABD’ye hizmete adanmışlardır...
Bunlardan an geçirmeksizin kurtulmazsak, ihanetlerine ara vermeksizin devam edecekler ve ülkeyi, halkı felaketten felakete sürükleyeceklerdir daha...
Bunlardan ihanetten, kötülükten başka hiçbir şey gelmez bu vatana
ve halkımıza...
Bu gerçeği hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Ya da hiç göz ardı
etmememiz gerekir...

Tayyipgiller açıkça Savaş Suçu işlemişlerdir
Tayyipgiller, bu hainane işbirlikçilikleriyle efendileri ABD, AB ile
birlikte Birleşmiş Milletler’e üye, meşru ve bağımsız bir ülkeye savaş
ilan ederek ve savaşa girişerek açıkça Savaş Suçu işlemişlerdir.
ABD Emperyalist Çakalı’nın ve onun amigosu Avrupa Birliği Emperyalistleri Çakallarının çıkarları için, BOP’larını hayata geçirebilmek
için durduk yerde savaşa girişmişlerdir Suriye’yle.
Bu, açık ve kesin biçimde bir Savaş Suçudur. Uluslararası Hukukun
ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasının ayaklar altına alınmasıdır. Tür291

kiye’nin 15 Ağustos 1945 tarihinde imzalamış bulunduğu, 26 Haziran
1945 tarihinde oluşturulup imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın da ihlalidir.
Çünkü Antlaşma, kesin bir ifadeyle şöyle der, Giriş Bölümü’nde:
“Biz Birleşmiş Milletler halkları: Bir insan yaşamı içinde iki
kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin
onur ve değerine, erkeklerle kadınların ve büyük uluslarla küçük
ulusların hak eşitliğine olan inancımızı yeniden ilan etmeye, adaletin korunması ve antlaşmadan doğan yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli koşulları yaratmaya ve daha geniş bir özgürlük içinde daha iyi yaşama koşulları sağlamaya, sosyal bakımdan
ilerlemeyi kolaylaştırmaya ve bu ereklere ulaşmak için: hoşgörüyle
davranmaya ve iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık
yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi
birleştirmeye, ortak yarar dışında silahlı kuvvet kullanılmamasını
sağlayacak ilkeleri kabul etmeye ve yöntemleri benimsemeye, tüm
halkların ekonomik ve sosyal bakımdan ilerlemesini kolaylaştırmak için uluslararası kurumlardan yararlanmaya, istekli olarak,
bu amaçları gerçekleştirmek için çaba harcamaya karar verdik.
Buna uygun olarak hükümetlerimiz, San Francisco kentinde toplanan ve yetki belgeleri usulüne uygun görülen temsilcileri aracılığıyla işbu Birleşmiş Milletler Antlaşmasını kabul etmişler ve Birleşmiş
Milletler adıyla anılacak bir uluslararası örgüt kurmuşlardır.”[72]

Ayrıca, Tayyipgiller’in bu hainane halk düşmanı eylemi, TCK’nin
304 ve 306’ncı maddelerinin de kesin biçimde ihlali anlamına gelir.
Çünkü şöyle der o maddeler:
“Madde 304- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet
yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. (Mülga ikinci cümle: 29/6/2005 – 5377/37
md.) (2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş örgütlerin
doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi, hasmane hareket olarak kabul edilir.
“Madde 306- (1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı
asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimseye
beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Fiil sonucu savaş
[72]
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meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir. (3) Fiil, sadece
yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye Devleti veya
Türk vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak
nitelikte ise faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. (4)
Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”[73]

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, tabiî eski avanesi olan Davudoğlu ve çevresi de buna dahildir, hem
Uluslararası Hukuka göre hem de Türk Ceza Kanununa göre açıkça,
tüm unsurlarıyla oluşmuş suçlar işlemişlerdir.
Bu, tam bir kesinlik taşımaktadır...
Yeni ortaya çıkan bu canlı ve somut delilin ışığında Hukukçu Yoldaşlarımızın bir kez daha, en azından tarihe not düşmek için olsun,
Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir kanımızca.
Tabiî bizce ve hukuka içtenlikle bağlı vicdan sahibi hukukçularca ve
tüm namuslu aydınlarca, Kaçak Saraylı ve avanesinin bu suçu işlemiş
olduğu kesin bir gerçektir.
İleride hesaba çekildiklerinde, bu suçlarından dolayı da hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır bu ABD işbirlikçileri. Bundan da kaçışları
olmayacaktır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Şubat 2019

[73]
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