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Sunuş
Bu kitap, 5 Temmuz 2005 tarihinde yayım hayatına başlayan 

Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin ilk 7 sayısında yayımlanan, konu bütünlü-
ğü taşıyan ve Nurullah Ankut tarafından kaleme alınan Başyazı’ların 
tümünün ve 8’inci Sayıdan 28’inci Sayıya kadar aynı konuyu içeren 
Başyazıların derlenmesinden oluşmuştur.

İlk iki basımda, 1-7’inci Sayının Başyazıları Birinci Cilt olarak, 
diğer Başyazılar da İkinci Cilt olarak yayımlanmıştır. Bu Üçüncü 
Basımda iki cilt birleştirilerek tek cilt halinde derlenmiştir.

İlk bakışta konu sadece Tayyipgiller’in Kökenini ve Sınıf Yapısını 
araştırmakmış gibi görünebilir. Fakat Tayyipgiller’in, ilk Medeniyete 
(Sınıflı Topluma) geçişle ortaya çıkan ve Kapitalizmce gelişememiş ül-
kelerde ve tabiî günümüz Türkiyesi’nde hâlâ varlığını devam ettiren 
Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcisi olduğu göz önüne alındığında; 
bu kitap 7 bin yıllık Sınıflı Toplumun da tahlilini yapar. 

Kaldı ki bu söyleyiş bile kitabın içeriğini yeterince anlatmış olmaz. 
Çünkü bu kitap, aynı zamanda Sınıfsız Toplumdan (İlkel Komünal 
Toplumdan) Sınıflı Topluma nasıl geçildiğini de tahlil eder. Yani 
İnsanlığın Sınıfsız Toplum yaşantısını da inceleme alanı içine alır. 

Doğaldır ki, bu konular incelenirken hep Türkiye orijinalitesi göz 
önünde tutulur. 

Yine doğaldır ki, bu konular; Morgan’ın Tarihöncesi Sınıfsız Toplum 
üzerine keşifleri ve Marks-Engels’in Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 
Metoduyla bu keşifler ışığında ortaya koydukları İnsanlığın başından 
geçenleri, yeni bilimsel verilerle geliştirerek, Marksist Teoride çığır 
açarak inceleyen Hikmet Kıvılcımlı’nın “Tarih Tezi” ışığında aydın-
latılmıştır. 

Nurullah Ankut bu incelemeyi-çözümlemeyi yaparken sadece 
Ustalardan aktarma yapmakla yetinmemiş, kendi orijinal araştırmala-
rıyla da Ustaların mirasını zenginleştirmiştir.

Derleniş Yayınları





Tayyipgiller
Kökeni ve Sınıf Yapısı 





27 Mayıs, Kuvayimilliye’nin;
12 Mart-12 Eylül, Mandacılığın devamıdır[1]

[1] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 05 Temmuz 2005 tarihli 1’inci sayısının Baş-
yazı’sıdır.
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27 Mayıs Politik bir Devrimdir
Kırk beş yıl önce, 27 Mayıs 1960’ta, 37 genç subay, yerli-yabancı Pa-

rababalarının hizmetinde ve emrindeki satılmış De mokrat Parti İktidarını 
bir gecede alaşağı etti. Başlarına, asker geleneklerine uygun olarak, ken-
dilerine sempatiyle yaklaşan bir Orgenerali, Cemal Gürsel’i getirdiler. 
Ve 38 kişiden oluşan Milli Birlik Komitesi adıyla yönetimi ele aldılar.

Bu Genç Subaylar, DP İktidarının, ulusal onur ve değerler den yok-
sun, yabancı Parababalarının uşağı olmuş yerli Finans-Kapitalistler ve 
Tefeci-Bezirgânlardan oluştuğunu, yapacağı her uygulamayı, çıkartaca-
ğı her kanunu ABD’ye danışarak, onun direktifleri doğrultusunda yap-
tığını görmüşler ve bu yüzden de iğrenmişlerdi ondan… Yabancı Pa-
rababalarının bu denli emrine giren her hükümet gibi, Demokrat Parti 
(DP)’nin Halk düşmanı bir ekonomik politika izlediğini de görmüşlerdi 
bu Genç Subaylar… Anlamışlardı ki bu iktidar Halka ve Vatana ihanet 
içindedir, devrilmesi yurtseverlik gereğidir…

Tanzimat’ta, Meşrutiyet’te ve Birinci Milli Kurtuluş’ta da Ordu 
Gençliği aynı şekilde davranmıştı. Halktan yana, ilerici likten yana ta-
vır koymuştu. Yirminci Yüzyıl’ın büyük devrim cisi, Ekim Devrimi’nin 
Önderi Lenin, Meşrutiyet’i;

Türkiye’de ordu içinde Jön-Türklerin önderliğindeki devrimci 
hareket, zafer kazanmıştır. Ne var ki, Türkiye’nin Nikola II’si, ünlü 
Türk anayasasını yeniden yürürlüğe koyma sözü ile işi geçiştirmeyi 
başardığına göre, bu yarım bir zaferdir, hatta yarımdan da azdır. 
Ama bir devrimde, böyle yarım zaferler, eski rejimin zor karşısın-
da verdiği ivedi ödünler, daha geniş insan yığınlarını içine çeken, 
yeni, daha kararlı, daha sert iç savaş dalgalanmalarının en kesin 
güvencesidir.”[2] diye değerlendiriyordu.

[2] Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları, s. 34.



Bizim Birinci Milli Kurtuluş Savaşı’mızı da Lenin yine çok 
doğru bir biçimde şöyle değerlendiriyordu, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisini ilk tanıyan Sovyetler Birliği’nin Ankara’ya atadığı 
Büyükelçisi Aralof’a, Türkiye’ye hareket etmeden önce söyledi-
ği şu sözlerle:

“Mustafa Kemal Paşa, tabiî ki sosyalist değildir. Ama görülüyor 
ki iyi bir teşkilatçı… Kabiliyetli bir lider, milli burjuva ihtilalini 
idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet ada mı. Bizim sosyalist inkılâbı-
mızın önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya karşı olumlu davra-
nıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperya-
listlerin guru runu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla beraber 
silip süpüreceğine inanıyorum. (…) Ona yani Türk Halkına yardım 
etmemiz gerekiyor. İşte sizin işiniz budur.”[3]

Ordu Gençliği’nin sivil-öğrenci gençlikle el ele vererek yap tığı 27 
Mayıs Devrimi’niyse Lenin sonrasının en büyük Devrim Ustası Hik-
met Kıvılcımlı; “Politik bir devrim” olarak değerlendiriyor ve selam-
lıyordu.

Gerçekten de 27 Mayıs Devrimi, Türkiye insanına sınırlı da olsa bir 
demokrasi ve özgürlük getirmiştir. Bir yönüyle toplumda sömürünün 
derecesini ölçen bir termometre olan Sosyalizmi serbest bırakmıştır. 
İşçi Sınıfımıza gerçek anlamda Sendikalaşma ve Toplusözleşme yapma 
hakkını getirmiştir. Bir ölçüde de olsa insan haklarına saygıyı getirmiş-
tir. Nitekim bu devrimin getirdiği sınırlı özgürlük ortamında sosyalizm, 
halk kitleleri içinde hızla yayılmış, sayısı yüz binleri bulan sosya listler 
ve sosyalist bir kültür oluşmuştur. Bu Sosyalist Hareket sağlıklı bir 
biçimde yönlendirilebilseydi, iktidarı ele alması bile mümkündü. Ne 
yazık ki bu yapılamadı. Sosyalistler dağınıklık hastalığından kurtula-
madılar. Bir türlü gerçek bir devrimci parti örgütleyemediler. Ve böyle 
bir parti çatısı altında bir araya gelemediler. Bu yüzden de yenilgiden 
kurtulamadılar.

Hem Ordu Gençliği’nde hem de Sivil Gençlikte bulunan bu Dev-
rimci Gelenek, bize ilk Osmanlı atalarımızdan gelmiştir. Osmanlı’yı 
kuran Oğuzların Kayı Boyu’nun Gazi savaşçıları, kişicil çıkar nedir 
bilmeyen, İlkel Sosyalist Toplum insanlarıy dılar. Onlar için toplumun 
çıkarı ve mutluluğu her şeyden önce gelirdi. Kendileriyse zaten o eşit-
likçi toplumun bir parçasıydılar. Kendilerini toplumdan ayrı düşünmez-
lerdi. Onun için toplumun çıkarı neredeyse o yönde ileri atılırlar, ölüme 
bile gerektiğinde duraksamadan giderlerdi. Toplumu tehlikede gördük-

[3] S. İ. Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, s. 37-40.
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leri anda hemen harekete geçerler, yiğitçe savaşarak o tehlikeyi ortadan 
kaldırırlardı. İşte bu toplumcu, dolayısıyla da ilerici-devrimci gelenek; 
bize bu ilk Osmanlı (Osmanlı’yı kuran) atalarımızdan miras olarak gel-
miştir. Gelenekler, yüz yıllarca yaşar, bildiğimiz gibi.

İşte bütün bu devrimlerde Asker ve Sivil Gençliğin en önde yer al-
masının sebebi budur.

Bu devrimlere, bugün yerli-yabancı Parababalarının, onların em-
rindeki siyasilerin ve dönek hainler ordusunun köşe başlarını tuttuğu 
Medyanın satılmış yazarçizerlerinin dışında hiçbir namuslu aydınımız 
ve kara halktan üretmen bir tek insanımız bile karşı çıkmıyor. Bunlar 
olmasaydı demiyor…

12 Mart ve 12 Eylül CIA’nın planladığı
Faşist Darbelerdir-Karşıdevrimlerdir

Gelelim 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerine… Bunların CIA 
tarafından planlandığını ve yaptırıldığını da yine bugün namuslu her 
aydın bilmektedir, söylemektedir.

Sermayenin has adamlarından, Morrison Süleyman’ın ünlü Dışişleri 
Bakanı, Senato Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili İh san Sabri Çağla-
yangil bile 1976’da İsmail Cem’le yaptığı bir söyleşide, şöyle söylü-
yordu:

“CIA 12 Mart’ta vardır. Büyük ölçüde vardır. CIA Gizikis’te 
vardır. (ABD’nin 1967’de Yunanistan’da yaptırdığı “Albaylar Cunta-
sı”nın faşist darbesi kastediliyor. – Kurtuluş Yolu) CIA’nın nasıl ha-
reket edeceği tahmin edilemez. (…) Şimdi nasıl yapıyor CIA? CIA 
yapar. (…) Benim istihbarat şefim, kendisi farkında bile olmadan 
CIA benim altımı oyar. Elinde imkân var (yabancı) adamın. Girmiş 
enfiltre benim içimde. Onun için hiç şaşmam, aramam da, bula-
mam ki. Nasıl yaptı bulamam.”[4]

ABD ve onun casus örgütü CIA’nın emrine girmiş alçak “Netekim” 
ve şürekâsı (CIA’nın Ankara İstasyon Şefi “Paul Henze’nin oğlanları”), 
12 Mart’ın yarım bıraktığı işi; yani de mokrasiyi budama, sosyalistleri 
işkencelerden geçirip zindan lara doldurma ve halka her türden düşünce 
açıklama ve örgüt lenme yollarını, yani hak arama yollarını tıkamak için 
12 Eylül Faşist Darbesini yaptılar. Daha doğrusu CIA’nın kendilerine 
verdiği rolü başarıyla oynadılar. Ve bu şerefsizce darbeye zemin ha-
zırlayabilmek için de, beş bin masum insanımızı katlettirdiler. Amaç, 

[4] Çağlayangil, 12 Mart’ı Açıklıyor, Politika, 12 Mart 1976.
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27 Mayıs Devrimi’nin sınırlı da olsa getirdiği özgürlük ortamını yok 
etmek, halkın hak arama yollarını tıkamak, sosyalistlerin ve sosyalist 
kültürün izini tozunu silmek ve de Türkiye’yi AB’ye sokarak vatanı 
tümden Batılı Emperyalistlere satmaktı.

Halkın sesi kesilmeliydi, sosyalistler yok edilmeliydi bu ihanetlerin 
yapılabilmesi için… İşte ABD, 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini 
bu sebepten yaptırmıştır…

Birinci Milli Kurtuluş’un İkinci Adamı-iki numaralı Ko mutanı İs-
met İnönü de 1964 yılında, üst düzey bir toplantıda, devletin başta ABD 
olmak üzere Batılı büyük emperyalist dev letlerce 1945 sonrasında ele 
geçirilmiş olduğunu şöyle acı acı anlatır:

“Daha bağımsız, kişilikli dış politika izlenmesini istiyorsunuz. 
Herkes aynı şeyden bahsediyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Ka-
rar vereceğim ve işi teknisyenlere havale edeceğim. Onlar etraflı 
çalışmalarını yapacaklar, tekliflerini hazırlayacaklar. Yapabilir-
ler mi bunu?.. Hepsinin etrafında uzman denen yabancılar dolu, 
muvaffak olamazlarsa, işi sürüncemede bıraktırmaya çalışıyorlar. 
O da olmasa karşı tedbir alıyorlar. Bir görev veriyorum. Neticesi 
bana gelmeden Washington’a gidiyor. Sonucu memurumdan önce 
sefirden öğreniyorum. Böyle mi teslim ettik biz devleti. Bana şim-
diye kadar bunlar tarafından hazırlanmış derdimize deva tek ra-
por gösteremediler. Hepsi yasak savma kabilinden şeyler. Ne yapı-
yorsak, kendi elemanlarımızla yapıyoruz. Peki, bu binlerce adam 
(avara kasnak) gibi mi dolaşıyorlar, elbette kendileri için önemli 
marifetleri var. İstiklal Harbi’nden sonra sulh anlaşmasında esas 
mücadele bu uzmanlar konusunda oldu. Yoksa, hudutlar fiili bir 
durum idi. Tazminat işini iki devlet aramızda hallederdik. Bütün 
mücadele idaremize tasallut yüzünden çıktı. Bir tek uzman vermek 
için büyük tavizlerde bulunmaya hazırdılar.

“Dayattık. Biz onların ne için ısrar ettiklerini biliyorduk. On-
lar bizim niçin inatla reddettiğimizi biliyorlardı. Böyledir bu işler. 
Peygamber edası ile, size dünyaları vaadederler, imzayı attınız mı 
ertesi günü gelmişlerdir. Ondan sonra sökebilirsen sök... Gitmez-
ler. Ancak bu meselenin üstüne vakit geçirmeden eğilmek lâzım. 
Yoksa, ne bağımsız dış politika, ne bağımsız iç politika güdemez, 
havanda su döversiniz. Fakat zannetmeyin ki kolay bir iştir. Sa-
vuşturulan iki üç badire (22 Şubat ve 21 Mayıs olayları/notumuz) 
bunun yanında hiç kalır. Teşebbüs ettiğimizde başımıza neler gelece-
ğini kestiremem.”[5]

İ. İnönü, “teşebbüs ettiğimizde başımıza neler geleceğini kestire-

[5] Aktaran: Emin Değer, CIA Kontrgerilla ve Türkiye, s. 98-99.
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mem” derken çok haklıydı. Bırakalım “teşebbüs etmeyi”, bu sözleri 
söylediğinden bir süre sonra iktidardan alaşağı edildi ve bir daha da 
iktidar yüzü göremedi. Bir CIA görevlisi Ankara’ya geldi ve İnönü’nün 
deyişiyle “bir başka başbakan aradı”. Ve ABD’nin Morrison şirke-
tinin hizmetkârı, ABD’de “vaftizden geçirilmiş” Süleyman Demirel’i 
buldu. S. Demirel, 1954’te kurulan Dwight D. Eisenhower Vakfı’nın 
burs verdiği ilk yabancı öğrencidir. Tabiî ABD’de…

İ. İnönü, 19 Ocak 1966 tarihli CHP Parti Meclisi Toplantı sı’nda, bu 
ABD oyununu şöyle dile getirmiştir:

“Üçüncü Koalisyon Hükümeti (kendi hükümeti. – K. Y.) düştüğü 
zaman, Meclis kordiplomatik locasında oturan Amerikan Büyü-
kelçiliği Mensuplarının aşırı sevinç göste rilerinde bulunduklarını 
istihbar ettik.”[6]

Bu konuda bir aktarma da yurtsever yazar Metin Aydoğan’dan ya-
palım:

“İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ABD ile 27 
Aralık 1949’da “Türkiye ve ABD Hükümetleri Arasında Eğitim Ko-
misyonu Kurulması Hakkında Anlaşma” imzalandı. Bu anlaşmadan 
sonra ABD’ye davet edilen ilk gazeteci Bülent Ecevit oldu. Ecevit, 
Ankara’daki Amerikan Haberler Merkezi’nin “Eğitim Mübade-
le Programı” çerçevesinde yaptığı daveti kabul etti ve 1954 Ekim 
ayında Amerika’ya gitti. Ecevit, Kuzey Carolina’daki tütün ken-
ti Winston-Salem’de yayın yapan ve kentin adını taşıyan Wins-
ton-Salem Journal’da staj gördü. Üç aylık çalışmadan sonra 30 gün 
süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nin değişik yörelerini dolaştı ve 
Boston’da 20 gün kalarak, ünlü Harvard Üniversitesi’nin Ortado-
ğu Enstitüsü’nde Ortadoğu’nun bölgesel sorunlarını inceledi ve 
yurda döndü.

“Bülent Ecevit, Mayıs 1957’de bir yıllık süre için bir kez daha 
Amerika’ya gitti. Bu kez bursu veren, ABD Başkanı Eisenhower’a 
Türkiye için “oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur” diye 
mektup yazan ve ulusal bağımsızlık hareketlerine karşıtlığıyla ta-
nınan Nelson Aldrich Rockefeller’ın kurduğu Rockfeller Vakfı’ydı. 
Ecevit, Harvard Üniversitesi’nde “Osmanlı Siyasi Tarihi” konusun-
da incelemeler yapacak ve Uluslararası Basın Enstitüsü’nün New 
York’ta düzenlediği seminere katılacaktı. Ecevit, çalışmalarını 6 ay 
sürdürdü. Ancak burs süresi dolmadan 27 Ekim 1957’de seçimlere 
katılmak için Türkiye’ye çağrıldı.

“Özel eğitim burslarından yararlanan bir diğer devlet büyüğü-
müz de, Süleyman Demirel’dir. Demirel, 1954 yılında kurulan Dwi-

[6] agy, s. 99.
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ght D. Eisenhower Vakfı’nın burs verdiği ilk yabancıdır.
“Binlerce Türk ABD’ye “eğitilmek-etkilenmek” için gitti, yüz-

lerce Amerikalı da Türkiye’ye “eğitmek-etkilemek” için geldi. 
Amerika’ya gönderilen Türklerin tamamı Türkiye’ye döndükle-
rinde üst düzey görevlere getirildi. ABD’de eğitim gören insanların 
büyük bir bölümü Amerikan yanlısı bir tutum izlediler ve yetki-
lerini, Atatürkçü yurtsever kadroları etkisizleştirerek tasfiye etme 
yönünde kullandılar. ABD’de eğitim görmek bürokrasi, siyaset ya 
da medyada yükselmenin ayrıcalığı haline geldi.”[7]

Emperyalistlerin burslarıyla ABD’de Amerikanofilleştirilen bu kişi-
ler, Türkiye’de, ABD çıkarlarını korumak için politika yapmışlar, dev-
lette etkin görevlerde bulunmuşlardır.

Tabiî bu ABD uşaklarının tümü de emperyalist vakıfların burslarıyla 
avlanmamışlardır. Bir de emperyalistlerin kolejleri vardır Türkiye’de. 
Bu okulların temel görevi de ait oldukları Batılı devletin emperyalist 
kültürüyle öğrencilerini doktrine et mektir. Yani öğrencilerin kafalarını 
sömürgeleştirmektir.

Hatırlanacağı gibi, Türkiye politikasında özellikle de 1980 öncesin-
de çok etkin rol oynayan MHP’nin lideri Alparslan Türkeş de, 1945 
sonrasında ABD’de Kontrgerilla eğitiminden geçirilerek, Amerikanlaş-
tırılmış, halk düşmanı haline getirilmiştir. Yine bildiğimiz gibi MHP, 
Kontrgerilla’nın özel partisidir. O, CIA ideologu David Galula’nın ken-
dine verdiği görevi yapmıştır 12 Eylül öncesinde. Devrimcilere, yurtse-
verlere, demokratlara karşı Kontrgerilla’nın resmi güçleriyle el ele  ve-
rerek savaşmıştır. 12 Eylül Faşizmi için uygun ortamın hazırlanmasında 
en önemli görevlerden birini üstlenmiştir.

Türkiye, bugünkü yürekler acısı durumuna bir anda geti rilmemiştir. 
1945’ten beri Batılı Emperyalistler (tabiî onların en önde geleni de 
ABD’dir) ve onlarla ortaklığa girmiş yerli Finans-Kapitalistler, onların 
emrindeki siyasiler ve satılmış medyanın dönekler ordusundan oluşan 
yazarçizerleri tarafından adım adım kuşatılarak getirilmiştir bu batak-
lığa…

Bugün Türkiye ekonomisi ABD, AB Emperyalistleri ve on ların eko-
nomik örgütleri olan IMF, Dünya Bankası, OECD tarafından yönlen-
dirilmektedir. Ve borç batağına saplanmıştır. Gelir dağılımı en bozuk 
25 ülke arasında yer almaktadır. Kişi başına düşen ulusal geliri 1993 
yılınınkiyle (3004 dolardır bu miktar) aynıdır. Yani Türkiye ekonomik 
açıdan 12 yıldan beri yerinde saymaktadır. Kaldı ki iç ve dış borçları o 

[7] Metin Aydoğan, Bitmeyen Oyun, ATO internet sayfalarından: Kitap Tanıtımları.
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yıllarınkiyle aynı kalmamış, çığ gibi artmıştır.
En büyük ve en kârlı sanayi kuruluşları, yerli-yabancı Para babalarına 

peşkeş çekilmektedir. Çalışma yaşındaki 50 milyon nüfusun ancak 20 
milyonu iş bulup çalışabilmektedir. Yani yüzde 60’ı işsiz durumdadır. 
Çalışanlarına verilen asgari ücretse 250 dolardır. İnsanlarımızın yarısı 
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Siyaseti, bütünüyle ABD ve AB’nin ellerine geçmiştir. Or dusunun 
başı NATO’yla bağlanmış, üstelik de o Ordu, başına çuval geçirilerek 
aşağılanmış, onuru ayaklar altına alınmıştır; insanlığın başdüşmanı, 
kanlı zalim ABD tarafından. Ne yazık ki, Ordunun başındaki komutan-
lar, ABD alçağına hak ettiği cevabın verilmesine cesaret edememişler-
dir.

Yirminci Yüzyıl’ın, emperyalizme karşı zafer kazanmış en büyük 
komutanlarından Mustafa Kemal’in Başkomutanı oldu ğu bu Ordu, 53 
yıllık NATO’culukla kerte kerte özgüveni yitirtilerek bugün bu hallere 
düşürülmüştür.

Türkiye 1950’den beri bir de İmam Hatiplerle, Tarikatlarla, Kur’an 
Kurslarıyla içeriden; ümmetçi, Ortaçağcı, ulusal değer lerden yoksun 
Şeriatçı güçler tarafından kuşatılmış, bir anlamda çökertilmiştir. Ta-
biî bu bela da ABD ve onunla el ele  veren yerli Finans-Kapital, Te-
feci-Bezirgân Sermaye tarafından sarılmıştır Türkiye’nin başına. ABD 
ve diğer Batılı Emperyalistler, halkımızın sosyalizme geçişini engelle-
mek ve Türkiye’yi Ortaçağ karanlıklarına götürmek için yapmışlardır 
bunu. Ve şu anda güya, yani görünüşte Türkiye’yi yöneten Hükümetin 
Başbakanı; siyasi kariyerini, Birinci Kuvayimilliye’nin önderi Mustafa 
Kemal’e, “Ölmüş inek” diyerek ve benzeri aşağılık hakaretler yağdıra-
rak yapmıştır. Tabiî aynı zamanda Laikliğe de küfürler etmiştir Tayyip. 
Bu saldırıların yer aldığı kasetler televizyon ekranlarında yayımlanmış, 
milyonlarca insanımız buna tanık olmuştur. Yine ne acıdır ki şu anki 
Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de, Tayyip’le ve hükümetiyle “şiir 
gibi anlaşıyoruz” diyerek Mustafa Kemal’e ve laikliğe yapılan bu iğ-
renç saldırılardan hiç de rahatsız olmadığını ortaya koymuştur.

Bu hükümet ümmetçi olduğu için ulusal değer taşımamak tadır. Bu 
yüzden de iktidarda kalabilmek ve küplerini doldura bilmek için ABD 
ve AB’nin her istediğini vermekten çekinme mektedir.

Kıbrıs, yarı yarıya ABD-AB ve Yunanistan’a verilmiş du rumdadır. 
Böylece Türkiye’nin güneyden kuşatılması tamamlanmak üzeredir. 
Sermaye partilerinin başka bir yol tutması beklenmemelidir. Ordu da, 
50 yıl, NATO’ya dolayısıyla ABD ve AB’ye hizmetten dolayı özgüve-
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nini yitirmiş, bu yüzden bu satışa dur diyememektedir. Tabiî Ordunun 
tepesindeki NATO tezgâhından geçmiş generaller yitirmiştir özgüveni-
ni… Ordu Gençliği’mizse sağlamdır. Onlar da bu durumdan son derece 
rahatsızdır. Bunu biliyoruz…

Tabiî Kıbrıs’la yetinmeyecektir emperyalistler… Ardından Ege’nin 
alınması, Türkiye’nin denizlerle çevrili bir ülke ol maktan çıkarılması 
gelecektir. Ermenistan’ın maddi tazminat ve toprak talebi gelecektir. 
Hep söylediğimiz gibi, Batılı Em peryalistlerin gönlünde yatan Sevr’dir. 
Türkiye’yi AB’cilik ve benzeri alçakça planlarla yavaş yavaş, alıştıra 
alıştıra o noktaya götürüyorlar…

Yalnız emperyalistler ve yerli satılmışlar güruhu bir şeyi unutu-
yorlar… Bu halk bir gün elbet uyanacak ve Birinci Kuvayimilliye’de 
olduğu gibi onların heveslerini kursaklarında bırakacaktır. Halkımızın 
en bilinçli kesimi olan biz Devrimci ler, İşçi Sınıfımız, köylülüğümüz, 
esnafımız, namuslu aydınla rımız ve bu halkın çocuklarından oluşan, 
dolayısıyla da onun bir parçası olan Ordu Gençliği’mizle omuz omu-
za vererek İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da zafere ulaştıracağız. Bundan 
kuşkumuz olmasın. Emperyalistler hüsrana uğrayacaklar, onlara uşak-
lık edecek kadar alçalmış dönek Ali Kemal’ler ihanetlerinin hesabını 
vereceklerdir…

Halkın Kurtuluş Partisi bunun için kuruldu…
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Şu anki bütün sosyal dertlerimizin sebebi
ABD ve satılmış yerli Parababalarıdır[8]

[8] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 22 Temmuz 2005 tarihli 2’inci sayısının Baş-
yazı’sıdır.





Emperyalist haydutlar cephesinin ağababası ABD’dir
Emperyalistler, bir mazlum ülkeye girdiler miydi, oradaki en gerici 

sınıflar veya zümrelerle ittifaka, yani çıkar ortaklığına girerler.
Birinci Emperyalist Paylaşım ve Yağma Savaşı sonunda Osmanlı’yı 

parçalayarak her köşesini işgal eden İngiliz-Fransız-İtalyan Emperya-
listleri de padişah Vahdettin ve onun altındaki Osmanlı hükümetleriyle 
ittifaka girmişlerdi. Bu hükümetlerin temsil ettiği sınıflarsa, derebey-
leşmiş Osmanlı Tefeci-Bezirgânlığıyla, Batılı Emperyalistlerin bizdeki 
(içerideki) temsilcileri-acenteleri olan, İstanbul, İzmir, Trabzon, Mer-
sin gibi Liman şehirlerimizde üslenmiş bulunan, adına Levanten veya 
Komprador Sermaye denen gayrimüslimlerden oluşan sermaye sınıf-
larıydı.

Tabiî bunlara zayıf kişilikli bazı aydınlar da katılmıştı. Bun lara da 
“Ali Kemal”ler diyebiliriz.

Bu satılmış hainler cephesi bilindiği gibi Kuvayimilliye’ye karşı sa-
vaşmış, onun önderi Mustafa Kemal hakkında ölüm fermanı çıkarmıştı.

Halkımıza ve vatanımıza düşman olan bu Emperyalistler Cephe-
si’nin aşağılık planlarını bozabilmek-Sevr’i onların na mussuzluk akan 
iğrenç suratlarına fırlatıp atabilmek için bu halk 4 yıl savaşmak zorunda 
kalmıştı. Bu alçakça saldırıları ve ihanetleri çok yakından görüp tanı-
yan Mustafa Kemal, ünlü Gençliğe Hitabe’sinde bunun tekrar olabi-
leceğini dâhice göre rek, gençliği çok açık ve kesin bir dille uyarmıştır. 
Bildiğimiz gibi şöyle demiştir:

“İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünya-
da emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 
ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersane-
lerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi 
bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha 
vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu ik-
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tidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle 
tevhit edebilirler. Millet fakr u zaruret içinde harap ve bitap düş-
müş olabilir.”[9]

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözleri, sanki bugünleri göre rek anla-
tıyormuşçasına canlıdır, renklidir, nettir, etkileyicidir, uyarıcıdır. O’nun 
büyüklüğü, yalnızca askeri bir deha olmasıy la sınırlı değildir. İleriyi de 
yukarıdaki gibi kesince görebiliyor olmasındandır da...

Ne acıdır ki Mustafa Kemal’in yukarıda saydığı “elim ve vahim” 
felaketlerin tümü bugün gerçekleşmiş bulunmaktadır.

1945’ten beri Batılı Emperyalistlerin ağababası kanlı zalim ABD, 
bugün her zamankinden daha saldırgandır, daha kan dö kücüdür ve daha 
da pervasızlaşmış, küstahlaşmış, zalimleşmiş durumdadır. O namussu-
zu şımartan, Irak eski lideri Saddam’ın ve alçak generallerinin askeri 
açıdan sıfır denebilecek yete neksizliklerinden dolayı, Birinci ve İkinci 
Körfez Savaşlarında kolay-ucuz zafer kazanmış olmasıdır. Tabiî aynı 
zamanda da Sosyalist Kamp’ın, gerçek devrimci prensiplere uymayı-
şından, o prensipleri gereksiz sayışından dolayı çökmüş ve meydanı bu 
alçağa bırakmış olmasıdır. Sosyalist Kamp çökmüş olmasaydı, ABD 
haydudu Afganistan’a ve Irak’a saldıramazdı. Saldırsa bile böyle bir za-
fer elde edemezdi. Denebilir ki, Birinci Körfez Savaşı sırasında SSCB 
ve Sosyalist Kamp vardı. Buna rağmen ABD saldırdı ve yendi... Evet 
vardı ama yalnızca görünüşte-suret olarak... Bir canlı cenaze olarak 
vardı... Gerçek anlamda, devrimci ruhla dolu bir SSCB ve Sosyalist 
Kamp’sa o yıllardan önce ölmüş bulunmaktaydı.

SSCB ve Sosyalist Kamp’ın 1990-91’deki varlığı; kurumuş, özü, 
canı bitmiş bir ağacın gövdesinin hâlâ ayakta duruyor olması gibiydi... 
Nitekim o tarihi takip eden bir yıl içinde de çöküş tümüyle tamamlan-
dı... Yani kurumuş ağacın gövdesi de devrilip gitti...

Bu sebeplerden dolayı kuduzlaşan ABD Emperyalistleri yüz sene-
den beri karınlarında yatan, iğrenç, insanlık dışı, alçakça hesaplarını 
ortaya dökerek uygulamaya çalışmaktadırlar. İşte o yüzden kuduz itler 
gibi mazlum ülkelere saldırmakta, kendi aşağılık çıkarlarıyla uyumsuz 
olan iktidarları bir bir yıkmakta, ülkeleri işgal etmekte, milyonlarca si-
vil masum insanı kadın-çocuk, hasta, yaşlı demeden öldürmektedirler...

ABD Emperyalistleri, tıpkı Naziler ve kaçık Führerleri Adolf Hit-
ler gibi düşünmektedir. Dünya, bize babamızdan kalan çiftliktir. Dünya 
halkları da o çiftliğin bize hizmetle yükümlü ırgatlarıdır-hizmetkârla-

[9] Mustafa Kemal, Gençliğe Hitabe.
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rıdır, hatta köleleridir... ABD’nin amacı; dünyanın doğal zenginlikleri-
ni yağmalamak, mazlum halkların binbir emekle ürettiği ürünleri yok 
fiyatına ellerinden almak ve dünya pazarlarını tümüyle ele geçirmek, 
kendi yüksek teknoloji ürünü mallarını ateş pahasına oralarda satmak-
tır. Yani dünyayı gönlünce soymak, yağmalamaktır. İşte onun saldır-
ganlığının ardında yatan hareket ettirici güç budur... Yani Hitler’inkiyle 
aynıdır onların amaçları ve dünyaya-dünya halklarına ve mazlum ülke-
lere bakışları... Aralarındaki tek fark Hitler’in kaçık olmasıdır. Niyetini 
çok kaba ve açık biçimde meydanlarda haykırması ve yazılı biçimde 
ortaya dökmesidir... ABD Emperyalistleri Hitler’den daha düzenbazdır. 
En kanlı saldırılarını yaparken, “biz demokrasi-özgürlük götürüyoruz” 
diye aşağılık yalanlar öne sürmekte; cahil, bilinçsiz insanları kandırma-
ya çalışmaktadır...

AB içinde birleşen Alman, İngiliz, Fransız ve İtalyan Em-
peryalistleriyse yine aynı aşağılık emperyalist amaçlar peşinde olmakla 
beraber, izledikleri yol ABD’ninkinden biraz farklıdır. Onların halkları, 
her iki emperyalist paylaşım savaşının ülkele rinde yaptığı yıkımı, tah-
ribatı ve kitlesel katliamları yaşadıkları için; mazlum ülkeleri yağma-
lamak amacıyla paldır küldür dal maktan çekinmektedirler. ABD ise bu 
savaşlarda sivil kayıplar vermemiştir. Ülkesinde de yıkım olmamıştır. 
Bütün bu savaşlar boyunca onun ülkesine yalnızca bir kez Japonlar sal-
dırı yapabilmiştir. O da Pasifik’teki bir askeri üsse: Pearl Harbour’a. 
O yüzden ABD Halkı, savaşın yıkımlarını görmemiştir, yaşamamıştır. 
Yalnızca dış ülkelerde askeri kayıplar vermiştir. Bu da savaşın ne oldu-
ğunu bütün yönleriyle tanımasına imkân vermemektedir. İşte bu neden-
den ABD Halkı, kendi emperyalist devletinin saldırganlığını frenleme-
mektedir...

AB Emperyalistleriyse; biz medeniyet ve barış projesiyiz demago-
jileriyle insanlığı avlamaya çalışmaktadır. Askeri sal dırganlığı ikinci 
planda tutmaktadır. Aralarında böyle bir fark vardır. Tabiî bu arada 
ABD haydudunun askeri saldırganlığını desteklemeyi de ihmal etme-
mektedirler. Yani ABD’nin askeri gücü onların adına iş görmektedir. 
Bir anlamda onların da askeri gücüdür. Zaten AB Emperyalistleri bu 
yüzden NATO’cudur.

Biz neden bu duruma düşürüldük?
Hep söylediğimiz gibi Anadolu burjuvazisi 1924’ten itiba ren İş 

Bankası’nın kuruluşuyla birlikte tekelci aşamaya ulaştı. 1930’da Ce-
lal Bayar’ın “İktisat Vekilliği”ne (Maliye Bakanlı ğına) getirilmesiyle 
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birlikte de Türkiye’nin ekonomi yönetimini ele geçirdi. 14 Mayıs 1950 
seçimlerinden Demokrat Parti’nin galibiyetle çıkması ve siyasi iktidarı 
ele geçirmesiyle birlikte de Türkiye’nin yönetimini bütünüyle ele geçir-
miş oldu Tekelci Sermaye, yani Finans-Kapital...

Tekelci Sermaye (Finans-Kapital) kapitalist sınıfı içinde bile azınlı-
ğın azınlığıdır. Bugün, tüm Türkiye’de sayıları beş yüz kadardır. Bunlar 
da bildiğimiz gibi “TÜSİAD” denen bir çatı altında örgütlenmiş bulun-
maktadırlar. Bu kadar azınlık olan bir zümre (kapitalistler sınıfının en 
irilerinden oluşan bir zümredir Finans-Kapitalistler) 70 milyon Türkiye 
insanını nasıl en zali mane biçimde sömürebiliyor, baskı altında tutabi-
liyor?

Bir, örgütlü oluşundan.
İki, Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfı denen Antika, asalak bir sınıfla 

ittifak içinde oluşundan.
Üç, her ikisinin de iktidarda kalabilmek, acımasız, hayâsızca sömü-

rülerini ve vurgunlarını yapabilmek ve 70 milyon insanımıza tahakküm 
edebilmek için bir dış güçle ittifak etmiş-çıkar ortaklığına girmiş olma-
larından. Yani dünyayı yangın yerine çeviren, yağmalayan, sömüren ve 
mazlum halkları baskı altında tutan bir azgın dış güce sırtlarını dayamış 
olmalarından... Daha doğrusu ona satılmış ve onun tümüyle emrine gir-
miş olmalarından...

1950’de işbaşına gelen Bayar-Menderes Hükümeti (DP Hükümeti), 
alelacele; Meclise bile danışmadan Kore’ye, ABD Emperyalistlerinin 
ve müttefiki diğer büyük emperyalist devletlerin, Kim İl Sung önder-
liğindeki sosyalist iktidarı yıkmak için başlattığı haksız savaşa, ABD’li 
generallerin emrinde çarpışmak üzere bir tugay asker gönderdi. Amacı 
ABD’li efendilerine yaranmaktı. Bizim askerler, ABD’nin 3’üncü Or-
dusu’nu kuşatmadan ve devrimci ordular tarafından yok edilmekten 
kurtardı. ABD 3’üncü Ordusu’nun önüne geçirilerek savaşa sokuldu. 
Bizim Tugay, Sosyalist Ordu’yla savaşırken, ABD 3’üncü Ordusu ka-
çıp kurtuldu. Tabiî bu arada da, ABD ve diğer emperyalistler safında 
savaşa katılan ordular içinde, sayısına oranla en büyük kaybı verdi. Bu 
sayı, 1300 civarındadır.

DP Hükümeti, 1952’de de emperyalistlerin saldırgan savaş örgütü 
olan NATO’ya ülkemizi soktu. Böylece Ordumuzun başı da NATO’yla 
bağlanmış ve ordumuz ABD generali emrine verilmiş oldu...

Tabiî bu işleri Parababaları dediğimiz Finans-Kapitalistlerle Tefe-
ci-Bezirgânlar planlıyor ve yapıyordu. DP (Bayar-Menderes) Hükümeti 
onların sadece bir aracıydı.
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ABD, sosyalizmin yayılmasını önlemek için ünlü “Yeşil Kuşak 
Projesi”yle, Asya ve Ortadoğu ülkelerini ideolojice ka rantinaya aldı. 
İslamı, Ortaçağcı bir siyasi ideoloji biçiminde kitleler içinde yaygınlaş-
tırdı. İmam Hatipler, Kur’an Kursları, Tarikatlar pıtrak gibi ülkenin her 
yanını sardı.

Tabiî DP Hükümetini, Demirel’in Adalet Partisi (AP) Hü kümetleri 
takip etti. 12 Eylül sonrası bunların yerini Turgut Özal’ın ANAP Hükü-
meti aldı. Sonra yine Demirel’in DYP’si ve B. Ecevit’in DSP’si iktidara 
geldi. Tabiî bu hükümetlerin bir bölümüne A. Türkeş’in MHP’si de ko-
alisyon ortağı olarak katıldı.

Bütün bu hükümetler hep aynı siyasi hattı izledi. Bu hat ABD tara-
fından çizilmiştir. Türkiye’de sosyalizmin gelişmesi ne izin verilmeme-
liydi. Onun için Siyasi İslam’ın önü açılmalıy dı. Kontrgerilla’nın özel 
örgütü olan MHP bizzat ABD tarafın dan yönlendirildi ve yerli-yabancı 
Parababaları tarafından her anlamda desteklendi. Böylece, devrimciler-
le savaşacak bir yarı resmi güç oluşturulmuş oldu. Bu parti ve güçleri, 
12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerinin hazırlanmasında kendilerine 
verilen görevi başarıyla yerine getirdi...

Tekrarlarsak bu partilerin tümü, şu anki Tayyip’in AKP’si de dahil 
olmak üzere Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân Ser mayenin partisidir. 
Onların zümre ve sınıf çıkarlarını temsil eden-savunan partilerdir. Fi-
nans-Kapitali, Hikmet Kıvılcımlı 1968’de şöyle karakterize eder:

“20’nci Yüzyıl ile birlikte Kapitalizm tersine döndü. SERBEST 
REKABETÇİ sermaye, Şirketlerin TEKELCİ sermayesi kılığına 
girdi. Bu Tekelci sermaye, kendi ülkesinin pazarında bile artık bü-
tün İşveren ZÜMRELERİ ile ortaklaşa sömürü yapmakla yetine-
medi. Yalnız İşveren Sınıfının ve Büyük Toprak ve Mülk Sahipleri 
Sınıfının içlerinden en kodaman ZÜMRELERİ’ni seçti. Ekonomik, 
sosyal ve politik tekelciliği son haddine vardırarak, o zümreleri 
birbirine kaynaştırdı. İşveren ve Büyük Toprak ve Mülk Sahipleri 
Sınıfı içindeki: EN KODAMAN, EN GERİCİ, EN TUTUCU, EN 
TEKELCİ, EN KOZMOPOLİT zümreleri Banka kubbeleri altın-
da birbirine kaynaştırarak, bugünkü FİNANS-KAPİTAL zümre-
sini yarattı.

“Onun için, bugünkü Kapitalist toplumun bütün sınıf ilişkileri 
19’uncu Yüzyıl’daki yapısını değiştirdi. 19’uncu Yüzyıl’da Serbest 
Rekabetle birbirine çatan bir İŞVEREN SINIFI, bir de BÜYÜK 
TOPRAK ve MÜLK SAHİPLERİ SINIFI vardı. Bugün öyle sınır-
ları keskince belirli iki egemen sosyal sınıf aramak boşuna olur. 
Emperyalizm çağında bir tek ülkenin bile EGEMEN SOSYAL SI-
NIF adını almaya elverişli bir sınıfı kalmamıştır. Evren ölçüsünde 
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biricik Dünya ekonomisi ve Dünya pazarı biçimlenmiştir. Onun gibi 
ve ona paralel olarak, bütün ülkelerin egemen zümrelerini kendi 
kozmopolit bağları içine almış, hepsini birbirine kaynaştırmış biri-
cik EVREN FİNANS-KAPİTALİ vardır. Bu Evren Finans-Kapitali 
bir SOSYAL SINIF bile olmaktan çıkmıştır. İki sosyal sınıfın (yani, 
İşveren Sınıfı ile Büyük Toprak ve Mülk Sahipleri Sınıfının) çeşitli 
ZÜMRELERİ içinden seçilmiş EN KODAMANLARI’nın kurduk-
ları bir söz yerinde ise, EVREN TARİKATI vardır. Bu Finans-Ka-
pital tarikatı, Emperyalizmin GİZLİ FAALİYET yapan suçlu ve 
kanundışı DİKTASI’dır.”[10] 

Kıvılcımlı’nın çok haklı olarak söylediği gibi 20’nci Yüzyıl’la birlik-
te klasik burjuva demokrasisi de serbest rekabet de bitmiştir. Onun yeri-
ne ekonomide dev tekellerin egemenliği, politikada da bir avuç asalak, 
sömürgen Finans-Kapitalistin in sanlık dışı çıkarlarını temsil eden par-
tilerin-siyasi iktidarların acımasız tahakkümü vardır. Devlet de artık bu 
bir avuç vurguncunun çıkarını güden bir baskı aracına dönüşür. Halka 
alabildiğine ekonomik ve siyasi zulüm uygulayan bir makine halini alır.

1950’den bu yana izlenen ekonomik ve siyasi uygulamaları göz-
den geçirirsek bu gerçeği apaçık biçimde görürüz. O yıl lardan itibaren 
Amerikancılık, devlet ve sermaye sınıfı tarafın dan açıktan ve hararetle 
savunulmaya başlandı. Amerika’nın ve NATO’nun, dünyada özgürlü-
ğün ve barışın savunucusu olduğu yalanı, insanlarımıza yutturulmaya 
başlandı. Amerikan filmleri sinemalarda ve 70’li yıllardan sonra da 
TRT televizyonlarında hemen her gün gösterilerek halkımızın kafa-
sı Amerikan kültürüyle doldurulmaya çalışıldı. Amerikan kültürü de, 
onun emperyalist dünya görüşünün, çürümüş ahlâkının ve alçakça sal-
dırganlığının savunulmasından başka bir şey değildir.

Burjuva sosyalizmine inanan bir düşünür olan Bertrand Russel, 
Holivud’un ABD’nin en önemli propaganda aracı olduğunu söyler, 
haklı olarak.

Tekrarlayalım ki, ABD savunuculuğunda devletin ve onun bir parçası 
olan TRT’nin günahı büyüktür. Bunlar ABD Em peryalizminin, misyo-
nerleri gibi davranmışlardır 55-60 yıldan beri... Sosyalizmi savunmak 
en affedilmez suç, ABD Emper yalizmini savunmaksa modernlik, özgür-
lükçülük olarak kabul edilmiştir devlet tarafından. O yüzden devrimciler 
işkenceler den geçirilmiş, zindanlara tıkılmış, katledilmiş, ABD uşakla-
rıysa ödüllendirilmiş, makam, ün ve servet sahibi yapılmıştır... Hep söy-
lediğimiz gibi bunları yapan-yaptıran aslında ulus lararası Finans-Kapita-

[10] H. Kıvılcımlı, Genel Olarak Sosyal Sınıflar ve Partiler, s. 20-21.
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lin ağababası olan Amerikan Finans-Kapitalinin devleti olan ABD’dir... 
ABD, Türkiye’deki Finans-Kapital şubesine emrediyor bunları yapın 
diye; onlar da kendi araçları olan devlete ve organlarına yaptırıyorlar. 
Ekonomiye baktığımız zaman, çoğu Amerikan olmak üzere yabancı 
tekel lerin açık hâkimiyetini görürüz. Yani sanayimiz montaj sanayi ol-
maktan bir türlü çıkamaz. Daha doğrusu çıkarılmaz. Sanayiye bakalım, 
bir tek orijinal, yerli marka göremeyiz. Yerli gibi görünenlerin (Türkçe 
ad taşıyanların) bile altını araştırdığınız zaman hep yabancı tekellerle 
karşılaşırsınız. Bunun böyle olmasını hem yabancı Finans-Kapitalistler 
ister, hem de yerli Finans-Kapitalimizin kendime ait bir marka olsun-ya-
ratayım diye bir derdi yoktur. Çünkü Parababaları için tapınılacak biricik 
ilah paradır-kârdır. Onlar en kısa yoldan en çok kârı elde etmek ister. 
Başkaca da hiçbir değer taşımazlar. Yani bizim yerli Parababaları (Fi-
nans-Kapitalistler) herhangi bir ulusal veya insanî değer taşımaz. Onlar 
yabancı Finans-Kapitalistlerin Türkiye şubesidirler yalnızca. Başkaca da 
hiçbir şey değil... Kendilerini öyle görürler, gerçeklikte de öyledirler...

Yerli Finans-Kapitalistlerin Antika müttefikleri olan Tefeci-Bezir-
gân sermayedarlar da altı bin yıllık bir asalak sömürücü sınıftır. Üretim-
le ilgilenmez. Üreticilerle tüketiciler arasında aracılık yapar. Malı üre-
ticiden alır tüketiciye satar... Ve kâr elde eder. Üreticileri de tüketicileri 
de borçlandırarak onlardan faiz alır. Yani hep alınteri karşılığı olmayan 
gelir elde eder bu asalak vurguncu sınıf da. Batı’da burjuvazi devrimle-
rini yapıp iktidara gelince bu üretim dışı asalak sınıfı tasfiye etti. Yani 
kazıyıp attı. Bizde ise burjuva devrimi 20’nci Yüzyıl’da, burjuvazinin 
dünya çapında serbest rekabetçi dönemini bitirip tekelci (Finans-Ka-
pitalist) aşamaya ulaştığı bir dönemde yapıldığı için 1923’te iktidara 
gelen Anadolu burjuvazisi, bu Antika sınıfı tasfiye etmedi. Tam tersine 
onunla ittifaka girdi. Çünkü burjuvazi dünya çapında Finans-Kapitalist-
leşerek bütün olumlu özelliklerini yitirmişti. O yüzden bu geçmiş çağ-
ların yadigârı olan sömürgen, insanlık düşmanı Antika sınıfı itici değil, 
çekici buldu. Onunla müttefikleşti. Onu kendine yedek güç edindi.

Bu iki sömürgen-vurguncu, insan hakkı tanımaz, insafsız sı nıfın her 
ikisi de kozmopolittir. Ulusal değer taşımaz...

Finans-Kapitalistler uluslararası Finans-Kapitalin ortağı ve uşağı-
dırlar. Onlar sayesinde iktidarda kalıp vurgun yapa bileceklerini bildik-
leri için yabancı-Batılı efendilerine köpekçe bağlıdırlar. Bunlar, kendi 
ülkelerinin halkına düşman, Batılı ağababalarına, onların kültürlerine 
hayrandırlar. Tek sözle Amerikanofildirler.

Tefeci-Bezirgânların ideolojisiyse dindir. Çünkü bunlar Or taçağda 
kayıtsız şartsız egemen sınıftırlar. O çağların ağır basan ideolojisiyse 
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hep dinler olmuştur. Tefeci-Bezirgânlar tek başlarına egemen oldukları 
o günlerin özlemi içindedirler hep. O yüzden de dine bir siyasi ideoloji 
anlamında sıkı sıkıya bağlıdırlar. Dinin, Hz. Muhammed ve Dört Ha-
life döneminde uygulanan; faize şiddetle karşı olmak, kazanılan malın 
ihtiyaçtan fazlasını dağıtmak gibi insancıl yönleriniyse asla benimse-
yemezler... Ciddiye almazlar... Söylediğimiz gibi Tefeci-Bezirgânlar 
yalnızca siyasi ideoloji olarak dini savunurlar.

İslamiyet, hep söylediğimiz gibi; birbiriyle çelişik iki dünya görü-
şünü, toplum biçimini içinde barındırır. Biri insancıl olan yönüdür. Bu, 
İlkel Komüna-İlkel Sosyalist Toplum biçiminin kurallarının, gelenek-
lerinin savunulduğu yöndür ya da bölüm dür. İkincisiyse sınıflı Toplum 
yani Tefeci-Bezirgân toplum bi çiminin kurallarının savunulduğu yön 
veya bölümdür.

Uygulamada, Dört Halife Devri’nin bitimine kadar birinci yön ağır 
basar.

Muaviye’yle birlikteyse ikinci bölüme geçilir. Artık birinci bölüm 
unutulur veya yok sayılır... Tefeci-Bezirgânlar da İslamiyetin bütünüyle 
bu ikinci bölümüne tutkundurlar...

Üç Vatanın da kuşatılması
Bizim-halkımızın üç vatanı vardır:
1- Maddi varlığımıza hayat veren, havasıyla-suyuyla-gıdalarıyla 

bizi büyütüp besleyen, yaşatan Vatanımız.
2- Düşünce ve duygu dünyamızı içinde barındıran vatan. Bu da di-

limizdir. Daha doğrusu Anadilimizdir. İnsan anadilinde düşünür, duy-
gulanır...

3- Bu vatanlarda kişiliğimizi-varlığımızı özgürce, kararlıca, güven-
le, yaratıcı biçimde ortaya koymamızı sağlayan vatanı mız. Bu da Cesa-
rettir-Korkusuzluktur.

Bu vatanlardan birini yitirirsek sağlıklı, onurlu, saygıdeğer, yaratıcı 
bir insan olmaktan çıkarız...

İşte 55 yıldan beri ABD emrine giren yerli Parababaları ve onların 
aracı olan siyasi partileri, siyasi iktidarlar; bizim bu üç vatanımıza karşı 
da sistemli-planlı bir saldırı yürütmüştür. Ve üçünü de bugünlerde ne 
yazık ki kuşatma altına almıştır... Hep söylediğimiz gibi, bu saldırılar 
aslında hep Washington’dan, New-York’tan yürütülmüştür... Bizimki-
ler onların uşağı olarak bu aşağılık işleri yapmışlardır...

Maddi Vatanımız, ABD ve müttefiki büyük emperyalist devletlerin 
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tekelleri tarafından işgal edilmiştir. Ekonomimiz, Batılı Finans-Kapita-
listler ve onların mali örgütleri olan IMF ve Dünya Bankası tarafından 
hem işgal altında tutulmaktadır hem de yönetilmektedir. O sebepten 
halkımız işsizlikten, paha lılıktan kırılmakta, dış ve iç borçlar her yıl, 
bütçenin yarısı borç faizlerine gittiği halde, habire artmaktadır...

Ülkemiz toprakları, ABD üsleri, askerleri ve atom silahla rıyla dol-
durulmuştur. ABD polisleri daha geçenlerde, İstanbul-Atatürk Havaa-
lanı’nda TC milletvekillerinin üstlerini araya bilmişlerdir. Yine bilindiği 
gibi ABD polislerinin, Türkiye’de, İstanbul’da TC milletvekillerinin 
üstlerini araması, daha önce de yapılmış bir olaydır. Yani artık sıradan 
işler durumuna gel miştir bu... Bundan da ne milletvekilleri ne de baş-
kanları Tay yip rahatsızdır...

Belirtelim ki Tayyip ve Hükümeti de Tefeci-Bezirgân Ser maye sınıf 
temeline dayanmaktadır. Yani o Antika sınıfın tem silcisidir. Bu sebeple 
de ümmetçidir. Ve ulusal değer taşımaz. Onlar hep Ortaçağın karanlık-
larının özlemi içindedirler. Ulusal değerler onlar için bir anlam ifade 
etmez... Onların “referansı İslamdır” Tayyip’in bir zamanlar açıkça 
söylediği gibi. Tabiî siyasi İslam... İslam’ın ikinci bölümü...

İkinci vatanımız da 55 yıldan beri saldırı altındadır. Dilimize ve 
Halk Kültürümüze saldıran ABD’dir. İşte bu sebepten 55 yıldan beri 
kerte kerte Türkçenin yerine İngilizce konulmaya çalışılmıştır. Türkçe 
aşağılanmış, İngilizce yüceltilmiştir... Emperyalist kültürün misyoner-
leri olan kolejler, Anadolu liseleri; hep ABD Emperyalizminin, ikincil 
planda olmak üzere de İngiliz, Fransız, Alman ve İtalyan Emperyaliz-
minin çökkün, çürümüş, insan düşmanı dünya görüşünü öğretmiştir bu 
ülkenin, bu halkın çocuklarına. Böylece de bu çocuklar kafadan sö-
mürgeleşmiştir. Kendi halklarını, kendi dillerini ve kültürlerini aşağı, 
değersiz, ilkel, kaba görmeye başlamışlardır artık. Yani Batılı Emperya-
listlerin gönüllü savunucusu olmuşlardır... Tabiî çoğunluğu... Devletin, 
şirketlerin ve medyanın yönetimi, denetimi de bunlara verilmiştir süreç 
içinde... Bu 55 yıldan beri devam eden bir olaydır... 

Bu kolejlilerin en başarılıları yine bilindiği gibi, Batılı Em-
peryalistlerin anavatanlarında kurslardan geçirilir... Emper yalist vakıf-
ların bursları finanse eder bu “VAFTİZ EDİLME” veya “VAFTİZDEN 
GEÇİRME” işini. Bu işlemden de geçiril miş gençler, artık ABD için 
yüzde yüz güvenilirdir... O gençler ülkelerine gönderilir. Ve kısa süre 
sonra da yönetici konumuna getirilir. Tabiî ABD tarafından... Bunlar bir 
anlamda eskinin “sömürge valisi” durumundadırlar... Aynı işlevi gö-
rürler... Onlardan tek farkları kökenlerinin ve adlarının yerli oluşudur...

İşte bugün bakkalın, çakkalın, berberin, kahvecinin, barcı nın, mey-

35



hanecinin, kerhanecinin işyerine İngilizce adlar koy ması, durup durur-
ken, kendiliğinden oluveren bir şey değildir. Planlıca, sistemlice, sinsi-
ce uygulanan bir politikanın sonucu dur...

Dilimizin de, İngilizce sözcük, deyim ve düşünce anlayışıyla istila-
ya uğraması işte uzun süren böylesine alçakça bir hesabın ve çalışma-
nın ürünüdür-sonucudur...

Bütün bunlarla amaçlanan, bizi Ulus yapan değerlerin-özellikle-
rin-elemanların tümünün yavaş yavaş eritilerek tüketilmesi ve Ameri-
kan hâkimiyetini gönüllüce; kalkınıyoruz, gelişiyoruz, medenileşiyo-
ruz, çağdaşlaşıyoruz diyerek, daha doğrusu sanarak gönüllüce kabul 
eder hale getirilmemizdir...

İnsanlarımızın bir bölümü ne yazık ki artık bu aşamaya ge tirilmiştir. 
Bu duruma düşürülmüştür. Amerikancılık, AB’cilik bunun açık bir gös-
tergesidir. Şunu da belirtelim ki Amerikancılıkla AB’cilik arasında bir 
fark yoktur. Her ikisinin de emperyalist amaçları aynıdır... Sevr’i bize 
yedirmek-kabul ettirmek... Ve mazlumlar dünyasıyla birlikte bizi de açık 
sömürgeleştirmek... Mustafa Kemal’in deyişiyle “BİZİ YOK ETMEK”. 
İnsanlığını yitirmemiş olanlar için bu apaçık biçimde görülmektedir...

Elli beş altmış yıldan beri, Amerikancılıkla Tarikatların-Kur’an Kurs-
larının-İmam Hatiplerin atbaşı beraber gitmeleri ve gelişip yayılarak ülke-
nin her köşesini kaplamaları işte bu planın-amacın bir sonucudur... Tesa-
düfî değildir asla... Amaçsız değildir, kendiliğinden olmuş işler değildir...

Yine topçulukla popçuluğun birlikte gelişmesi de böyle bir çabanın 
ürünüdür...

Futbol bugünkü anlamıyla bir spor olmaktan çıkarılmıştır. Halkımı-
zı bölüp parçalayan, her bir parçayı diğerine düşman eden; yine insan-
larımızı ülke ve dünya meseleleri üzerine dü şünmekten alıkoyan bir af-
yon ve kumar aracına dönüşmüştür. Zaten yönetimi de Kontrgerilla’yla 
mafyanın ve Parababalarının elindedir... Hemen bütün profesyonel ku-
lüplerin durumu budur.

Spor bu haliyle, gerçek anlamdaki sporun da en büyük engelidir, 
düşmanıdır...

Halkçı, insancıl, yurtsever bir spor anlayışında amaç, halkı mızın 
olabildiğince büyük bir bölümüne spor yaptırarak onların ruh ve beden 
sağlıklarının üst düzeyde yani çok iyi durumda olmasını sağlamaktır.

Bugün bir avuç futbolcunun oluşturduğu futbola ayrılan kaynaklar, 
yukarıdaki gibi bir anlayışla kullanılsa halkımızın önemli bir bölümü 
spor yapabilir...

Bugünkü futbol politikasında, bir avuç profesyonel futbolcu yalnız-
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ca para için top kovalamakta, milyonlarca afyonlanmış saf, bilinçsiz 
insanımızsa atıl seyirci durumundadır... Böyle bir şey insancıl olamaz. 
Bu anlayış, insana da spora da düşmandır. Yalnızca yerli-yabancı Para-
babalarının çıkarlarına hizmet eder. Çünkü bugünkü futbol, insanları-
mızı hem spor yapmaktan uzak tutmakta hem de kendi sorunlarını, yurt 
ve dünya sorunlarını düşünmekten alıkoymaktadır. Milyonlarca insanı-
mızı yapay bir dünyada, hareketsiz biçimde tutarak, kafaca ve bedence 
çürümelerine yol açmaktadır... 

Pop müzik de genel olarak Finans-Kapitalin dünya görü şünü savu-
nur. Bu müzikte, bizim halk ve sanat müziğimizdeki, diğer dünya halk-
larının müziğindeki ve klasik Batı müziğindeki insanî değer ve müzika-
lite bulunmaz ya da pek az miktarda bulunur, görülür.

Finans-Kapital; insanların bütün insancıl, yurtsever, demok rat, dev-
rimci değerlerine saldırır. Onları eritip yok etmek ister. Böylece yerel 
kültürlerin (ki onun bir parçası olan ahlâkların da) bütün olumlu yönle-
rine düşmandır. Yalnızca onların geri-gerici, tutucu yönlerini destekler.

İnsanların, toplumu, insanları düşünmesini, sevmesini yok etmek 
ister. Onun yerine hayvancıl bireycilliği koymak ister. İnsanlara yalnız 
kendini düşün, kendini sev, kendini kurtarma ya çalış, kendi geleceğini 
düşün diye doğrudan ya da dolaylı mesajlar, komutlar verir. Böylece 
halkların, kendi saldırıları karşısında dayanışarak karşı koymalarını en-
gellemek ister. Bu amaçla da bütün insanî değerleri aşağılar, eskimiş, 
çağını dol durmuş olarak gösterir. Hatta alaya alır o değerleri...

Bireycillik, şiddet ve seks (pornografi), Finans-Kapital kül türünün 
özünü oluşturur.

Bugün insan soyunun yüzkarası olan “popçuların, manken lerin, şov-
menlerin”, ruhunu sermayeye satmış dönek yazarçi zerlerin, satılmış, 
pezolaşmış medyada ve Parababaları orta mında el üstünde tutulmaları, 
dolar milyoneri edilmeleri işte hep bu sebeptendir... Onlar Finans-Ka-
pitalin iğrenç, çürümüş, insan düşmanı ahlâklarının, kültürünün, dünya 
görüşünün yani çıkarlarının savunucusudurlar...

Askerlerde durum
Elli üç yıllık NATO’culuk, askeri kesimde de çok önemli oranda 

tahribata ve ulusal-yurtsever bilinç körelmesine yol aç mıştır.
Devrimci Gelenekli Ordu Gençliği’yle Jön Türk Gelenekli Sivil 

Gençliğin el ele vererek yaptığı 27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği 
sınırlı da olsa özgürlüklerin ve o ortamda gelişen sosyalistlerin ve sos-
yalist kültürün kökünü kazımak, izini tozunu yok etmek için ABD-CIA 
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güdümlü iki faşist darbe yapmıştır Ordu. Bu her iki faşist darbenin de 
CIA uzmanı-ideologu David Galula’nın kitabında önerdiği yöntemlerle 
ya pıldığı, bugün apaçık biçimde her namuslu aydın tarafından görül-
mekte, bilinmektedir. Bu iki faşist darbeye zemin-ortam-gerekçe-kılıf 
hazırlayabilmek için de beş bin masum insanımız katlettirilmiştir. Ordu, 
ne acıdır ki, yalnızca ABD ve benzer emperyalist devletlerin çıkarına 
hizmet eden bu faşist darbelerde kullandırtmıştır kendini... Kore’de, 
ABD 3’üncü Ordusu’nu yok olmaktan kurtarmasının, ABD’nin emri 
doğrultusunda faşist darbeler yapmasının, masum insanların öldürülme-
sinin ve işkencelere uğratılmasının, zindanlara doldurulmasının, velhasıl 
milyonlarca insanımızın acı çekmesinin mükâfatını bir ÇUVAL olarak 
almıştır Ordu. Başına geçirilmiş bir çuval olarak... Üstelik bu mükâfat 
yalnızca çuvaldan ibaret de kalmamıştır. Kendisine aynı anda küfürler 
edilmiş, it tekmeleri de atılmıştır ABD askerleri tarafından...

İşte emperyalistlerin dostluktan anladığı budur... Onların dostu ol-
maz... Aşağılık, insanlık düşmanı çıkarları ve hizmetkârları olur... 
Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir...

Diğer acı bir nokta da bu aşağılık, namussuzca saldırıyı, bizim gene-
rallerin gerektiği şekilde anlayamamaları ve cesur, onurlu bir tepki ko-
yamamalarıdır. O gün, Genelkurmay Başka nı H. Özkök; “Bu ABD’nin 
tavrı değil, bir kısım askerin kişicil tutumudur bence. Ben böyle sanıyo-
rum.” anlamında cümleler sarf etti. Oysa böyle bir tavır fevri olamazdı. 
Onlar askeri eği tim almışlardır. Askerlikte bunun olamayacağını en iyi 
onların bilmesi gerekirdi...

Tepkisizlik ve cesaretsizlikse, 53 yıllık NATO’culuğun ve Türki-
ye’de Amerikancılığın yol açtığı bir yıkımdı...

Diğer iki vatanımız gibi CESARET VATANIMIZ da önemli oranda 
yara almıştı bu 55-60 yıllık Amerikanlaştırma sürecinde...

Oysa hiçbir ABD yetkilisi, bu olayın ferdi bir olay olduğu nu söyle-
medi ve özür filan da dilemedi... Tam tersine, geçen günlerde Türkiye’yi 
terk eden küstah ABD Elçisi E. Edelman da dahil olmak üzere bütün 
ABD askeri ve sivil yetkilileri hep Türkiye’yi suçladılar. “Türk askerinin 
orada ne işi vardı?.. Suç onları oraya çağıran Türkmenlerdedir.” dediler.

Bu ne demektir?
“Benim çıkarımla çelişen bir iş yapmaya kalkarsan, benim olmanı 

istemediğim yerde olursan başına bunlar gelir. Ben böyle yaparım” de-
mektir... Yani senin görevin benim çıkarlarıma uygun hareket etmendir. 
Bunun dışına çıktığın anda halin bu olur. Başına bunlar gelir...

O aşağılık olayı ve sonrasında ABD yetkililerinin açıklama larını bu 
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şekilde anlamayan insan bilinçsizdir, politik açıdan kördür. Tabiî askeri 
açıdan da...

Bu olaydan yıllar sonra bile bizim generallerin, hem de en tepede-
kilerin kalkıp ABD’nin BOP veya GOP diye adlandırılan aşağılık, sal-
dırgan, iğrenç projesini savunuyor olmaları; ayrı bir üzüntü kaynağıdır, 
biz devrimciler ve yurtseverler için. Oysa projenin içinde daha yüzlerce 
ÇUVAL vardır...

Bizim için doğru olan, ABD’ye ve onun ülkesi dışındaki her giri-
şimine, eylemine karşı olmaktır. Çünkü o 1890’lardan bu yana ülkesi 
dışında insanlığa yarar bir adım atmamıştır. Tam tersine insanlık düş-
manı, canavarca işler yapmıştır hep. 

Hiç unutmayalım: ABD ve AB başarılı olursa Kıbrıs da Ege de 
gider. Sevr gerçekleşir. Türkiye en az üç parçaya bölü nür.

Onlar güçlü ulus devlet istemezler. Çünkü kendi emperyalist çıkarları 
karşısında, Direnç Noktaları olarak görürler bunları. Onlar dünyayı gö-
nüllerince yağmalamak istedikleri için yani kendi dev tekellerinin dün-
yayı istediği gibi soyup soğana çevirmesini istedikleri için güçlü ulus 
devletlere, yurtseverlere ve tabiî ki de devrimcilere amansız bir şekilde 
düşmandırlar... Bu gerçeği bugün her namuslu aydın görebilmektedir...

Generaller Kıbrıs konusunda da görevlerini yapmaktan ka-
çınmaktadır.

Kıbrıs’ın bütünüyle AB ülkesi olması, Türkiye’nin sivil ve askeri 
gemilerinin o bölgeden geçmesini engelleyecektir. Kıbrıs Karasuların-
dan geçmesi için, AB’den izin alması gerekecektir. Bu Türkiye’nin Ak-
deniz’e açılım yolunun tıkanması, kapanması anlamına gelir... 

Eski Cumhurbaşkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Fahri Korutürk 
de, İsmet İnönü de, Rauf Denktaş da bu gerçeği be lirtmiştir.

Yani Kıbrıs Sorunu Türkiye için, yalnızca adada yaşayan iki yüz bin 
Türkün sorunu değildir. Türkiye’nin kendi sorunudur da...

Oysa Silahlı Kuvvetlerin vazifesi öncelikle yurdu korumak tır. Halkı 
korumaktır. Hal böyleyken, Ordu, Kıbrıs’tan bana ne, onu siyasiler bi-
lir, diyemez. Derse görevini yapmaktan kaçın mış olur...

Siyasilerin kimler olduğu, nasıl seçildiği ve 55 yıldan beri neler yap-
tığı yukarıda anlatıldı. O sebeple, siyasilerden, yerli Parababalarından 
ve satılmış medyanın dönek yazarçizerle rinden, bu konuda yurtsever 
bir tavır, davranış beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir... Onlar ar 
dünyasında değil kâr dünyasında yaşamaktadırlar. Fırsat bu fırsat deyip 
küplerini doldurmakla meşguller... Dünyaya da yalnızca o pencereden 
bakmaktadırlar...
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Türkiye’nin her meselesini
biz biliriz, görürüz, çözeriz...

Çünkü elimizde şaşmaz bir devrimci teori var. O teorinin yol göste-
riciliğinde en çetrefil problemlerin bile çözümü zor değildir... Kaldı ki 
20’nci Yüzyıl’ın en büyük devrimcilerinden olan Hikmet Kıvılcımlı 
gibi bir önderimiz vardır bizim. Kıvılcımlı, ABD’nin AB’nin ne oldu-
ğunu kırk yıl önce çok açık ve kesin biçimde ortaya koymuştur. Bugüne 
kadarki yaşananlar o görüşün tekrar tekrar doğrulanmasından, kanıtlan-
masından başka bir şey değildir.

Kıvılcımlı, bugün Türkiye’nin en çok başını ağrıtan, insan larımızın 
acılar çekmesine yol açan Kürt Sorunu’nu da 1933’te, hem Türklerin 
hem de Kürtlerin yararına olacak biçimde, teorik planda kesince çöz-
müştür. Türkiye’nin öbür meselelerinin çözümü daha da kolaydır. Biz 
onların da yolunu, Halkın Kurtuluş Partisi Programı’nda, en cahil in-
sanımızın bile anlayacağı açıklıkta, sadelikte ortaya koyduk, gösterdik.

Onların, hepsini gerçekleştireceğiz. Halkımız, yiğittir. Uyandırıldığı, 
bilinçlendirildiği ve örgütlendiği anda kendini de yurdunu da savunma-
sını ve alçak emperyalist saldırganlara hak ettikleri dersi vermesini bilir. 
Bunu Birinci Kuvayimilliye’de göstermiştir, İkincisinde de gösterecektir.

Bu Kurtuluş Savaşında da, yine Türk Halkı ve Kürt Halkı el ele 
verecektir...

Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, köylülerimiz, esnafları mız, orta 
sermayedarlarımız, aydınlarımız, devrimci gelenekli asker (Ordu) ve 
sivil gençliğimiz bu kutsal İkinci Kuvayimil liye Hareketimizde yer ala-
caktır. Aynen birincide olduğu gibi... Bunu çok iyi biliyoruz...

Vurgulayalım ki, Ordu Gençliği’miz de bu Kurtuluş Savaşında ön 
safta yerini alacaktır. Birkaç generalin, öngörüsüz, çelişkilerle dolu, 
anlamsız konuşmaları, güya değerlendirmeleri ve ürkek, cesaretsiz ta-
vırları bizi yanıltmasın... Ordu Gençliği’miz yiğittir, uyanıktır, yurdunu 
ve halkını canından çok sevmektedir. ABD ve AB Emperyalistlerinin 
yukarıda anılan saldırılarına biz devrimciler kadar öfke ve kin duymak-
tadır. Bunu da iyi biliyoruz...

Sonunda yine biz kazanacağız. Alçak Batılı Emperyalistler kıçlarına 
bakarak defolup gidecekler...

Halkımızla birlikte Demokratik Halk İktidarını kuracağız...
Korku, yılgınlık, umutsuzluk nedir bilmeyiz biz!.. Biz ger çek dev-

rimcileriz... 
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Dinle Tayyip![11]

[11] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 03 Ağustos 2005 tarihli 3’üncü sayısının Baş-
yazı’sıdır.





Siyasi İslam,
ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin eseridir

İkinci kalite bir topçu ve dolmuş şoförüydün. Molla Necmeddin’in 
Ortaçağcı partilerinden biriyle tanıştın. Sen de İmam okulunu bitirdiğin 
için aynı görüşlere sahiptin. İyi bilir sin, o okullarda okuyanların onda 
dokuzu bu görüşleri benim ser. Zaten ABD, o okulları, o işlevi yüzün-
den kurdurdu ve pıt rak gibi tüm Türkiye’de yaygınlaştırdı.

Büyük Devrimci Usta’nın dediği gibi; emperyalistler bir geri maz-
lum ülkeye girince, oradaki en gerici sınıf ve zümrelerle ittifaka girer. 
Bundan amaç: o ülkenin ekonomice ve kültürce gelişmemesi ve o ül-
kede emperyalist sömürüye baş kaldıracak antiemperyalist, yurtsever 
devrimci güçlerin yetişmemesi; böy lece de emperyalist sömürü ve tala-
nın güvenceye alınmasıdır.

İşte bu sebepten bugün 688 tane İmam Hatip Lisesi (İHL) var… 
Resmi olarak açılmış 7 bin civarında Kur’an Kursu var. Bunların 2.500 
tanesi öğrencisizlikten dolayı şu an kapalıdır. Tabiî binlerce de gayri 
resmi Kur’an Kursu vardır. Bunların sayısının da 3 bin civarında oldu-
ğu tahmin edilmektedir…

Bunlara ilaveten, onlarca Ortaçağcı tarikat da tüm Anadolu’yu ve 
Kürt İllerini, büyük şehirler de dahil olmak üzere, kuşatmış durumda-
dır. Tarikatlar ki, tamamı sapıktır... Mevlevilik de dahil… Ortaçağcı ya-
zar İsmail Nacar’ın bile açık olarak gördüğü ve ifade ettiği gibi bunlar 
“birer yılan yuvasıdır”.

Tarikatlar dini sapıtmadır. Hz. Muhammed’in Kur’an’da ve Hadis-
lerde ortaya koyduğu öğretinin amacı, çağının şartları içinde bu dün-
yada en insancıl toplum düzenini kurmaktır. Yani Kur’an bütünüyle bu 
dünyanın düzeniyle uğraşır. O dönemde, Arap Toplumunun içine girdi-
ği sınıflı toplum düzeninin (Tefeci-Bezirgân düzeninin) insanlara ver-
diği acıları ve toplumda yaptığı tahribatı en aza indirmeyi amaçlar Hz. 
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Muhammed. Tabiî gerçekçi bir toplum önderi olduğu için o düzeni bü-
tünüyle değiştiremeyeceğini, o nedenle de acıları tümden yok edeme-
yeceğini bilir. Ve yapabileceğinin, hiç değilse bu acıları en aza indirmek 
olduğunu görür. Onu yapar. Kur’an’daki ayetler hep bunu amaçlar…

Hz. Muhammed’in kendisiyse, bir İlkel Komünal (Sosyalist) Top-
lum-Sınıfsız Toplum şefi (önderi) gibi yaşar ve davranır. Odasında kuru 
hasır üzerinde yatar. Hurma lifleriyle doldurulmuş yastık kullanır… 
Arpa ekmeği yer… Odasında kırbasından başka eşyası bulunmaz. Öl-
düğünde, zırhı bir Yahudi bezirgânda rehindir. Takriben 90 kilo arpa 
karşılığında zırhını rehin bırakmıştır bezirgâna… Oysa o zaman toplum 
şefidir. Toplumun hazinesi elinin altında-onun gözetimindedir. İstese 
lüks içinde yaşar… Ama o bunun tam tersi bir yaşam biçimini benim-
ser ve uygular… Amacı topluma bu yönüyle de örnek olmaktır… Yani 
o bu yaşantısıyla, insanlara, kişicil mal mülk peşinde koşmamalarını, 
toplumun menfaatlerini hep ön planda tutmalarını, eşitlikçi, kardeşçe 
bir yaşama tarzını benimsemelerini örgütlemek, örneğiyle göstermek 
ister. Bildiğimiz gibi Dört Halife de O’nun bu yönünü olduğu gibi be-
nimser. Ve öyle yaşar. Muaviye ve oğlu Yezit’le birlikte iş tersine döner. 
Onlar Firavunları ve Nemrut’u örnek alırlar… İslam Medeniyeti dere-
beyleşmiş olur… Tefeci-Bezirgân düzeni, topluma her yönüyle egemen 
olur… Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın insancıl eşitlikçi yönleri, buy-
rukları görmezlikten gelinir. Yok sayılır…

Kur’an ve Hadislerdeki Cennet ve Cehennem anlatımlarının amacı, 
insanları ödüllendirme ve korkutmayla, kötülüklerden yani bencil dü-
şünce-davranışlardan alıkoymak, eşitlikçi bir kardeşlik toplumunu kur-
maktır. Bu sebeple, içgüdülerimizin talepleri (İslam buna NEFİS diyor) 
en büyük düşman-kötülük sebebi ilan edilir. Ve onunla savaş, savaşların 
en büyüğü, Cihadı Ekber olarak adlandırılır.

Unutmayalım içgüdülerimiz, bunların beynimizdeki tem silcisi olan 
Bilinçaltımız-Altbilincimiz, hep organizmamızın ihtiyaçlarını dile geti-
rir; onların karşılanmasını önerir-emreder, onları hep ön planda tutar…

Bilincimiz ise Toplumun ona yüklediği değerleri yani Top lumun 
çıkarlarını ön planda tutar. Toplumun bilincimize yüklediği değerler 
sistemine biz AHLÂK deriz… Ahlâklı yani Toplumu düşünen, onun 
menfaatleri için mücadele eden, savaşan insanlar bu yüzden toplumca 
değerli sayılır, sevilir… Onlara kahraman denir. İslam böyle insanlara 
Takva sahibi der… Gazi der…

Tarikatlar ise, Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın bu özünü hiç an-
lamaz ve kavramazlar. İslamdaki bu dünya-öbür dünya bütünlüğünü, 
amacını, daha doğrusu özünü anlayamadıkları için bozup parçalarlar. 
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Bu dünyaya boş verilmesini, asıl önemli olanın öbür dünya olduğunu 
söylerler. Hatta en önemli olanın Allah’a varmak, onunla bütünleşmek 
olduğunu savunurlar. Bunun yolunun da bu dünyadan bütünüyle vaz-
geçip ibadetle, zikirle uğraşmaktan geçtiğini öne sürerler hatta taraftar-
larına-meczuplaşmış müritlerine emrederler. Böylece de saf, bilinçsiz 
insanlarımızı kandırarak, din duygularını istismar ederek ağlarına-tu-
zaklarına düşürüp insafsızca sömürürler... Kölece kullanırlar…

Tarikat önderlerinin en sevimlileri olarak bilinen Yunus ve Mevlâ-
na’da bile bu dünya, bu dünyada olup bitenler; zulümler, kıyımlar, sö-
mürüler, talanlar es geçilir… Tanrıyla bütünleşmek için ibadet ve zikir 
emredilir…

Yunus;

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen onu
Bana seni gerek seni

der.
Kur’an’da ve Hadislerde asla böyle bir hedef ortaya kon maz, gös-

terilmez…
Mevlâna, ahmaklığa övgü düzer:

“Nice bilgi, nice zekâ, nice anlayış vardır ki yolcuya bir gulya-
bani, bir harami kesilir.

“Cennetliklerin çoğu ahmaktır. Bu suretle de filozofun şerrin-
den kurtulur onlar.

“Kendini faziletten de üryan bir hale getir, saçma şeylerden 
de… Böylece rahmet, her an sana insin dursun.

“Anlayışlı olmak; sınıklığın, niyazın zıddıdır.
“Anlayışlı olmayı bırak, ahmaklıkla uzlaşmaya bak.
“Anlayışı, hırs ve tamah tuzağı bil. Temiz kişinin şeytan gibi 

akıllı olmakla ne işi var?
“Aklı fikri ileri olanlar, bir sanatla kanaat ederler. Fakat o ka-

dar ileri anlayışlı olmayanlar sanatı görür, sanatkârı bulurlar.
“Ana küçücük yavrusunu gündüzün kucağına alır, ona el ayak 

olur, onu her şeyden korur.”[12]

Mevlâna’ya göre insan; ahmak, aciz, bir çocuk gibi zavallı, her an 
yardıma, bakıma muhtaç olursa Allah’a dolayısıyla da Cennet’e yakın 
olur. Allah da öylelerini bir ana gibi kollar, korur.

[12] Mesnevî, Cilt 6, MEB Yayınları, s. 188.
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Oysa Hz. Muhammed ve Kur’an-Hadisler bunun tam tersi bir an-
layışı savunur. Kur’an’ın tam 40 Sûresinin 54 Ayetinde akıl, aklı işlet-
me-kullanma övülür, bunun önemi tekrar tekrar vurgulanır, belirtilir. 
Bir örnek verelim:

“Hiç şüphe yok ki ayaklarıyla yürüyenlerin Allah indinde en 
kötüsü aklını kullanmayıp sağır ve dilsiz kalan iki ayaklı hayvan-
lardır.”[13]

Mevlâna çok akıllı bir düşünürdür. Yaptığı işin (felsefenin) bile yük-
sek oranda akıl gerektirdiğini bir an düşünse, düşüne bilse, böyle saç-
ma-zırva, İslam’ın özüyle-ruhuyla çelişen tezler öne sürmezdi sanırız… 
Ama söylediğimiz gibi tarikatlar dincil sapıtmadır… İnsan Mevlana dü-
zeyinde bir zekâya sahip olsa bile, sapıtınca zırvalaması kaçınılmazdır…

Kaldı ki Yunus ve Mevlâna, tarikat önderlerinin en zeki, en içten, 
en temiz, en saf olanlarıdır… Onlar bile Hz. Muhammed’in öğretisinin 
ruhunu kavramaktan-anlamaktan aciz kalınca; diğerlerinin durumunu 
varın siz düşünün…

Kaldı ki Tarikatlar zaman içinde iyice çürümüş, bozulmuş, soysuz-
laşmış, derebeyleşmiş, tarikat önderleri de birer düzen baza, sömürgene, 
vurguncuya, uçkurcuya, din derebeyine dö nüşmüştür. Müslüm Gündüz, 
Ali Kalkancı, Haydar Baş, Adnan Hoca (Oktar), Kemal Pilavoğlu bun-
lara tipik örnektir. Fethullah Gülen de -uçkurcu olmamakla birlikte- dü-
zenbazlık ve madrabazlığıyla bu kategoriye girer.

İHL’ler, Kur’an Kursları, takriben 60 yıldan beri Hz. Muhammed’in 
ve Kur’an’ın özünü-ruhunu değil de yalnızca geri-gerici (yani sınıf-
lı-Tefeci-Bezirgân düzeninin kurallarını ılımlandırmakla birlikte onay-
layan, kabullenen) yönlerini temel alan bir eğitim verdi. Tarikatlarsa 
-yukarıda belirttiğimiz gibi- işi sapıtma aşamasına götürerek, mürid-
lerini meczuplaştırdılar; maddi ve manevi olarak (cinsel yön de dahil 
olmak üzere) sömürdüler.

İslamın özünden uzak, Ortaçağcı ve sapık düşüncelerle kafaları uyuş-
turulan, zavallılaştırılan bu insanlarımızın sayısı milyonları buldu…

İnsanlarımızı, temiz din duygularını sömürerek kandırmak ve bu te-
mel üzerinde siyaset yapmak, Türkiye’de DP-Adnan Menderes-Celal 
Bayar dönemiyle, özellikle de iktidarıyla (yani 1946’da DP’nin kuru-
luşu ve 1950 sonrası iktidar olmasıyla) başladı… Demirel ve AP ile 
birlikte de o aşağılık politika gittikçe geliştirildi… Politikanın temel 
figürü ya da argümanı haline geldi din sömürüsü. Yaşar Nuri Öztürk’ün 

[13] Enfal Sûresi, 22’nci Ayet.
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deyişiyle; “İnsanları Allah’la aldatmak” aldı yürüdü...
Batılı Emperyalistlerin en has, en aşağılık adamlarından Morrisson 

Sülü, halka ve vatana ihanet ettikçe yani satıldıkça, tabiî bu arada da 
Demirel’ler (kardeş ve yeğenler) olanca hızıyla vurgunla-talanla küpleri-
ni doldurdukça; masum, bilinçsiz kara halk yığınlarına yüzünü dönüyor 
şöyle haykırıyordu: “Bu memlekette herkes göğsünü gere gere ben 
Müslümanım diyebilmelidir.” Sanki bu yasakmış gibi… Yasak olmadı-
ğını o mason alçak da biliyordu. Ama maksat halkın saf din duygularını 
sömürmek, onları uyutup kandırmaktı. Tabiî bu arada Demirel, İHO-L 
açmaktan da geri durmuyordu. Ortaçağcı mecnunlaşmış insanlar çoğal-
malıydı ki halk kolayca kandırılabilsin, uyutulabilsin. O da hem nam, 
ün ve koltuk sahibi olmaya hem de küp doldurmaya devam edebilsin… 
Demirel bu iğrenç-pis yöntemle bu ülkede 20 yıl başbakanlık ve devlet 
başkanlığı yaptı. Yani milleti aptal yerine koyarak 20 yıl devran sürdü…

Çok değerli karikatür sanatçımız Turhan Selçuk, Demirel ve benzer-
lerinin, bu din alıp satma (sömürüsü) yöntemiyle kara halk kitlelerini 
uyutma ve aldatma politikasını 30 Temmuz ta rihli Cumhuriyet’teki çiz-
gi bandında şöyle ortaya koyar-gözler önüne serer-dile getirir:

Öküzbaşın “Muuu” sesi ya da “Muuu” demesi, satılmış Parababaları 
parti liderlerinin halkı “Allah’la aldatmasıdır”.

Parababalarının en alçak ve satılmış temsilcilerinden T. Özal da 
Batılı Emperyalistlerin kucağına yerleştikçe, zavallı halk yığınlarımı-
za şöyle derdi: “Biz Allah’ın ipine sımsıkı sarılmışız. Evvel Allah’ın 
izniyle Türkiye’yi düzlüğe çıkaraca ğız. Çağ atlatacağız Türkiye’ye!”

T. Özal da bu aşağılık politikayla Türkiye’de on yıl Başbakanlık ve 
Devlet Başkanlığı yaptı. Tabiî bu arada da oğulları, damat ve yandaşları 
küplerini doldurdular. Karunlaştılar. Demirel’ler ve yandaşları gibi…

T. Çiller de aynı yolu izledi. Demirel’in çömeziydi… Başka bir yol 
tutması beklenemezdi. Başına türbanlar taktı. Meydan larda senaryo 
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icabı kendisine hediye edilen Kur’an’ları öperek kabul etti. Bol bol Al-
lah kitap edebiyatı-demagojisi yaptı… 

Bu arada da öncekilerde olduğu gibi küpler dolmaya devam etti. 
“Bay yüzde on” veya “Enişte” o işle yoğun biçimde uğraştı. Zaten çok 
deneyimliydi o işlerde… 1980’li yıllarda Tansu’yla el ele vermişler ve 
yöneticisi oldukları rahmetli İstanbul Bankası’nın içini boşaltmışlardı. 
1990 ve 2000’li yıllardaki Banka Hortumcularına örnek oluşturmuşlar, 
yol göstericilik et mişlerdi… Tabiî yandaşlar da boş durmamış aynı şe-
refsizce işi başarıyla yürütmüşlerdi…

Molla Necmeddin Erbakan da bu işte oldukça başarılıydı. O gerçek 
anlamda bir “Altın Küpü”ydü. Mal beyanında 149 kilo altınım, 1 milyon 
dolar civarında dövizim, bir yığın evim, vil lam, arsam var demişti…

Mesut Yılmaz da boş durmadı. O siyaset yaparken, küp dol durma 
işini kardeşi Turgut Yılmaz yaptı… Yılmaz kardeşler de şu anda on 
milyonlarca dolarlık servete sahiptir, en azından…

B. Ecevit’se halka ve vatana ihanet etti ama kendi adına küp doldurma-
dı. Onun zaten çoluğu çocuğu yoktu ve de yemekle tüketemeyeceği kadar 
malı vardı. O sebeple kendisi vurgunculuk yapmadı. O koltuk (makam), 
ün-poz hastasıydı. Koltuğa oturmak onu yeterince tatmin ediyordu. Fakat 
yandaşları boş durmadı. Hüsamettin Özkan, Koalisyon Ortağı MHP’den 
Koray Aydın ve benzerleri çok başarılı küp doldurucular olarak Tarihe 
geçtiler… O da bunlara, bildiği halde, göz yumdu. Yandaşlarım ve Or-
taklarım, varsın küplerini doldursun, yeter ki ben başbakanlık koltuğunda 
oturabileyim, dedi. Onun siyasi namustan anladığı da bu kadarcıktı.

B. Ecevit, iktidarı süresince, Batılı Emperyalistlerin her dediğini de 
harfiyen yapmaktan geri durmadı… Irak’ta kitle imha silahı bulundu-
ğuna dair, “ABD için yeterli kanıt varsa bizim için de var demektir” 
diyecek kadar da alçaldı, satıldı, ihanete battı. Yine IMF’nin talebi üze-
rine, Körfez Depremi sırasında on binlerce insanımız yıkıntılar altında 
yatarken ya da can çekişirken, “Mezarda Emeklilik Yasası”nı çıkardı. 
İnsanların kafası deprem felaketinin yarattığı acılarla dolu, pek üzerin-
de durmazlar bu yüzden diyerek, bu halk düşmanı yasayı çıkardı…

Tayyip, Siyasi İslamın, yani ABD’nin evladıdır
Ve sen Tayyip! Öncekilerin açtığı iğrenç yolu izledin… Üs telik sen 

İmam okulundan mezundun. Bu edebiyatı da bu sebepten çok iyi yapar-
dın… Nitekim yaptın da. Bu konuda önderin, velinimetin, siyasi var-
lık sebebin Molla Necmeddin Erbakan’ı bile geçtin. “Mutmain olmak” 
gibi içinde Arapça kelimeler bulunan ibarelerin, halkımızda kullanan-
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lara karşı bir hayranlık uyandırdığını biliyordun. Çünkü sen Kasımpaşa 
kurnazısın. Bundan dolayı, içinde böyle Arapça-Farsça kelimeler bulu-
nan cümleleri bol bol kullandın. Tabiî bununla yetinmedin. Menziline 
ulaşmak için bunun yetmeyeceğini biliyordun…

Minareler süngü
Kubbeler miğfer
Camiler kışlamızdır
Müminler asker

demagojisine sarıldın…
Kenar mahalle uyanığı (kurnazı) olduğun için Molla Necmettin’e 

dört elle sarıldın: “Bu işte bizim için ekmek var. Oğlum Tayyip aklını 
iyi kullan!” dedin kendi kendine... İmam okulu mezunu olman zaten iyi 
“referans”tı N. Erbakan için... Ve dört elle sarıldın işe... Önce Beyoğlu 
İlçe Başkanlığı’na getirdi seni N. Erbakan... İyi rol yapıyordun. Erba-
kan’ı her gördüğünde hızla ellerine sarılıp öpüyordun. En parlak, en 
renkli, en abartılı sözcüklerle övgüler düzüyordun Erbakan’a. Gözüne, 
gönlüne girmeye çalışıyordun iyice... Çünkü yükselmen Erbakan’ın is-
teğine bağlıydı...

Bu arada Türkiye’de iktidarların, ABD tarafından kurulup yıkıldığı-
nı da -tam göremesen de- sezinlemiştin... Erbakan Molla’nın bile önü-
nü-yolunu açan ABD’ydi bildiğin gibi...

Siz Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcileri genellikle yü reksiz 
olursunuz... Sinsi olursunuz... 12 Mart Faşist Darbesi sonrasında Er-
bakan Molla’da da şafak atmıştı. Çünkü onda da senin gibi yürek se-
lanik... Alelacele Almanya’ya topuklamıştı-tüymüştü. Yani kaçmıştı... 
Kendiliğinden geri dönmesi müm kün değildi. ABD’nin emri üzerine 
12 Mart’ın faşist generalleri geri çağırdılar... Gel Türkiye’de parti kur, 
siyasi çalışma yap dediler. Amaç, o günlerde hızlı bir yükseliş içinde 
olan Dev rimci Hareketin-Mücadelenin önünün kesilmesiydi. Gençliği, 
devrimci-yurtsever olmaktan alıkoymak için Ortaçağcı kanallara yön-
lendirmeyi tercih etti alçak faşist generaller. Satılmış generaller... Erba-
kan geldi ve Ortaçağcı partilerinden birini daha kurdu...

12 Eylül Faşist Darbesi sonrasında da aynı alçakça, namus suzca 
oyununu oynadı ABD-CIA ve satılmış faşist generaller. Yani Netekim-
giller...

Devrimci gençlik (ki vatanını, halkını herkesten çok ve bi linçlice se-
ver...) yüz binler halinde işkencelerden geçirildi, zin danlara dolduruldu. 
Darağaçlarına çıkarıldı... Kurşunlandı... Yargısız infazlara uğratıldı...

Ve Devrimci Hareket-Mücadele bir daha toparlanamasın, gelişme-
sin diye; yine Ortaçağcı hareketlere destek verildi, on ların önü açıldı... 
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ABD ve faşist cunta tarafından...
Bu acı gerçeği, rahmetli namuslu-yurtsever General, Deniz Kuvvet-

leri eski Komutanı Güven Erkaya açık ve kesin biçimde ortaya koy-
muştur...

ABD’nin bu alçakça numaralarını-oyunlarını biliyordun sen Tay-
yip... O yüzden de ABD’yle bir bağlantı kurabilmek için yanıp tutuşu-
yordun... İmdadına satılmış gazeteci Ruşen Çakır yetişti. O zaten yıl-
lardır CIA’nın kucağındaydı. Bağlantınızı kurdu... Sizi irtibatlandırdı...

Bu konuda Ergün Poyraz, Tayyipgiller’i anlattığı, “Patlak Am-
pul” adlı kitabında şunları yazar:

“Amerika’nın yeşil kuşak teorisinin ardından İslamcı gruplara 
dahil olan Necip Fazıl’ın en kuvvetli yanlarından biri de amansız 
Amerikan yanlısı olmasıydı. Hatta Amerika’nın İran’ı işgal etmesi-
ni teşvik eden yazılarının ardından, kendisini eleştiren Erbakan ve 
arkadaşları hakkında adeta ateş püskürüyordu:

“Bana isnat ettikleri kusur olarak Amerikalıları İran cenubunu 
işgal etmeye teşvik ettiğimi öne süren bu beton kafalı köpekler bilsin 
ki, dava, Moskof’un işgaline mani olmak için orayı geçici şekilde tut-
mak tabiyesinden ibarettir ve ondan sonra Amerikalıya “şimdi çekile-
bilirsiniz!” demek bunu yaptırmak kolaydır. Yoksa bu sefiller o hassas 
bölgeyi Moskofların istila etmesine taraftar bulunuyorlar?..

“Kuzum, söyleyin bana; bu adamlar hain mi, ahmak mı, Müslü-
man mı, münafık mı, nedir?..

“Necmettin Erbakan tımarhanesinin zavallı delileri!.. Size acıyo-
rum!..”

“Üstatları bu denli Amerikan yanlısı olur da çıraklar ondan 
aşağı kalır mı? Tabiî ki hayır!.. Recep Tayyip Erdoğan da partiyi 
kurmadan önce defalarca Amerika’ya gitmiş, Yahudi örgütlerinin 
kapılarını aşındırmıştı.

“Tayyip Erdoğan’ın destekçisi Yeni Şafak Gazetesi’nin haber 
müdürlüğünü de yapan Nasuhi Güngör “Yenilikçi Hareket” adlı 
kitabında, “Erdoğan’ı keşfediyorlar” başlığı altında, Erdoğan ve 
ekibi için,“İçlerinde CIA Ortadoğu ve Türkiye masası şeflerinin de 
bulunduğu Amerikalıların övgülerine mazhar oluyordu.” şeklinde 
saptamalarda bulunuyordu.

“Erdoğan’ı destekleyen ve onu yere göğe sığdıramayanlardan 
biri Morton Abromowitz idi. Abromowitz, Erdoğan için şöyle di-
yordu; 

“Kravatlı ve çağdaş görünümlü Erdoğan’ı Erbakan’a tercih ede-
rim.”

“Erdoğan daha RP Beyoğlu İlçe Başkanı iken aslen bir Yahu-
di olan dönemin ABD Büyükelçisi Morton Abromowitz ile tanış-
maya can atmış ve bu dileğine de kavuşmuştu. Erdoğan ile Abra-
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mowitz’in Kasımpaşa’da buluşmasını sağlayan isim gazeteci Ruşen 
Çakır’dı. Abromowitz-Erdoğan görüşmeleri kesintisiz olarak sür-
dü. 15 Ekim 1996 tarihinde Erdoğan’ı makamında ziyaret eden 
Abromowitz, Erdoğan’a “Siz Türkiye’nin geleceği için çok önemli-
siniz” diyor, Erdoğan da, Abromowitz’in olumlu ve sıcak bir mesaj 
getirdiğini söylüyordu.

“Türkiye’nin geleceği için Tayyip Erdoğan’ı çok önemli gören 
Abromowitz, gittiği her ülkeden kovulan bir isimdi. Abromowitz’in 
kartvizitinde; Amerika’nın Ankara eski Büyükelçisi sıfatına ek ola-
rak sık sık MOSSAD ajanı suçlamaları taşımasının yanında ırk bi-
linci yüksek bir Amerikan Yahudisi özelliklerini de taşıyordu. ABD 
Dışişleri İstihbarat ve Araştırma Müsteşar Yardımcılığı görevlerin-
de de bulunan Abromowitz, Amerikan istihbarat örgütleri arasın-
daki koordinasyonu sağlamakla görevliydi.”[14]

Evet Tayyip... ABD ve İsrail’le, CIA ve MOSSAD kanalıyla ilişkile-
ri de kurduktan ve onlara hizmete hazır olduğunu söyledikten sonra; se-
nin için “İşler oldu ayna”! Artık hızla yükselişe geçtin. Arkanda ABD-
CIA, İsrail (MOSSAD) ve burnunun önünü görmekten aciz bunak N. 
Erbakan vardı... Seni kimse tutamazdı ve durduramazdı... Nitekim öyle 
de oldu...

RP İstanbul İl Başkanı oldun sonra da İstanbul Belediye Başkanı...
Bu süreçte üç önemli çalışma yaptın:
1- ABD ve İsrail’e sürekli sıcak mesajlar gönderdin ve onlar için 

hizmette kusur etmeyeceğini ve sınır tanımayacağını bildirdin... Ruşen 
Çakır’dan sonra, yine has bir ABD uşağı satılmış olan Cüneyd Zapsu, 
seni ABD’ye pazarladı...

2- İçeride sert antilaik, Mustafa Kemal düşmanı ve Ortaçağcı-şeriat-
çı nutuklar atmaya başladın...

Katıldığın TV programlarında;
“Elhamdülillah şeriatçıyım. Laiklik bir gün mutlaka gide-

cek!” diyordun.
1994 yılında Ümraniye’de yaptığın bir konuşmada:

“(...) “Ben Müslümanım” diyenin tekrar yanına gelip bir de 
“Aynı zamanda laikim” demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müs-
lümanın yaratıcısı Allah, kesin hâkimiyet sahibidir. “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir” koskoca bir yalan. Egemenlik kayıtsız 
şartsız Allah’ındır.”[15] diyordun. 

[14] Ergün Poyraz, Patlak Ampul, s. 201-203.
[15]agy, s. 33.
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Rize’de yaptığın bir konuşmada da şöyle diyordun:
“2000’li yıllarda dine dayalı sistemler iktidar olacaktır, diyor 

bir Hıristiyan misyoner, oysa biz şimdi sadece Elhamdülillah Müs-
lümanım diyebiliyoruz. Hâlbuki Müslüman gibi yaşayabileceğim, 
diyebilmeliyiz.”[16]

28 Şubat’tan iki ay sonra İstanbul’da giderleri belediyece karşılanan 
“Uluslararası İslam Düşüncesi Konferansı” adlı bir toplantı düzen-
ledin Tayyip... Ve orada şöyle dedin:

“Müslümanlar ne yazık ki Sanayi medeniyetinin meydan oku-
masına anlamlı bir cevap geliştiremedi. Müslümanlar yükselen 
yeni medeniyet karşısında yenildi. Siyasi istiklallerini kaybetti. Bi-
zim kılıçlarımız, Batılıların tüfekleri vardı. Savaş meydanlarında 
Müslümanlar yenilgiyi tatmaya başladı. Ardından kültürel yenil-
gimiz başladı. Geleneksel Müslüman zihniyeti, sanayi medeniyeti 
karşısında çaresiz kaldı. Ulemamız içine kapanarak savunmacı 
pozisyona çekildi. Ulemanın yerini Batılı eğitimden geçmiş yeni bir 
aydın sınıfı aldı. Bu sınıf Batı karşısında özür dileyici tavra bürün-
dü. Batı’nın kültürel parlaklığı yeni Müslüman aydınların gözle-
rini kamaştırmıştı. Böylece maddi yenilgi, kültürel bir yenilgiyle 
iyice pekişti. Batılılaşma serüveni İslam Dünyası’nın kendi içinde 
bölünmesinin tohumlarını da ekmişti.”[17]

Tayyip, yukarıdaki cümlelerinde, “Batılı eğitimden geçmiş, yeni bir 
aydın sınıfı”nın; “Batı karşısında özür dileyici tavra büründü”ğünü; 
böylece de Batı karşısındaki kültürel yenilgisi ni; “iyice pekişti”rdiğini 
söylüyorsun... Ama şu anda iki kızın ABD’de, oğlun da İngiltere’de 
eğitim görüyor. Yani senin deyişinle “Batılı eğitimden geç”iyor...

Sen fırıldak çeviriyorsun Tayyip... Hiçbir düşüncende içten değil-
sin... İçeride saf Müslümanlara başka konuşuyorsun, Batılı efendilerine 
başka... Maksat iktidar, nam, ün, poz ve servet sahibi olasın, değil mi? 
Bütün oyunun buna...

Mustafa Kemal hakkında da o günlerde çok bayağı, iğrenç sözler 
söyledin. Bir keresinde “Ölmüş İnek” diyordun Kuvayimilliye’nin ön-
deri için. Yazık... Oysa senin gibi bir mil yar kişi, Mustafa Kemal’in 
milyonda biri bile olamaz... O yedi düveli yani senin bugün hizmetinde 
ve emrinde olduğun Batılı alçak emperyalist haydutları yenen bir Hal-
kın ve Ordunun önderidir, başkomutanıdır. Kübalı devrimciler için Jose 
Marti neyse, biz Türkiyeli devrimciler için de Mustafa Kemal odur. 

[16] agy, s. 35.
[17] Aktaran Mehmet Bölük, El Tayyip, s. 109-110.
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Burjuva Devrimi biçiminde de olsa bir Devrimin ve Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın önderidir. Onun başlattığı hareketi biz mantıki sonucuna 
dek götüreceğiz. Yani Devrimci Demokratik Halk İktidarını kuracağız. 
Hem de mutlaka...

Tayyip, bugün “Referansım İslamdır”, “Hem Müslüman hem laik 
olunmaz” gibi sözlerini tümden yalayıp yutmuş durumdasın... Sen müt-
hiş bir yalayıp yutucusun... Ama bu da çok kötü bir şey be Tayyip... 
Önce tükürüyorsun her önüne gelen yerde... Sonra da onları bir bir ya-
lıyorsun ve yutuyorsun... Bu ne zor bir şey Tayyip... Bizce hiçbir şey 
için bu yapılmaz... Yapılmamalı... Ama sana, bunları görecek ve seni 
bunlardan alıkoyacak ahlâkî değerler sistemini yüklememişler ki... O 
yüzden sen yaptığının ne denli kötü ve zor bir şey olduğunu göremiyor-
sun, bilemiyorsun.

3- Bu süreçte bir şey daha yaptın Tayyip... Küpünü doldur dun. 
Trilyonlara sahipsin şimdi... Ve bu servetin kaynağını açıklayamıyor-
sun. Hakkında açılmış 7 tane yolsuzluk dosyası var... Yandaşlarının da 
öyle… Onlarla birlikte 40’ı aşkın yolsuzluk dosyasına-davasına sahip-
siniz şu anda... Dokunulmazlıkları bundan kaldırmıyorsunuz... Önce 
yandaşımız 4 bin yeni hâkimi atayalım, mahkemeleri bütünüyle yan-
daşlarımızla doldurarak kuşatalım; sonra kaldırırız dokunulmazlıkları 
diyorsunuz... Bu hesap içindesiniz... Bir de zaman aşımına güveniyor-
sunuz... Onun hesaplarını yapıyorsunuz...

Bir zamanlar sözde karşı olduğun Batı’yla şu anda birleşe bilmek 
için kan teri döküyorsun Tayyip. Onların bir dediğini iki etmiyorsun.

IMF emretti diye, halkımızın gözbebeği, onlarca yılda mil yarlarca 
dolarlık para yatırılarak meydana getirilmiş olan, en kârlı, en büyük 
kamu kuruluşlarını, iki-üç yıllık kârları karşılı ğında; yerli-yabancı Pa-
rababalarına satıp geçiyorsun. Buna sa tış denmez. Çünkü o malları, ku-
ruluş maliyetlerinin beşte-onda biri fiyata, iki-üç yıllık kârı kadar bir 
paraya kim satar? Akıllı bir bezirgân bunu yapmaz... Bu peşkeş çek-
mektir. Bu kamu malına ihanettir.

Namuslu, yurtsever-halksever bir insan, çok iyi gelir getiren bir ku-
ruluşu yok fiyatına satmaz... Bu satışın, halk için ihanet anlamına gel-
diğini sen de ekibin de iyi biliyorsunuz, Tayyip. Siz kişicil menfaatiniz 
için bu ihanetleri yapıyorsunuz. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız 
soygunlar, vurgunlar, yolsuzluklar, kanunsuzluklar yanımızda kalsın, 
hesap sorulmasın diye bu ihanetleri yapıyorsunuz. Hem de bilerek ve 
isteyerek... Batılı efendilerinizle çıkarlarınızı birleştirdiniz. Onlar Tür-
kiye’yi talan etmek istiyorlar. Siz de hem iktidarda kalalım hem de küp-
leri dolduralım diyorsunuz. O yüzden işbirliği-suçbirliği içindesiniz...
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Türkiye’yi AB’ye, onların istediği biçimde sokmaya çalışa rak ikinci 
bir suç işliyorsun. İkinci bir ihanettir bu. Biz çok iyi biliyoruz ve gö-
rüyoruz ki onlar (AB Emperyalistleri) Türkiye’yi üçe bölmeden AB’ye 
almazlar... Adım adım Türkiye’yi o zemine sürüklüyorlar zaten. Tabiî 
senin teslimiyetçi, işbirlikçi tutumun yüzünden… Senden öncekiler de 
aynı ihaneti etti. Ama sen hepsini solladın ihanette...

Bir diğer ihanetin de Kıbrıs’ı satmaktır Tayyip... AB’yle yapılan 
Gümrük Birliği Anlaşması’nı Kıbrıs Rum Devletini de içine alacak 
şekilde genişleten “Ek Protokol”ün imzalanması resmi açıdan Kıbrıs 
Rum Yönetimini “Kıbrıs Cumhuriyeti” adı altında Kıbrıs’ın tamamının 
temsilcisi olarak tanımak anlamına gelir... Sen her zaman yaptığın gibi 
kara halk yığınlarını kandırmak için yine demagojiye sarıldın. “Ben ek 
protokole imza atmakla, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni (yani Rum Devletini) 
tanımış olmuyorum” filan demeye başladın, kendi kendine yayımla-
dığın deklerasyonla. Ama bunların bir ciddiyetinin olmadığını sen de 
biliyorsun... Yaptığın kandırmaca...

Rumları tanımış 
olmak bir yana, onlar-
la gümrük birliği an-
laşması bile yapmış 
oluyorsun... Bu nasıl 
tanımamak...

Tayyip, ihanetleri-
ni katmerlendirdikçe, 
zavallı, cahil, bilinçsiz 
halkımızın temiz din 
duygularını sömürme-
ye girişiyorsun...

“Türban meselesini 
çözeceğiz, İHL’nin üni-
versiteye girişte ki mağ-
duriyetini gidereceğiz” 
türünden demagojiler 
üretiyor sun... Böylece, 
zavallılaştırılmış o insanlarımızı kandırarak oy tabanını muhafaza et-
mek istiyorsun... Maksat gündem sapsın, yaptığın ihanetler gözden ka-
çırılsın... Tamamen buna oynuyor sun...

Kıbrıs’ı Rumlara ve AB Emperyalistlerine satışınızı, “Si irtliler 
Dayanışma Vakfı” gecesinde yaptığın konuşmada şöyle savunmaya 
çalıştın:

Cumhuriyet, 4 Ağustos 2005
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“Ve birileri gelir dayatır. Kıbrıs’tan çıkın derdi. Bir yere kadar 
dayanır, ondan sonra kuzu kuzu çıkardık.”[18]

Bu cümleler kişiliğinizi yani yüreksiz ve bilgisizliğinizi çok açık 
ortaya koyuyor Tayyip... Bu cümlelerde direnmenin, mü cadelenin, sa-
vaşmanın, kendine güvenin (özgüvenin), halka güvenmenin zerresi yok 
Tayyip...

Ayrıca da cahilsin...
Türkiye’nin, 11 Şu-

bat 1959 tarihli Zürih 
ve 19 Şubat 1959 tarihli 
Londra Anlaşmalarıyla, 
uluslararası alanda da 
resmen kabul edilmiş 
hakları vardır. Ve o res-
mi haklarından dolayı 
bi zim asker Kıbrıs’ta-
dır. Sen Kıbrıs’ı gönül-
lüce satmadıkça kim se 
Türkiye’yi çıkaramaz... 
Çıkarmak isteyen hak 
ettiği cevabı alır...

Ama sende mücadele 
ruhu yok...

Vatan ve halk sevgisi yok... Tabiî adamlarında da... Sen de adamların 
da yalnızca Bezirgânlıkta ve Tefecilikte deneyimlisiniz... Ustasınız...

ABD’nin ve Türkiye’de ona ortaklık ve uşaklık eden Finans-Kapi-
talistlerle (TÜSİAD’çılarla) Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfının ortalama 
60 yıldan beri yarattığı, geliştirdiği Ortaçağcı oluşum sayesinde ikti-
dardasınız siz... Sadece din alıp satarak halkı kandırdınız ve kayıtlı seç-
menlerin yüzde 25’inin oyunu alarak iktidar oldunuz... Acı bir durum...

Ama şunu hiç aklınızdan çıkarmayın ki ihanetlerinizin hesabını ve-
receksiniz. Siz ve sizden öncekiler...

Bizde, mürur-ı zaman (zaman aşımı) yoktur...
Bir garipliğe daha dikkatinizi çekmek istiyorum Tayyip:
Küba’nın başşehri Havana’da Mustafa Kemal’in heykeli var.
Çin Halk Cumhuriyeti’nde, 70 yıldan beri komünistler ilk kurta-

[18] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kuzu-kuzu-tartismasi-324832.

Cumhuriyet, 30 Temmuz 2005
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rılmış bölgeleri kurduklarından beri; Mustafa Kemal, Or taokul öğren-
cilerinin ders kitaplarında Lenin ve Gandhi’yle birlikte yer alıyor ve 
öğretiliyor. Emperyalist haydutlarla savaşan ve onları yenen bir hal-
kın-ordunun önderi olarak…

Bizde yani Mustafa Kemal’in ülkesindeyse, şu anda Musta fa Ke-
mal’e en galiz kelimelerle küfreden bir kişi (ki o kişi An tika Tefeci-Be-
zirgân Sermaye Sınıfının tipik bir temsilcisidir) başbakanlık koltuğun-
da oturuyor...

ABD’nin, yerli satılmış Parababalarının ne İblisçe bir oyunu değil 
mi?

Yalnızca bu olay bile, seksen yıl önce emperyalizme karşı verilen 
savaşın ve kazanılan zaferin, mantıkî sonucuna kadar (Devrimci De-
mokratik Halk İktidarına) götürülmediği için, za manla, kerte kerte ge-
riye giderek 180 derece tersine döndüğünü ve Batılı Emperyalistlere 
teslimiyet çizgisine vardığını göstermektedir, kanıtlamaktadır...

Bunlar umutlandırmasın seni Tayyip...
Bu halk örgütlenmesini, yoktan bir ordu yaratmasını ve em peryalist 

işgalci haydutlarla, yerli hainlerden hesap sormasını bilir. Birinci Kuva-
yimilliye’de bilmiştir yine bilecektir. İkinci Kuvayimilliye Hareketimiz 
de durdurulamayacak, engellene meyecek ve mutlaka zafere ulaşacak-
tır... Bundan adın gibi emin ol!
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Tayyipgiller Kamu Malına, Halka, Ulusal ve 
Devrimci Değerlere neden düşmandır?[19]

[19] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 20 Ağustos 2005 tarihli 4’üncü sayısının Baş-
yazı’sıdır.





Tayyipgiller Kamu Malına, Halka, Ulusal ve
Devrimci Değerlere neden düşmandır?

Bu soruların kesin cevaplarını bulmak için bunların kimliği ni bilme-
miz gerekir. Bunlar kimdir diye sormamız icap eder.

Bunlar, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının hem mensubu 
hem de siyasi temsilcisidir.

Peki Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı kimdir?
Şimdi bunu görelim…
İnsanlık, insanı yük hayvanı veya sağmal sürü yerine koyan bugün 

içinde yaşadığımız sınıflı toplum rezilliğine düşmeden önce, bir milyon 
yedi yüz bin yıl sınıfsız toplum halinde yaşa dı. Adına İlkel Sosyalist 
Toplum da denen o toplumda insanın insanı sömürmesi, ezmesi, aşa-
ğılaması-hor görmesi söz konusu değildi. İnsanlar, bir ailenin üyeleri 
gibi eşitçe ve kardeşçe yaşadılar. O yüzden korku, yalan, düzen nedir 
bilmediler.

MÖ dört bin yıllarında yani altı bin yıl önce insan soyu ilk kez Gü-
ney Irak’ta, Fırat ve Dicle nehirlerinin Basra Körfezi’ne döküldüğü 
yere yakın, alüvyonlu, sulanabilen; bu yüzden de bol ürün veren toprak-
lar üzerinde kurulmuş bulunan Sümer Kentlerinde sınıflı topluma geçti. 
Bu geçişin sebebi toprağın çok bol, yani toplumun tüketeceğinden daha 
fazla ürün ver mesiydi. Bundan önceki sınıfsız toplum biçiminde, in-
sanların çeşitli yollarla elde ettikleri ihtiyaç maddeleri ancak tüketimi 
karşılıyordu. Bir fazla ya da artı-ürün, yani tüketim fazlası ürün ortaya 
çıkmıyordu. Burada çıktı…

Bu geçiş şöyle oldu: Bu fazla ürün, toplum malı olarak ta pınaklarda 
biriktirildi. Mezopotamya’da bol tarım ürünü elde ediliyordu. Fakat ma-
den yoktu. Madenler kuzeydeki dağlık bölgelerde, Göçebe-İlkel Sosya-
list Toplum biçiminde yaşayan insanların olduğu yerlerdeydi. Onlarda 
da tarım ürünleri bulun muyordu. Ya da çok azdı-yetersizdi. İşte bu yüz-
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den bu farklı toplumlar arasında ürün değiş tokuşu yapılması gerekiyor-
du. Böyle bir değişim her iki toplumun da yararınaydı. Öyle de oldu. 
Sümerlerde bu değişim işini toplum adına görevlendirilen kişiler yaptı. 
Bunlara Damgar veya Tamkara adı veriliyordu. Bu görevliler, on bin-
lerce kilometrelik kervan yollarında gidip gelirken, onları denetleyecek 
kimse bulunmuyordu-yoktu. İşte bu insanlar zamanla kötü düşünceler 
ürettiler. Değişimini yaptığımız bu mallardan bir kısmını aşırsak ve ki-
şicil mülk edinsek kimin haberi olur, diye bayağı düşüncelere vardılar 
ve zamanla düşünmekle kalmayıp davranışa da geçtiler. Aşırdıklarının 
bir bölümünü ilkin hediyeler biçiminde, Panteonlardaki-Tapınaklardaki 
Rahiplere ve Toplum Şeflerine-Önderlerine de sundular. Ve giderek bu 
bayağı iş rutine bindi-alışkanlığa dönüştü.

Değişim işini yapan Damgarlar, hem tapınaktaki din adam larını hem 
de toplum önderlerini bozmuştu. Bu ahlâk dışı iş, bir süre sonra elinde 
kişi adına birikmiş, çok malı olan bir insan kümesi yarattı. Damgarlar 
artık Bezirgânlaşmışlardı. Kamudan aşırdıkları malları, kendi mallarıy-
mış gibi başkalarına satmaya başladılar. Elde ettikleri para yerine geçen 
gümüş gibi kıymetli madenlerle, yine kendileri adına, mal alıp satmaya 
da başladılar. Böylece çokça kıymetli maden sahibi oldular. (Dedik ya 
bu kıymetli madenler o zamanlar para gibi değişim aracı olarak kulla-
nılıyordu.)

Sonra bu düzenbazlar, ihtiyacı olanlara faizle borç maden (yani 
para) da vermeye başladı. Çünkü ellerinde çok maden vardı artık. İşte 
insanlık tarihinde ortaya çıkan bu ilk sömürücü, vurguncu, asalak sınıfa 
biz Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı diyoruz.

Eski eşit kankardeşler toplumu artık yoktu. Onun yerini, durumla-
rı ve çıkarları birbirine zıt insan kümelerinin oluşturduğu, sömürünün, 
zulmün, yalanın, hilenin, korkunun kol gezdiği sınıflı toplum almıştı. 
Bu toplumda düzeni sağlamaya eskiden olduğu gibi yalnızca ahlâk 
kuralları yetemezdi artık. Sömürülen, ezilen, soyulan, kandırılan daha 
doğrusu hayvan yerine konulan insanların tepkisini, isyanını bastırmak 
için özel bir silahlı adamlar grubuna ihtiyaç vardı. Buna Ordu dendi. 
Halkın diğer bölümü silahsızlandırıldı. Tefeci-Bezirgânların bu namus-
suzluklarını meşrulaştıran yeni kurallar ortaya atıldı. Buna da Hukuk 
adı verildi. Hukuku uygulayacak Mahkemeler ortaya çıktı. Ve başkal-
dıran halkın içine tıkılacağı Cezaevleri inşa edildi. Özel silahlı adam-
lar, mahkemeler ve cezaevleri, bunlar Devleti oluşturur. Devlet ortaya 
çıkmıştı artık. Unutmayalım MÖ dört bin yıllarında…

Alım satımların, borç ve faizlerin hesabını tutmak için de belli sem-
boller (işaretler) yaratıldı. Bu da gelişerek Yazıyı or taya çıkardı. Yazı 
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da işte bu ihtiyaçtan doğdu. Eskiden insanlar yalan bilmediği için sözün 
güvenilirliği vardı. Ama sınıflı toplumda yalan yaygınlaştı. Bu sebeple 
sözün değeri kalmadı. Artık yazıydı değerli olan. Mühürler, imzalar bu 
sebepten orta ya çıktı…

İlkel Komunal (Sınıfsız) Toplumun yerleşim birimleri olan Kentler, 
artık Sınıflı Toplumun Şehirlerine dönüştü.

İlkel Sınıfsız Toplumun, yalnızca toplumunu düşünen kor kusuz, yi-
ğit, savaşta usta toplum önderleri; Alpler, Kağanlar, Beyler, Gaziler de 
sınıflı toplumun Sultanlarına dönüştü. Bu sultanlar artık öncelikle kendi 
saltanatlarını düşünüyorlardı…

Tefeci-Bezirgânlar zamanla toprak da satın alarak (toprak da önemli 
ölçüde kamu malı olmaktan çıkmıştı artık.) Derebeyleştiler. Dara düş-
müş, borcunu ödeyememiş insanları da alacaklarına karşılık köleleştir-
diler, cariyeleştirdiler…

İnsanın insanı sömürmesi, daha doğrusu çok az sayıdaki in sanın, 
toplumun geniş çoğunluğunu sömürmesi üzerine kurulu olan sınıflı top-
lum bütün rezillikleriyle ortaya çıkmıştı gayrı. Buna (bu toplum biçimi-
ne) Medeniyet diyoruz. Öztürkçecilerimiz, Uygarlık diyor…

***

Burada yeri gelmişken bir parantez açalım ve hepimizin bil diği ya 
da bildiğini sandığı şu Cennet’ten kovulma hikâyesini de anlatıverelim.

Mezopotamya’da sınıflı topluma geçildikten sonra da yabancı 
toplumlarla mal değişimi sürdü. Hem de daha bü yük miktarda…

Sümer kervanları her yönde ilerliyor, önlerine çıkan İlkel Sosyalist 
Toplumlarla mal değişimi yapıyorlardı.

Biz, konumuz gereği, Kuzey yönündeki kolu izleyeceğiz. Bu kol 
Kuzeydeki Zagros Dağları’ndan başlıyor, Kuzeydo ğudaki Elbruz 
Dağları’yla devam ediyor, bizim Kürt İllerini ve Anadolu’yu tümüyle 
kapsıyor ve Kafkas Dağları’na kadar uzanıyordu.

Tevrat’ta Cennet yeryüzündedir. Çok açık biçimde, şöyle tarif edilir 
yeri:

“RAB Tanrı doğuda, Aden’de (Meyve Ülkesi=Fruchtland, - K. Y.) 
bir bahçe dikti. Yarattığı Âdem’i oraya koydu. Bahçede iyi meyve 
veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam 
ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı.

“Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola 
ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon’dur. Altın kaynakları olan Havi-
la sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur. 
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İkinci ırmağın adı Gihon’dur, Kûş sınırları boyunca akar. Üçüncü 
ırmağın adı Dicle’dir. Asur’un doğusundan akar. Dördüncü ırmak 
ise Fırat’tır.”[20]

Pişon, Kafkaslar’dan çıkan ve Batum’un kuzeyinden Karadeniz’e 
dökülen, bugün atlaslarda adına Riyon denilen ne hirdir.

Gihon’sa bizim Aras Nehri’dir. Çünkü “Kûş sınırları boyunca aka”n 
nehir odur. Kûş ülkesiyse Azerbaycan’ın güneyindeki Urmiye Gölü’yle 
Ermenistan’ın kuzeyindeki Gökçe Gölü arasında kalan bölgedir. Bura-
ya Antika Tarihte verilen ad Kûş’tur.

Gördüğümüz gibi Tevrat’ta tarif edilen Cennet, Van Gölü’yle Kaf-
kas Dağları arasında kalan bölgedir. Bu bölgenin bugün bile cennet gibi 
bir yapıya sahip olduğu düşünülürse, bundan beş bin yıl önce buraya 
cennet denmesinin ne kadar yerinde ve isabetli olduğu kendiliğinden 
anlaşılır…

Kur’an Yaratılış hikâyesini Tevrat’tan alır. Fakat Cennet’in yerini 
tarife girmez. O bölümü atlar.

Tevrat ve Kur’an’ın anlattığı, Âdem’le Havva’nın yaratılışı ve Cen-
net’ten kovulmasıyla ilgili hikâye, Sümer, Akad, Babil ve Asur Mitos-
larının (efsanelerinin) biraz daha süslenerek, Tanrısal sözler adı altında 
aktarılmasından başka bir şey değildir.

Âdem’in adı bile Asurlu Adapa Mitosunun kahramanının adından 
gelmektedir.

Havva adı da, Antika tarihte, bizim Mardin, Urfa, Antep, Diyarbakır 
illeriyle bugünkü Suriye toprakları üzerinde yaşayan Hurriler’in Ana-
tanrıçası Hepa ya da Hepat’tan gelir. Yani aslı odur.

Bizce, Âdem, Cennet olarak tarif edilen bölgede yaşayan İlkel Sos-
yalist bir Toplum Önderidir. Toplumu, hayvanları ev cilleştirerek Sürü 
Ekonomisine geçmiştir. Biz insanlığın ulaştığı bu aşamaya Çoban 
Toplum da diyoruz. Kadın’ın toplum daki önder rolü sarsılmakla bir-
likte, henüz yok edilememiştir. Yani Anacıl Düzen bütünüyle yıkılma-
mıştır. İşte bu aşamada Sümer kervanları, Van Gölü’yle Kafkas Dağları 
arasında ya şayan Âdem’in toplumuna ya da aşiretine medeniyet ürün-
leri (tahıl) getirmiştir. Havva Ana, kadın olduğu için, soyun sağlık lı bir 
şekilde sürmesinden kendisini birincil derecede sorumlu hissetmekte-
dir. Tahıl ürünleri özellikle de buğday Ana’nın çok hoşuna gitmiştir. 
Buğday’ı lezzetli ve besleyici bulmuştur. Bu ürünlerin yetiştiği bölge-
lere gidilmesini-inilmesini ve kendi lerinin de bunları yetiştirmesini-ü-

[20] Tevrat, Yaratılış, 1, 2.
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retmesini istemiştir. Bu iste ğini Âdem’e söylemiş ve kabul ettirmiştir. 
Çünkü toplumdaki yeri-etkisi-gücü, eskisi gibi tartışılmaz olmasa da 
vardır. Âdem, Havva’nın önerisine uyarak toplumunu Cennet’ten çı-
kararak Mezopotamya yönünde harekete geçirmiştir. Sonunda Sümer 
illerine dek gelirler ve oraya yerleşirler. Kendileri de artık tahıl yetişti-
rebilmektedir. Fakat Cennet’ten de bir daha geri dönülemeyecek biçim-
de çıkılmıştır artık.

İlkel Sosyalist Toplumun, güvenli, huzurlu, eşitlikçi kan kardeşi top-
lumundan çıkılmış, sınıflı toplumun (Tefeci-Bezirgân düzeninin ege-
men olduğu toplumun) içine girilmiştir. Âdem’in toplumu da artık bir 
sınıflı toplum olmuştur. Ve tabiî sınıflı toplumun bütün rezilliklerine de 
batmıştır, bulanmıştır. Cennet, İlkel Sosyalist Toplumdur. Cennet’ten 
çıkılınca içine yuvarlanılan-düşülen yer de Tefeci-Bezirgânların ege-
men olduğu toplumdur. Efsanenin aslı veya anlattığı gerçeklik bizce 
budur.

Tevrat ve Kur’an’da geçen (anlatılan) “Tufan Efsanesi” de dâhil 
olmak üzere pek çok mitosun kökeni eski Mezopotamya efsanelerine 
dayanır.

Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair mitostan 
tutun da annelerin bebelerini ne kadar süre (kaç ay veya yıl) emzirecek-
lerine varıncaya dek birçok söylence ve kural hep eski Mezopotamya 
kültüründen alınmıştır. Örnekleyelim:

“Bununla birlikte, karşılaştırmalı çözümlemelerimizden çıkan 
en ilginç sonuç, Sümer şiirinin Kitabı Mukaddes’in cennet öykü-
sündeki en şaşırtıcı motiflerden birine getirdiği açıklamadır; bu 
ünlü pasajda “bütün canlıların anası” Havva’nın Âdem’in kabur-
ga kemiğinden biçimlendirildiği anlatılır. Niye kaburga kemiği? 
Niye İbrani öykü anlatıcıları, Kitabı Mukaddes’e göre adı yaklaşık 
olarak “yaşatan hatun” anlamına gelen Havva adlı kadının biçim-
lenmesinde gövdenin bir başka organındansa kaburgayı yeğlemeyi 
daha uygun bulmuşlardır? Kitabı Mukaddes’in Cennet öyküsünün 
temelinde Dilmun şiiriyle gösterildiği gibi, bir Sümer etkisi bulun-
duğu varsayımı kabul edilirse bunun nedeni açıklığa kavuşur. Sü-
mer şiirinde, Enki’nin hasta organlarından biri kaburga kemiği-
dir. Sümerce’de kaburga kemiğine ti denir. Enki’nin kaburgasını 
iyileştirmek için yaratılan tanrıçaya Ninti adı verilmiştir; “kabur-
ga kemiğinin hanımı”. Ama Sümerce’de ti sözcüğü aynı zamanda 
“yaşatmak” anlamına gelir. Bundan dolayı Ninti adı hem “yaşatan 
hanım” hem de “kaburga kemiğinin hanımı” anlamına gelebilir. 
Sümer edebiyatında da bir tür sözcük oyunuyla “kaburga kemiği-
nin hanımı” ile “yaşatan hanım” özdeş hale gelmiştir. İbranicede 
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“kaburga” ve “yaşatan” sözcükleri arasında hiçbir ortaklık bulun-
maması nedeniyle değerini doğal olarak yitirmesine karşın, Kitabı 
Mukaddes’in cennet öyküsüne aktarılıp ölümsüzleştirilmiş en ka-
dim sözcük oyunlarından biri budur.”[21]

Sözü edilen Sümer şiiri, aktarma yaptığımız kitapta yer alır. İlgile-
nen arkadaşlar bakabilir.

Bu konuya ilişkin bir aktarma da değerli Bilim insanımız, Sümero-
log Muazzez İlmiye Çığ’dan yapalım:

“Sümer’deki yer tanrısı 8 türlü bitki yetiştirir. Yenmesi yasak 
olan bu 8 türlü bitkiyi bilgelik tanrısı yer. Bu 8 türlü bitki onun 8 
farklı organını hasta eder. Bilgelik Tanrısını iyi etmek için Tanrıça 
Şifa Tanrıları yaratır. Sümerce’de kaburga anlamına gelen kelime 
aynı zamanda yaşam anlamında da kullanılır. Bu hikâyeyi aynen 
alan Yahudiler kadını kaburgadan yaratırlar, adını da yaşam an-
lamına gelen “Havva” koyarlar. Kur’an’a bakacak olursak, orada 
Havva’nın adı bile geçmez. Az önce anlattığım Tufan Efsanesi bile 
Kur’an’da parça parça anlatılır, çok da üzerinde durulmamıştır. 
Alıntı olduğu çok belli.”[22]

Bir aktarma da emzirme süresiyle ilgili kuralı anlatan kitap tan ya-
palım:

“Sütnineler, Mezopotamya’da çocukların emzirildiği süre gere-
ğince, genellikle iki ya da üç yıllığına hizmete alınıyordu. Emzirme 
ücreti olarak para ya da yiyecek, giyecek, yağ vb. yaşam gereksi-
nimlerini karşılayacak şeyler alınıyordu.”[23]

Kur’an’ın Bakara Sûresinin 233’üncü Ayetinde ve Lokman Sûresi-
nin 14’üncü Ayetinde emzirme süresi iki yıl olarak belirtilir-emredilir. 
Ahkaf Sûresinin 15’inci Ayetindeyse, hamilelik ve emzirme süresi top-
lamı 30 ay olarak konur.

Laf lafı açıyor-çağrışımlar da bizi ister istemez etkiliyor. Düşünce-
mizi peşine takıyor ve konumuzdan bir anlamda uzaklaşır gibi oluyoruz. 
Fakat şu sıralar çok gündemde olduğu için ve Tefeci-Bezirgân Sermaye 
temsilcilerinin yani Tayyipgiller’in, halkımızı kandırmada kullandık-
ları en önemli siyasi araçlardan biri olduğu için şu Türban meselesinin 
orijinine de değinmek istiyoruz. O da bir Mezopotamya geleneğidir. 
Pek çoğu gibi Arap geleneklerine, oradan da Kur’an’a-İslama girmiştir. 

[21] Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, s. 181-182.
[22] Bilim ve Gelecek, Aralık 2004.
[23] Horst Klengel, Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü, s. 247.
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Gösterelim:
“Sümer söylencelerinden Kur’an’a geçen bazı örnekler: 
“Baş örtme inancının kökeni Sumer’den geliyor. Sumer’de tapı-

naklarda rahibeler genel kadın görevleri yapıyorlardı. Bunlar Tan-
rı namına seks yaptıklarından kutsal sayılmış ve diğer kadınlardan 
ayrılmaları için başları örtülmüştür. Daha sonraları MÖ 1500 yıl-
larında bir Asur kralı, yaptığı kanunun 40. maddesi ile evli ve dul 
kadınları da baş örtmeye mecbur etmiş; fakat kızlar, cariyeler ve 
sokak fahişelerinin örtünmesini yasaklamıştır. Böylece meşru seks 
yapan evli ve dul kadınları da tapınak fahişeleri düzeyinde saymış-
lardır. Bu gelenek Yahudilere de geçmiş. Yahudi kadınlar evlenince 
saçlarını traş ettirip peruk ya da başörtüsü ile başlarını örtmüşler; 
Hıristiyanlık’ta da rahibeler aynı şekilde başlarını örtmüşlerdir. İs-
lam’a örtünme, erkekten kaçma olarak geçmiş. Buna karşın erkek-
siz yerde Kur’an okunurken veya dua ederken kadınların başını 
örtmesi, Sumer geleneğinin bir devamıdır.

“Sumerliler kadını bir tarlaya benzetmiştir. Aynı durum Tevrat 
ve Kur’an’da “Kadınlarınız sizin için bir tarladır; tarlanıza nasıl 
dilerseniz öyle davranın” denmektedir.

“Sumerlilerde 7 sayısı çok önemli. Aynı şekilde Tevrat ve 
Kur’an’da da 7 sayısı bolca geçer. İslam’a göre cennetin 7 kapısı 
var. Sumer yeraltı dünyasının da 7 kapısı var.

“Sumerliler dünyadaki tüm olayların ve Tanrıların istedikleri-
nin gökte yıldızlarla yazılı olduğuna inanırdı. Kur’an’da da aynı 
inanç “Levh-i mahfuz” olarak devam eder.

“Sumer Tanrılarının esas adlarının başka niteliklerine göre di-
ğer adları da vardır. Babilliler bu adlardan 50’sini yeni yarattıkları 
Tanrı Marduk’a vererek tektanrı düşün cesine doğru adım atmış-
lardır. İslam dininde de Allah’ın 99 adı, bu geleneğin bir devamı 
gibidir.”[24]

***

Tarihçil Devrim ve Tarihçil Devrim Kanunu
Dinler tarihinde bu kadar bir gezintiden sonra yeniden konumuzun 

özüne dönersek şunları söyleriz:
İnsanlığın İlkel Komünal (Sosyalist) Toplum düzeninden, Sınıflı 

Topluma yani ilk sınıflı toplum biçimi olan Tefeci-Bezirgân düzeninin 
hâkim olduğu toplum biçimine geçiş süreci; Tektanrılı dinleri olduğu 
gibi, insanlık tarihinin gelişim sürecini de, çok büyük ölçüde belirle-

[24] Muazzez İlmiye Çığ, Bilim ve Gelecek, Aralık 2004, s. 28.
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miştir, şekillendirmiştir.
İnsanlık, üretici güçlerin gelişimi sonucunda, içinden zorunlu bir bi-

çimde çıkarak kaybettiği İlkel Sosyalist Toplumu-eşit kankardeşler top-
lumunu hiç unutmamış, Cennet ya da Altın Çağ olarak hep belleğinde 
capcanlı biçimde yaşatmıştır.

Sınıfsız Toplumu yitirişini Cennetten Kovulma olarak de-
ğerlendirmiş ve efsaneleştirmiştir. O efsaneler dinleri şekillen-
dirmiştir… Burada söylemeden geçmeyelim. Âdem’in ve aşiretinin 
cennetten çıkışı MÖ üç bin yıllarıdır. Yani Âdem’le Havva beş bin yıl 
önce cennetten ayrılmıştır.

Medeniyet yani Sınıflı Toplum tabiî Sümer’de kalmadı. Akadlar, 
Babilliler, Asurlular derken oradan kuzeye kıvrılan kol Suriye’den iki-
ye ayrılarak bir dalı Filistin’e oradan Mısır’a ve tüm Kuzey Afrika’ya 
yayıldı. Kuzey Kolunun diğer dalı ise Anadolu’ya, oradan da Ege’ye, 
Girit’e, Yunanistan’a, Makedonya’ya, Roma’ya vardı.

Kuzey Kolu bugünkü İran, Kürdistan ve Anadolu’ya yayıl dı. Bu 
bölgede Hitit, Mittani, Med, Pers, Frigya, Lidya, Urartu medeniyetle-
rini yarattı.

Doğu’ya açılan kolsa, Hindistan’a sonra da Çin’e gitti. Hind ve Çin 
Medeniyetlerini yarattı.

Bu kollar daha irili ufaklı pek çok medeniyet yarattı. Hepsini şu 
anda saymamız gerekmiyor…

Medeniyet, kâğıt üzerine düşen bir yağ lekesi gibi yayıla rak, eski 
dünyanın, Afrika’nın güney, iç ve batı kısımlarını bir tarafa bırakırsak 
hemen hemen tümünü içine aldı. Tabiî süreç içinde…

Altı bin yıllık sınıflı toplumlar tarihi bir anlamda, Medeniyetin, yani 
Sınıflı Toplumun tüm dünyaya yayılma tarihidir.

Bir İlkel Sosyalist Toplum, Âdem’in Aşireti gibi Cennet’ten yani 
eşit kankardeşleri toplumundan çıkıp sınıflı topluma girdi miydi; içine 
girdiği, Tefeci-Bezirgân sömürü düzeninin yozlaştırıp çürüttüğü, don-
durup taşlaştırdığı medeniyeti iskambilden şatolar gibi yıkar parçalar. 
Hem de genellikle bir vuruşta… 15’inci Yüzyıl’a kadar tarihteki bütün 
medeniyetleri, hep medenilerin Barbar dediği İlkel Komünal (Sosya-
list) Toplumların saldırısı yıkmıştır.

İlkel Sınıfsız Toplumdan henüz çıkmış yani medeniyete yeni bulaş-
mış ya da girmiş toplum şeflerinin komuta ettiği orduların, İskender’in, 
Attila’nın, Tuğrul ve Çağrı Bey’lerin, Alparslan’ın, Cengiz Han’ın, Os-
man Bey ve Orhan Gazi’nin, Timur’un ordularının, anlı şanlı mede-
niyetleri tuzbuz ederek Tarih sahnesinden silmeleri hep aynı sebepten 
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meydana gelir…
İlkel Sosyalist yani eşit kankardeşler toplumunun insanları korku, 

yalan nedir bilmez. Kendini düşünmez, sadece toplu munu düşünür. 
Kendini toplumundan ayrı, onun dışında düşü nemez… O yüzden İlkel 
Sosyalist Toplumda kolektif aksiyon gücü yüksektir… Medeniyet ise 
sınıf yani çıkar çelişkileriyle toplumu parçalar. Birbirine düşman eder 
insanları. Ve yalnızca kendilerini, kendi kişicil çıkarlarını düşünür hale 
getirir insan ları. Herkes, toplumdan bana ne, ben kendi dümenime ba-
karım demeye başlar. Yalana, dümene de alışır insanlar… Ve korkakla-
şır. Çünkü sömürücü egemenler Tefeci-Bezirgânlar, durmadan baskı ve 
zulüm uygular insanlara… Kendilerine baş kaldırmasınlar diye… Bu 
yüzden de medeniyet orduları savaşkan olamazlar… Zorla götürüldük-
leri cephede, yiğitçe savaşmayı değil, canlarını nasıl kurtaracaklarını ve 
evlerine sağ salim nasıl dönebileceklerini düşünürler ve ona göre davra-
nırlar… Böyle insanlardan (askerlerden) oluşan orduların da savaşması 
ve zafer kazanması beklenemez doğal olarak…

Antika Tarihte görülen her yeni devlet, medeniyete (sınıflı topluma) 
yeni bir Barbar Toplumun daha girmiş olduğunu gös terir. Tarihte görü-
rüz ki, her yeni devletin Tarih sahnesine çıkışı, bir başka (eski) devletin 
aynı sahneden silinmesi demektir. Yani her kuruluş aynı zamanda bir 
yıkılıştır. Bu özetçe şu demektir: Bir Barbar Toplum (Âdem’inki gibi) 
Cennet’ten çıkar, medeniyete girer.

Nasıl girer?
Bir eski medeniyeti (yani çürümüş bir sınıflı toplumu) yıka rak... 

Onun yerini alarak...
İşte bu şekilde Antika Tarihte bir medeniyet doğar ve bir medeniyet 

ölür. Bu olaya “Tarihçil Devrim” denir… Bunu düzenleyen kanuna da 
“Tarihçil Devrim Kanunu” adı verilir.

Barbarların ve Barbar Gelenekli (Cennet’ten yeni çıkmış-Sosyalist 
Toplumdan sınıflı topluma henüz dönüşmüş, yani ilk adımını atmış) 
toplumların, eski çürümüş medenileri (sınıflı toplumları) neden yendik-
lerini Tarihte ilk gören ya da bulan düşünür İbni Haldun’dur. Engels, 
Batı toplumlarının gelişimini inceleyerek bu sebebi daha bilimsel bir 
temele oturtur. Hikmet Kıvılcımlı’ysa Doğu toplumlarının gelişim ta-
rihlerinin bütününü inceleyerek, Antika Tarihin üzerindeki örtüyü tüm-
den kaldırır ve İnsanlık Tarihinin tamamını gün ışığına çıkarır. Gözler 
önüne serer. Ve Tarihçil Devrimlerin mekanizmasını oluşturan “Tarih-
çil Devrim Kanunu”nu bulur.
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Sosyal Devrim
14’üncü Yüzyıl’ın sonlarına kadar dünyadaki bütün mede niyetler 

Tefeci-Bezirgân medeniyetiydi. Bu tarihlerde ilk kez Avrupa’nın en ba-
tısında, İngiltere’de yeni bir sömürücü sosyal sınıf, barışçıl ve kademeli 
bir sosyal devrim yaparak iktidara geldi. Egemenliğini kurdu. Tarihte 
ilk kez bir Antika medeni yet tümden batmıyor, yıkılmıyor, iktidarda-
ki sömürücü sınıf alaşağı edilerek toplum kabuk değiştiriyordu. Yeni 
bir sosyal düzene geçiyordu. Bu artık Tarihçil Devrim değildi, Sosyal 
Devrimdi… Burjuva devrimi 1789’da da Kara Avrupası’nda, Fransa’da 
görüldü. Ama çok kanlı ve sert biçimde... Çünkü Kara Avrupası’nda 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı çok daha güçlü biçimde hâkimiyet kur-
muştu. Onu devirmek de aşırı güç kullanımını gerektiriyordu… Sonra 
Burjuva Sosyal Devrimleri bütün Avrupa’ya yayıldı…

Bu devrimlerde burjuvazi devrimci davrandı. Çünkü dev rimci baru-
tu vardı. İktidara gelirken kıyasıya savaştığı Tefeci-Bezirgân Sınıfıyla 
ve onun toprak sahibi olmuş biçimini oluş turan Derebeylikle, iktidarı 
ele geçirdikten ve hâkimiyetini tam olarak sağladıktan sonra uzlaşma 
yoluna gitmedi. Tam tersine o asalak sınıfı bütünüyle kazıyıp attı. Top-
lumu onlardan temiz ledi. Onların sınıf olarak varlıklarını korumasına, 
ekonomide, kültürde, siyasette söz sahibi olmasına izin vermedi…

Bizde ise bambaşka bir gelişim yaşandı… Şark toplumla rında (ta-
biî bizde de) Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfı, Batı’da olduğundan çok 
daha güçlüdür. Çünkü sınıflı topluma geçiş or talama bir hesapla iki bin 
yıl önce olmuştur. Yani Batı’da iki bin yıllık bir geçmişi vardır Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye Sınıfının. Ortadoğu’da, başta da söylediğimiz 
gibi, altı bin yıllık bir geçmişi vardır bu aşağılık, asalak, vurguncu sını-
fın… Anadolu’daysa, ilk Sümer, Babil ve Asur kervanlarının gelişleri 
ve koloniler kuruşlarıyla (Kaniş-Kültepe vb. gibi yerlerde) birlikte bu 
sınıf görülmeye başlanır. Yani en az (en asgarisinden bir hesaplamaya 
göre) dört bin yıldan beri Türkiye’de Tefeci-Bezirgân Sermaye vardır. 
Ve işleyen bir yara gibi durup dinlenmeden toplumu zehirlemekte, in-
sanlarımızı bozmaktadır…

İşte Tefeci-Bezirgân Sermaye bu denli köklü ve güçlü olduğu için 
biz ve bizim gibi Şark toplumları kapitalizme geçememiştir. Çürüme-
nin, Derebeyleşmenin batağına saplanıp kalmıştır.

Batı’da Sosyal Devrimlerini yapan burjuva sınıfı 19’uncu Yüzyıl’ın 
ortalarında tekelci aşamaya ulaştı. Finans-Kapitalistleşti. Devrimci ba-
rutunu tüketti; asalaklaştı ve ge ricileşti. Tabiî burjuva demokrasisi de 
böylece ortadan kalktı. Artık Tekellerin tahakkümü vardı. Her şey on-
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ların insanlık dışı sömürü ve vurgunları içindi. Bu yönüyle de modern 
Finans-Kapitalistler de Antika Tefeci-Bezirgânlara benzediler. Asalak, 
sömürgen, talancı ve insan düşmanıydılar. Demokrasinin her türüne 
karşıydılar.

Şimdi Kıvılcımlı’dan bu süreci anlatan parlak bir bölüm aktaralım:
“Finans-Kapital ile Tefeci-Bezirgân kaynaşımı
“Finans-Kapitalizm her şeyi tekelinde tutmakla yaman güçlü 

görünür ise de, kendi kişi sayısı azaldığı ölçüde düşmanlarının sa-
yısını da arttırır. Bu korkunç yalnızlaşma içinde, bütün başarısı: 
elçabukluğunu andıran statüko büyüsünü sürdürmekte toplanır. 
Büyü çözüldüğü gün Finans-Kapital tahakkümünün tuzbuz olaca-
ğını eliyle tutmuşça bilir.

“Onun için, Toplumda kendisine yüzde yüz borçlu ve bağlı bir 
Yedek Güç arar!”. Bizim ünlü Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfımızı bu-
lur. Ve onunla ölesiye, öldüresiye kenetlenir. Türkiye’de Finans-Ka-
pital ile Tefeci-Bezirgân Sınıfının ittifakı yeni ve tesadüfî değildir. 
Kırım Savaşı’ndan (19’uncu Yüzyıl’ın ortasından) beri Borçlar ve 
Şirketler: Türkiye’nin bağrına yerleşirken, gökte aradığı müttefiki-
ni yerde Tefeci-Bezirgân Sınıfta buldu.

“Aşağı yukarı bütün Sömürge ülkelerde, Kapitalizmin sağlam-
ca bir yerli temel üzerine rahatça yerleşebilmesi, hemen hemen 
aynı mekanizma ile oldu. Yarısömürge Türkiye, yüzyıllardan beri 
değdiği Kapitalist Avrupa’dan olumlu ve ileri sanayileşme gidişi-
ni almadı. Kapitalizm Serbest Rekabetçi olumlu çağında kaldıkça, 
Türkiye (kimi insanların kimi hastalıklara tutulmaz oldukları gibi) 
Kapitalizme karşı “bağışık” kaldı.

“Durumu somutlaştırıp anlaşılır kılmak için, fizik alanda “Re-
zonans” denilen olaya benzetebiliriz. Radyo nasıl düğmesi ile ayar-
lanan kendi rezonansına uygun ses dalgalarını alırsa, tıpkı öyle, 
Osmanlı Türkiyesi de kendi sınıf yapısıyla aynı rezonansta bulu-
nan Sosyal Düzene karşı ilgi duyar, onunla ilişki kurabilirdi.

“Gelişen, ilerici Serbest Rekabet düzenli Kapitalizm, çöken ge-
rici Tefeci-Bezirgân düzenimizle aynı rezonansta düşmüyordu. O 
yüzden, sık sık belirtildiği gibi, en ileri, devrimci davranmaya ça-
lışan Türkiye insanlarımız bile, Batı’nın proletarya devrimciliği 
eğilimleri dururken, en gerici sosyal akımlarına uymaktan kurtu-
lamadılar. Ve orada Batı Uygarlığının, her şeyden önce bir Modern 
Endüstri yaratığı olduğu üzerine yapılmış bütün düşünce ve davra-
nışlar, sessiz sedasız olmamışa döndü.

“Gel zaman, git zaman, Türkiye Kırım Savaşı ile birlikte Batı 
Finans-Kapitalinin saldırısına uğrar uğramaz, iş değişti. O zamana 
dek Batı’nın her şeyini “Gâvur” diye domuz gören egemen Türkiye 
Tefeci-Bezirgân düzeni, ansızın Gâvura karşı içinin içinde bir sem-
patik “rezonans” duydu. Artık “Gâvur” kendisine sövülürken bile 
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hayranlık duyulan bir üstün-Bay, Süzeren sayıldı. Çünkü Kapita-
lizmin ölüm döşeğine giren Tekelci Sermaye biçimi ile Türkiye’nin 
yatalak Tefeci-Bezirgan Sermaye düzeni arasında aynı “dalga uzun-
luğu”nu gösteren bir sosyal rezonans vardı.

“Batı Finans-Kapitali de, Doğu Tefeci-Bezirgânlığı da, kendi sis-
temleri içinde çöken, gerici, ölüme mahkûm birer düzendiler. Yer-
yüzünde birbirlerinden başka el ele  verecek kimseleri yoktu. Biri 
Gâvur, ötekisi Müslüman mıydı? Onun kolayı bulunurdu. Gâvur 
biraz daha Oryantalist kesilerek, Doğu esrar ve büyü geleneklerini 
ispritizma masalarında ruh çağırarak mistikleştirirdi. Müslüman, 
dünyayı elinden gâvura kaptırsa bile, Ahiret’in anahtarlarını sata 
sata zenginleşerek, Gâvurla aynı “Mukaddesatçılık” prensibinde 
sarmaş dolaş olabilirdi.”[25]

Bizde burjuva devrimi hep söylediğimiz gibi 1923’te oldu. Anadolu 
burjuvazisi son derece cılız ve ufuksuz olduğu için tek başına devrimini 
yapamadı. Memleket Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında 
işgal edilmişti. O emperyalist işgali ve paylaşımı resmileştiren Sevr 
Antlaşması padişah Vahdeddin ve Hükümetine kabul ettirilmişti.

Bu duruma, halkımız gibi, onun bir parçası olan Ordu Gençliği’miz 
de Tarihinden gelen devrimci geleneğinden dolayı isyan etmiş, Mustafa 
Kemal’in önderliğinde silaha sarılmıştı. Amasya Genelgesi, Erzurum 
ve Sivas Kongreleriyle kararlılı ğını çok kesin biçimde, “Ya İstiklal, Ya 
Ölüm!” diyerek ortaya koymuştu. Ve Tam Bağımsızlıktan başka hiç-
bir şeye razı olmayacağını dosta düşmana ilan etmişti. Fakat her sosyal 
devrim ister istemez bir sosyal sınıfa dayanmak zorundaydı… Özel-
likle de 20’nci Yüzyıl’da… Yani sınıflarüstü bir sosyal hareket başarılı 
olup iktidara gelemezdi… Hasbelkader gelse bile iktidarda kalamazdı. 
Hemen nötralize olur giderdi. Bizim 27 Mayıs Politik Devrimi gibi… 
Demek, sosyal hareketlerin bir sosyal sınıfa dayanma, onun sınıf ka-
rakterini benimseme ve temsil etme mecburiyeti vardı. Birinci Kuvayi-
milliyeciler de öyle yaptı. Anadolu Burjuvazisine dayandı. Bu sayede 
burjuvazi, zaferden sonra iktidara gelebildi.

Fakat 20’nci Yüzyıl’da burjuvazi her türlü ilerici, devrimci ve olum-
lu yönlerini tüm dünyada yitirmişti. Yani Finans-Kapitalistleşmişti. Bu 
yüzden bizde 1923’te iktidara gelen Anadolu burjuvazisi, hemen bir yıl 
içinde tekelcileşme yoluna gitti. Yani Finans-Kapitalistleşmeye koyul-
du. O yüzden de Türkiye topraklarında binlerce yıldan beri varlığını 
sürdüren Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfını tasfiye etmek şöyle 

[25] H. Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir?-Halk Savaşının Planları-Devrim Zorlaması De-
mokratik Zortlama, Derleniş Yayınları, Üçüncü Baskı, s. 308-309.
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dursun hemen onunla ittifaka-dayanışmaya girdi. Bu Antika ve Modern 
asalak sömürgen sermayedarlar domuz topu oldu.

Finans-Kapitalistler, toplum içinde azınlığın azınlığı (bugün de sa-
yıları 500 kişiciktir Türkiye’de) oldukları için, kendileri gibi asalak, sö-
mürgen, insan-halk düşmanı bir sosyal varlık aradılar ve Tefeci-Bezir-
gân Sermaye Sınıfını buldular. Bunların da sayısı iki bin, iki bin beş yüz 
kişi kadardır şu anda Türkiye’de. İşte dayanışmalarının sebebi budur…

Hz. Muhammed’in Arap Toplumu da, Cennetinden (İlkel Sosyalist 
yapısından) çıkmış sınıflı-Tefeci-Bezirgân düzenine geçmişti. Irak ve 
Doğu Afrika Medeniyetleriyle temasa geç miş, onlardan etkilenmiş ve 
sınıflı toplum biçimine girmişti. Ama yeni girmişti. İşte Hz. Muham-
med, o yüzden, kölelerinize iyi davranın, onları azat edin, sevap kaza-
nırsınız, demiş, fakat köleliği ve cariyeliği (dişi köleliği) tümden ya-
saklayamamıştır. Tefeciliği-faizciliği büyük suçlardan-günahlardan biri 
sayarak yasaklamış ama Bezirgânlığı yasaklayamamıştır. Sadece, mal 
mülk biriktirme peşinde koşmayın, kendinizin ve bakmakla yükümlü 
olduklarınızın ihtiyacına yetecek kadar malınızı alıkoyun, gerisini in-
fak edin yani ihtiyacı olanlara verin, dağıtın demiştir. Hem de onlarca 
defa…

“İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. İslamiyet güzel 
ahlâktan ibarettir.”

Şeklindeki Hadisleriyle hep toplumun gözetilmesini öğütlemiştir 
Müslümanlara… Kendisi ve Dört Halife de bu öğüde tam anlamıyla 
uygun biçimde yaşamıştır.

Dört Halife sonrasındaysa, Mekke-Medine kökenli İslam Medeni-
yeti derebeyleşmiştir. Yani o toplum bozulmaya, çürü meye, insanları 
ezmeye, onlara zulmetmeye başlamıştır. Tefeci-Bezirgânlar iyice az-
mışlardır yani... Dört Halife’den üçünü de alçakça ve haince katleden-
ler de zaten Tefeci-Bezirgân Sermayenin ajanları-kiralık katilleridir... 
Daha açığı Tefeci-Bezirgânlardır...

Bu aşağılık, insan düşmanı sınıf, Hz. Muhammed’in, o düzeni 
elinden geldiğince ılımlılandırmaya çalıştığı-onu amaçlayan Ayet ve 
Hadislerini bütünüyle yok sayar, benimsemez. Mecburiyetten dolayı, 
Kur’an’a koyduğu Tefeci-Bezirgân düzeninin kurallarınaysa dört elle 
sarılırlar. İslamiyetin yalnızca bunlardan oluştuğunu söyler ve herkese 
bunu benimsetmeye çalışırlar...

Şimdi şu sorunun cevabı açığa çıkmıştır sanıyoruz:
Tefeci-Bezirgânlar neden kamu malına düşmandır? Neden insan ve 

halk düşmanıdır?
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Tekrarlayalım: Tefeci-Bezirgânların varlık sebebidir, kamu malını 
aşırmak... Onlar Tarihte ilk kez o aşağılık işi yaparak var oldular... O 
yüzden onlar nerede bir kamu malı görseler, iştahları kabarır. Hemen 
lüplemek-aşırmak isterler... Tabiî kitabına uydurarak...

Onlar insana ve halka da düşmandırlar. Çünkü onlar için insanlar, 
ya yük hayvanlarıdır ya da sağmal sürü... Yani tüke ticiyse ateş pahasına 
mal satılarak, üreticiyse elindeki mal yok fiyatına alınarak aşırı kârlar 
elde edilecek ya da borçlandırılarak aşırı faiz alınacak yaratıklardır in-
sanlar, onlar için... O yüzden, Tefeci-Bezirgânlarda gerçek anlamda in-
san sevgisi bulunmaz... Onlar yalnızca kârlarını ve faizlerini düşünürler 
ve paraya-mala mülke tapınırlar... Bunlar, hiçbir zaman alınteri karşılığı 
olan, onurlu biçimde para kazanmadıkları için o şekilde kazananları, 
ahmak, beceriksiz olarak değerlendirirler. Kendilerinin ise çok akıllı 
olduklarından dolayı; hiç terlemeden, çalışmadan çokça kazandıklarını 
söylerler. Ve ona da kendilerini bir ölçüde inandırırlar... O yüzden alın-
teriyle, işgücüyle, üretim süreciyle, insanların yaratıcı gücüyle ilgilen-
mez, saygı duymazlar, değer vermezler. Onlar, yalnızca maddeleşmiş 
emekle yani ürünlerle, mallarla ilgilenirler. Onları alıp satarak aşırı kâr-
lar ederler... Üreticilerle, tüketiciler arasında aracılık eder onlar. Tarih 
boyunca yaptıkları iş budur. Tabiî bir de borçlandırarak insanlardan faiz 
alırlar... Bazısı her iki aşağılık işi de birlikte yapar... Bazılarıysa birini 
yapar... Böyle yapanlar ikiz kardeş gibidir. Ruhları, karakterleri aynıdır.

Özetlersek: Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, üretimle, de ğer yarat-
makla asla ilgilenmez... Aracılık yapar sadece... Bu sebepten asalaktır, 
vurguncudur... Kamu malına düşmandır. İnsan sevgisi, acıma duygusu 
yoktur bunlarda...

Bunların dindarlıkları da sahtedir, içten değildir... Zaten Hz. Mu-
hammed’in ve Kur’an’ın ruhunu da anlayamazlar, kavraya mazlar... 
Dinden anladıkları, yalnızca Kur’an’ın kendi düzen leriyle ilgili bazı 
kurallarını (Hz. Muhammed tarafından elden geldiğince ılımlılandır-
makla birlikte), onaylayan bölümleridir-Ayetleridir... Kaldı ki o bölüm-
leri de Hz. Muhammed’in ılımlı landırmasını yok sayarak kabul ederler. 
Çünkü asalak, vurgun cu düzenlerine böylesi uygun düşer. İlkel Sınıfsız 
Toplumun geleneklerini savunan Ayet ve Hadisleriyse asla benimse-
mezler... Onları anmazlar-yok sayarlar...

Şöyle bir soru akla gelebilir: Peki öyleyse bunlar, neden dinci geçi-
nirler, şeriat düzenini savunurlar?

Şundan: Bunlar Ortaçağda kayıtsız şartsız yani tek başlarına ege-
men sınıftılar... Bugünse iktidarı yerli-yabancı Finans-Kapitalistlerle 
paylaşmış durumdadırlar. Üstelik de Finans-Kapitalistlerin efendiliğin-
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de... Yani işin başında Finans-Kapitalistler vardır... Tefeci-Bezirgânlar-
sa onların yardımcısı, bir bakıma da şamar oğlanı durumundadır. İşte 
bu yüzden Tefeci-Bezirgânlar, hep Ortaçağdaki tek başlarına egemen 
ol dukları günlerin özlemi içindedir. Ortaçağın ağır basan ideolo jisi de 
dindi bildiğimiz gibi. Tefeci-Bezirgânların dinciliği işte bu sebepten-
dir... Onlarınki Ortaçağcılıktır aslında... Ve biz de ondan diyoruz; “Şeri-
at düzeni savunuculuğu, Ortaçağ savunu culuğudur” diye... Türkiye’yi, 
Suudi Arabistan, Kuveyt benzeri Arap Şeyhlikleri-emirlikleri, Afganis-
tan ve İran’a benzetmeye-dönüştürmeye çalışmak, Ortaçağa götürmeye 
çalışmaktır. Ülkemize de insanlarımıza da özellikle kadınlarımıza da 
yapılacak kötülüklerin, ihanetlerin büyüklerindendir... Oralardaki ka-
dınlar, o esaretten, kölelikten kurtulabilmek için çırpınmaktadır. Bizim 
sözde eğitimli, üniversite öğrencisi zavallı kızlarımızsa türban müca-
delesi vererek, Tefeci-Bezirgân düzenbazların, din alıp satıcısı vurgun-
cuların oyununa gelmekte, değirmenine su taşımaktadırlar. Tefeci-Be-
zirgân sermayenin temsilcisi olan din tüccarları bu saf, temiz, ama aynı 
oranda da bilinçsiz kızlarımızı demagojilerle kandırmakta, kendi iğrenç 
amaçları için kullanmaktadırlar.

Tefeci-Bezirgân Sınıfı neden ulusal değerlerden yoksundur, ulusal 
değerlere düşmandır?

Bu Antika sınıf, Ortaçağcı olduğu için Ulus-Millet konağını (aşa-
masını) tanımaz, tanımak istemez. Malum, Ortaçağda ulus lar yoktu, 
ümmet vardı yalnızca. Batı Hıristiyan, Doğu İslam ümmetini oluştu-
ruyordu. Uluslar, kavram ve varlık olarak, kapitalizmle birlikte ortaya 
çıkmıştır. Kapitalizmin ürünüdür ulus... Tefeci-Bezirgân Sermaye Sı-
nıfı, Antika-kapitalizmöncesi bir sınıf olduğu ve kapitalizm tarafından 
tahtından indirildiği için, kapitalizmin yarattığı ulusa ve ulusal değerle-
re karşıdır, düşmandır.

Ulusu, burjuvazi icat etmiştir. Fakat serbest rekabetçi çağın daki 
burjuvazi... Sosyal devrimler yaptığı çağdaki burjuvazi... Yani 14’üncü 
Yüzyıl’ın sonuyla 19’uncu Yüzyıl’ın ilk yarısı arasındaki burjuvazi... 
19’uncu Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren Batı burjuvazisi tekel-
ci aşamaya, Finans-Kapital aşamasına ulaştı. 20’nci Yüzyıl’la birlik-
te (1898’den itibaren) emperyalist yağma savaşlarına girişti. Dünyayı 
kana ve ateşe boğdu. Birinci ve İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşları-
nı yaptı. Altmış milyon masum insanın cephelerde ve cephe gerisinde 
ölmesine yol açtı bu savaşlarda. Tabiî bu savaşların dışındaki zamanlar-
da da boş durmadı. İrili ufaklı pek çok bölgesel savaşlar çıkardı. Kore, 
Vietnam, Yugoslavya, Birinci ve İkinci Körfez (Irak) Savaşları gibi...

Demek istediğimiz şudur: Burjuvazi tekelci aşamaya ulaş tıktan son-
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ra, kendi icadı olan Ulusa da karşı çıkmıştır. Çünkü onun amacı tüm 
dünyayı talan etmektir artık: Dünyanın doğal zenginliklerini (kaynak-
larını) ve pazarlarını ele geçirmektir. Bütün insanlığı ücretli köleler ola-
rak kullanmaktır. İşte bu se bepten inkâr etmiştir ulusu. Ulus sınırlarını, 
kendi önünde bir engel olarak görmüştür. Dedik ya o artık, tüm dünyayı 
babası nın çiftliği gibi kullanmak-sömürmek istiyor diye. Ulus devlet ler 
artık bir ayak bağıdır onun için.

Batı’nın büyük Finans-Kapitalistleri işte bu yüzden, bizim gibi geri 
ülkeleri parçalamak, güçsüzleştirmek, etkisizleştirmek istiyor. Yugos-
lavya’yı, Irak’ı bu sebepten parçaladı, Batılı Em peryalistler. Türkiye’yi 
de yine bu sebepten en az üçe bölmek istiyorlar.

Bizim gibi geri ülkelerin Finans-Kapitalistleri de Batının kilerle boy 
ölçüşemeyeceklerini bildikleri için, yağmadan pay kapabilmek uğruna, 
onların hizmetine girmeyi, uydusu olmayı kendilerine yakıştırabilmiş-
ler, içlerine sindirebilmişlerdir. Çünkü Finans-Kapitalistler, ar dünya-
sında değil kâr dünyasında yaşamaktadırlar. Bizim Finans-Kapitalistler 
(TÜSİAD’cılar), Batı Finans-Kapitalistlerinin uydusu, ortağı durumun-
dadır. Efendi olan, Batılılardır bu ilişkide. Bizimkilerse küçük ortaktır, 
veya uydudur, uşaktır... Kararları yalnızca Batılılar verir... Bizimkiler 
ona uyar... İşte bu sebepten bizim Finans-Kapitalistler de Antika mütte-
fikleri Tefeci-Bezirgânlar gibi, Batılıların emrine ve hizmetine girmiştir 
artık... Vatan satıcıdırlar, halk düşmanıdırlar ve haindirler...

TÜSİAD’cılarla Tayyipçilerin bugün sarmaş dolaş olmaları, elbir-
liğiyle, kamu mallarına, halka ve vatana ihanet etmeleri bu yüzdendir 
işte...

Hikmet Kıvılcımlı’dan şu satırları da aktaralım:
“Türkiye’de “Kozmopolit” olma bakımından Finans-Kapitale 

tıpatıp uygun ve çarkla dişli gibi iç içe gelen tek bilinçli ve kasıt-
lı sosyal sınıf Tefeci-Bezirgân Sınıfıdır. Çünkü bu sınıf oldu olası-
ya modern “MİLLET” karakterini bilmemiş ve tanımamıştır. İlk 
Mekke ve Medine kentlerinden beri Antika Toplumun kutsal “ÜM-
MET” düzeyini yaşamaktadır. Ümmetçiliği aşamadığı için, kendi-
liğinden “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, eşrâf ve agavatını Türkiye devrimci güçlerine karşı, Sen 
Bartelmi katliamlarına taş çıkartan, kana susamış eğilimiyle Haç-
lılar Seferi açmış durumda buluruz.

“Bu durum, Türkiye’de hayli sol ve sosyalist edebiyatı, kitap-
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larda okumuş, millete turist bakışlı” kimseleri şaşırtmaktadır. Bu 
kimseler formüllerini biraz gözü kapalı ezberledikleri bir “MO-
DERN KAPİTALİST SINIF” önünde bulunuyormuş izlenimine 
aldanırlar. (...) Aldanılmamalıdır.”[26]

Şimdi Tayyipgiller’e dönelim. Bunların da -Tayyip’ten K. Unakı-
tan’a, Ali Babacan’dan Cüneyt Zapsu’ya varıncaya kadar- hemen tümü; 
hem Tefeci-Bezirgândır hem de o sınıfın si yasi Temsilcisidir. Ergun 
Poyraz “Patlak Ampül”, Mehmet Bölük “El Tayyip” adlı kitapların-
da onların bu içyüzlerini çok başarılı ve açık biçimde ortaya sermekte-
dirler... Konuya ilgi duyan arkadaşlar, bu eserlere baksınlar...

Tayyipgiller’in, “İslami Bankacılık” adı altında faizcilik yapmala-
rı, resmi evrakta sahtecilik, zimmetçilik, ihaleye fesat karıştırma gibi 
aşağılık, yüz kızartıcı suçlardan yargılanıyor olmaları, kamu arsalarını, 
ormanlarını yağmalamaları tesadüfî değildir. Onların bu sınıf karakter-
lerinden kaynaklanmaktadır. Yani cibilliyetleri iktizasıdır. (yaratılışları-
nın gereğidir.)

İşte onlar bu sınıf karakterleri yüzünden, “Sümerbank’ı bitirdik, 
yakında Tarihten sileceğiz” diye bayram etmektedir... Ve yine bu se-
bepten en kârlı, Türkiye’nin en büyük, en önemli kamu işletmelerini, 
birkaç yıllık kârları karşılığında gözlerini kırpmadan, elleri titremeden 
ve hiç duraksamadan yerli-yabancı Finans-Kapitalistlere (Parababala-
rına) peşkeş çe kebilmektedirler. Tabiî komisyonları karşılığında... Ve 
de ağa babaları olan ABD’nin ve AB’nin finans kurumları olan IMF, 
Dünya Bankası öyle emrettiği için... Yani emperyalistler “sat” diyor, bi-
zim Tefeci-Bezirgânlar, “derhal” diyor, “emriniz olur” diyor ve hemen 
satıyor... Halka, vatana ihanet ettiklerini bil dikleri halde... Dediğimiz 
gibi onlarda vatan ve millete ilişkin değerler yok ki...

Lakin bu böyle gitmez! Bu halk koyun sürüsü değildir... Öyle sanan-
lar fena halde yanıldıklarını göreceklerdir. Fakat, o zaman kendileri için 
iş işten geçmiş olacaktır...

Finans-Kapital örgütü olan TÜSİAD’cılarla, TİSK’çilerle, şu anda 
ihanet içindeki TOBB’cularla ve satılmış medyanın, satılmışlar ordu-
sunu oluşturan dönek yazarçizerleriyle beraber yaptıkları çok yönlü 
ihanetin hesabını vereceklerdir... Bundan kimsenin şüphesi olmasın...

Kıvılcımlı 1970’te şunları yazıyordu:
“Her Tezin bir Antitezi olur. Tefeci-Bezirgân Sınıfın, memleketi 

yabancı sermaye çapulunda ve borçlar batağında koyu Müslüman-

[26] H. Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve Politika, s. 19-20.
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lık adına en azgın Gâvura bir kötü Komisyon karşılığı satıverişini, 
köylü yutardı. Esnaf yutardı. Hatta henüz Köylü-Esnaf şartlılığını 
yitirememiş İşçi bile, yutmasa da boğazından zorla geçirtenlere güç 
yetiremezdi.”

Ve ardından soruyordu:
“Milyonlarla Türkiye nüfusunu maddece ve anlamca köle eden 

bu “Gâvur-Müslüman” kenetleşmesi, hiç tepki uyandırmamazlık 
etmekte kıyamete dek sürüp giderek egemen kalabilecek miydi?”[27] 

Tabiî, kalamayacak diyordu Kıvılcımlı Usta...
Evet, kesinlikle kalamayacak... Türkiye, vurguncular, satıl mışlar, 

hainler cenneti olmayacak...
Hesap, sorulacaktır!

[27] H. Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir?-Halk Savaşının Planları-Devrim Zorlaması De-
mokratik Zortlama, Derleniş Yayınları, Üçüncü Baskı, s. 310.
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Tayyipgiller neden hep
yüz kızartıcı akçalı suçlar işler?[28]

[28] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 06 Eylül 2005 tarihli 5’inci sayısının Başya-
zı’sıdır.





Tayyipgiller, neden hep yüz kızartıcı
akçalı suçlar işler?

Bu sorunun cevabı, Kurtuluş Yolu’nun önceki sayılarını dikkatlice 
okuyan arkadaşlar için iyice bilinmektedir… Biz, yeni okuyanlar için 
tekrarlayalım:

Tayyipgiller, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının en önde 
gelen temsilcileri oldukları için, durmadan büyük çaplı akçalı suçlar 
işlemektedir.

Peki bu Antika-kökü geçmiş çağlarda olan sınıf nedir, kim lerden 
oluşur? Veya onun karakteristiği nedir?

Bu sınıf, Yazılı Tarihte ortaya çıkan ilk sömürücü sınıftır. Bu sınıf, 
üretim yapmaz, üretimle ilgilenmez. Sadece mallarla ilgilenir. Üreti-
cilerle tüketiciler arasında aracılık eder, kâr sağlar. Üretici ve tüketi-
cileri borçlandırarak, onlardan faiz adı altında para alır. Anlayacağınız 
bu sınıf, asalak ve vurguncu bir sınıftır. Topluma olumlu hiçbir katkısı 
olmadığı gibi sayısız zararı vardır. Toplumun maddi ve manevi hayatını 
zehirler. Yaptığı kötülükler, verdiği zararlar saymakla bitmez…

Peki bu asalak sınıf ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıkmıştır? İn-
sanlık böylesine zararlı bir sınıfın ortaya çıkmasına neden izin vermiş-
tir?

Bu sınıf, MÖ dört bin yıllarında, Güney Mezopotamya’da, Fırat ve 
Dicle nehirlerinin Basra Körfezi’ne döküldükleri yerin yakınında kurul-
muş bulunan, Ur, Uruk, Lagaş, Eridu, Şuruppak gibi Kentlerde doğdu.

Peki topluma hiçbir faydası olmayan bu asalak, zararlı sınıf neden 
ve nasıl doğdu?

İnsanlık, Sınıflı Topluma geçmeden önce, bir milyon yedi yüz bin 
yıl, sınıfların olmadığı, hiçbir sosyal eşitsizliğin bulun madığı, eşit kan-
kardeşleri toplumunda yaşadı. Korku, zulüm, yalan, hile, düzenbazlık 
nedir bilmeden; özgürce, kardeşçe ve mutlu yaşadı. Kendini toplumdan 
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ayrı görmedi. Kardeşçe top ladı, avlandı, üretti; yine kardeşçe paylaşa-
rak tüketti. Özel kişi mülkü nedir bilmedi…

İşte ilk kez altı bin yıl önce Sümerlerde bu düzen bozuldu ve işler 
tersine döndü…

Bu neden oldu?
İnsanlığın gidişini dolayısıyla da toplum yapısını belirlendi ren, şe-

killendiren Üretici Güçlerin ulaşmış olduğu gelişmişlik düzeyinden…
On bin yıl kadar önce insanlık, o zamana dek yalnızca avla yarak 

faydalandığı hayvanları, evcilleştirerek üretmeye ve sü rüler oluşturma-
ya başladı. Bu insanlık için büyük bir aşamaydı. Bundan böyle toplu-
mun tüketeceğinden daha fazla hayvan el altında bulunabiliyordu artık. 
Hem de evcilleştirilmiş olarak… Bu, topluma görülmemiş bir zenginlik 
kazandırıyordu…

İnsanlık Sürü Ekonomisine, Çoban Toplum aşamasına ulaş mış bu-
lunuyordu böylece…

Sürüleri üreten de, ovalarda, dağlarda otlatıp besleyen de çobandı. 
Bu, çobanın toplum içindeki değerini, saygınlığını bir anda çok yüksek-
lere taşıyordu. Erkekler için en çekici iş ço banlık oluyordu artık… Sü-
rülerin çoğaltılması, bakımı ve ko runması en değerli işi oluşturuyordu 
toplumda… Daha önceki konakta bir zaruret olan avcılık, artık bir lüks, 
zevk için yapılan bir iş haline geldi. Asya ve Avrupa’da evcilleştirilme-
ye uygun at, eşek, domuz, deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar bol 
miktarda bulunuyordu. Evcilleştirilip üretilen bu hayvanlardan, bol et, 
süt, yağ, yün, deri elde ediliyordu.

“Çoban kabileler, geri kalan Barbar yığınlardan (daha aşağı ko-
naktaki toplumlardan – K. Y.) kopup ayrıldılar. Birinci Büyük İşbö-
lümü oldu.”[29] 

Bu işbölümüyle birlikte kabileler arası mal değişimi, o güne dek 
görülmedik oranda arttı.

Bilim, insanlığın ulaştığı bu Çobanlık Konağına ya da Sürü Eko-
nomisine dayanan geçinme düzenine, Orta Barbarlık Konağı adını 
verir. Ondan bir önceki yani Avcılık ve Toplayıcılık Konağına da Aşa-
ğı Barbarlık Konağı denir, bilim dilinde…

Sürü yetiştiriciliğinin erkek tarafından yapılması, erkeğe toplumda 
olağanüstü bir saygınlık hatta üstünlük sağlar. Böy lece insanlığa 1.7 

[29] F. Engels, Aktaran Hikmet Kıvılcımlı, Tarih Devrim Sosyalizm, Derleniş Yayınları, 
3’üncü Baskı, s. 130.
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milyon yıl yön veren, önderlik eden kadın; alta düşürülür, ikinci kalite 
insan durumuna itilir. Ve Kadının temsil ettiği, daha açığı yön verdiği 
Anacıl Düzen de yıkılmış olur toplumda. Onun yerine, Erkeğin Kadını 
aşağıladığı, ezdiği Babahanlık-Ataerkil-Pederşâhi-Patriarkal adını alan 
sosyal düzene geçti insanlık… Oysa Anacıl Düzende kimsenin kimseyi 
aşağılaması, ezmesi söz konusu değildi…

Böylece insanlık tarihinde ilk kez, bir insanın başka bir in sanı eze-
bileceği düşüncesi ve davranışı ortaya çıkmış oldu. Bu, İlkel Sosyalist 
Toplumda açılmış bir gedikti…

Burada, Barbar kavramına da açıklık getirmek istiyoruz. Bu kav-
ram, Grekçedeki Barbaros=Yabancı sözcüğünden ge lir… Barbar insa-
nı, vahşi, gaddar, kan dökücü, acımasız gibi nitelemelerle suçlayanlar, 
hep medeni yani sınıflı toplum insanları olmuştur. Gerçekteyse, Barbar 
insan; yalan, korku, düzenbazlık, sömürü nedir bilmeyen; hiçbir kişi-
cil kaygı gütmeyen, kendini toplumdan ayrı görmeyen ve toplumu için 
gözünü kırpmadan ölüme gidebilen yiğit, namuslu, dürüst ve her ba-
kımdan güvenilir insandır. Bu sebeple de medeni insandan çok daha 
kalitelidir. Kişicil çıkar, kişicil kurtuluş düşünce ve davranışlarıyla uğ-
raşması, sınıflı toplum insanını yani medeni insanı bozmuştur, kişiliğini 
aşındırmıştır, bir anlamda çürütmüştür. Sınıflı toplumlar yalansız ve zu-
lümsüz olmadığı, olamadığı için de medeni insan yalancı ve korkaktır. 
Korkusuzluk, yiğitlik, fedakârlık, dürüstlük, güvenilirlik ve toplum için 
kendini feda ediş-kahramanlık gibi insancıl değerler; sınıflı toplumun 
bütün rezilliklerine, insanları çamurlara bulamasına rağmen, unutulma-
mış, her devirde saygı gören, hayran olunan değerler olarak varlıklarını 
sürdürmüştür.

İnsanlık, hayvanlara yem tedarik etmek için tarımla da daha önce 
hiç yapmadığı oranda uğraşmaya başlar. Özellikle kış ay larında otlaklar 
kurur, bazı yerlerde kar-buz altında kalır. Bu sebeple insanlar, hayvan-
ların kışlık ihtiyacını yazdan hazır lamaya girişirler. Geniş ölçekli tarım 
bu şekilde ortaya çıkar. Bu iş için de en elverişli yer, Fırat ve Dicle ne-
hirlerinin Basra Körfezi yakınlarındaki sulu ve alüvyonlu topraklardır. 
Buraya gelen ve Tarihte adına Sümerler denilen halk burada büyük 
çaplı Ziraatı-Tarımı başlatır. Sulanabilir, zengin topraklardan elde edi-
len bol ürün, insanları bu bölgeye yerleşmeye (yani oturganlığa) yö-
neltir. Önceleri, insanlar sürülerin peşinde, şu dağ senin, bu ova benim 
dolaşıyordu. Belli bir vatanları yoktu. Bu sebepten Yurt sözcüğü eski 
Türkçede Çadır anlamına gelir. Bu sözcük, Orta Barbar-Çobanlıkla uğ-
raşan Türklerin toprağa yerleşmesinden sonra anlam kaymasına uğra-
mış ve bugünkü anlamına kavuşmuştur.
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İlkin yalnızca hayvan yemi olarak üretilen Tarım ürünlerini, insanlar 
sonraları kendi beslenmelerinde de kullanmaya başla mışlardır. Böylece 
Tarım hem hayvanların hem de insanların geçimi-beslenmesi için vaz-
geçilmez bir iş, bir ekonomi alanı olmuştur.

Bol ziraat ürünleri, hem hayvanların hem de insanların bü tün bir 
yıllık beslenmesine fazlasıyla yettiğinden toprağa da yerleşmiştir, Sü-
merler. Bu arada, ürünlerin yetiştirilmesi ve işlenmesi belli bir uzman-
laşmayı da beraberinde getirmiştir. İnsanlar arasında yeni bir işbölümü 
doğmuştur: Tarım, Doku ma Tezgâhından ya da Sanayiden ayrılmıştır. 
Yani Ziraatçılarla Sanayiciler-Tekstilciler ayrışmıştır. Bu Toplumda gö-
rülen İkinci Büyük İşbölümüdür. Bu uzmanlaşma-işbölümü verimli-
liği daha da artırmıştır. İnsanlar tüketimlerinin hayli üstünde ürün elde 
edebilmektedir artık… Ama mülkiyet tüm toplumundur. Özel-kişicil 
mülk yoktur.

Artan ürünler yine Toplum adına, Toplumun hizmetinde olan Tapı-
nakta biriktirilmektedir.

Anlaşılacağı gibi Sümer Kabileleri birbirinden bağımsız Kentler bi-
çiminde yerleşmiştir Güney Mezopotamya’ya. Ta rihöncesinin Yukarı 
Barbarlık Konağında (insanların göçebe likten çıkıp, toprağa yerleşme-
siyle) ortaya çıkan Kentler Çağı, daha doğrusu Kentlerin oluşum çağı; 
genelde İslam Medeniye tini doğuran Mekke ve Medine Kentleşmele-
riyle son bulmuş tur. Tekrar göze batırırsak: Kentleri, İlkel Sosyalizmin 

Sümer Ülkesi: Medeniyetin-Sınıflı Toplumun, Tefeci Bezirgân Sermayenin
ilk doğduğu yer. (Selen Hırçın, age.) 
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en üst basamağındaki Barbarlar kurmuştur hep. Ve insanlık, bu Kent ler 
içinde geçirdiği evrimle Medeniyete, yani Sınıflı Topluma varmıştır. 
Kentlerin etrafı çok muhkem veya zayıf surlarla çev riliydi. Ve Kentten 
içeriye girmek isteyen insanlar, hatta eşya lar, tüm Kent Halkının ona-
yından geçmek zorundaydılar. Kent Halkından tek bir kişinin bile itira-
zı bunun gerçekleşmemesi için yeterliydi. Kent; yönetimi, gelenekleri, 
kanunları, tapınağı, tanrıları, geliri, gideri tümüyle kendine özgü bir 
yerleşim biri midir. Bu Kentler, Ortaçağın ve sonralarının, İmparatorluk 
Ça ğının herkese açık şehir ve kasabalarından, şehirlerinden apayrı yer-
leşim birimleridir.

Kentler bu karakteristikleriyle bugünün Milletlerine benzer.
Hepimizin bildiği bir örneği hatırlatalım. İslâmiyet öncesi ve İslâ-

mın ilk yıllarında Mekke ve Medine Kentleri, Kent’in bu karakteristi-
ğini iyi ifade ederler. Yönetimleri dâhil olmak üzere her şeyleri kendi-
ne özgüdür bu Kentlerin. İslâm dinini, Hz. Muhammed’in kendi Kenti 
Mekke benimsemez ilk yıl larda. Hatta Hz. Muhammed’i bu davadan 
vazgeçmeye çağırır. Hatta zorlar… Fakat Medineliler, Kentlerindeki 
Tefeci-Bezirgânlardan, özellikle de güçlü bir Tefeci-Bezirgân Yahudi 
kabilesinin, sömürü ve vurgunculuğundan çok canları yandığı için Hz. 
Muhammed’i, Kentlerine davet ederler. Çünkü Hz. Muhammet, Rûm 
Sûresinin 39’uncu Ayetinde;

“İnsanların malları içinde, artsın diye riba (faiz) olarak verdi-
ğiniz, Allah katında artmaz. Allah’ın yüzünü isteyerek verdiğiniz 
zekâta gelince, işte onu verenler kat kat artıranların tâ kendileri-
dir.”

diyerek faizi-tefeciliği lanetlemekte; zekâtıysa övmekte, yüceltmekte-
dir.

Bezirgânlığa da çeşitli Ayet ve Hadislerinde sınırlamalar getirerek, 
bu zulmü en azından ılımlandırmaktadır. Sosyal yardımlaşmayı ve top-
lumun çıkarlarına uygun davranmayı, yaşamayı da sürekli öğütlemek-
tedir.

Hz. Muhammet, Medine’ye hicretinden sonra ortaya koyduğu, Ba-
kara, Âl-i İmrân ve Nisâ Sûrelerinde Faizciliği (Tefeciliği) kesin bi-
çimde yasaklar. Yahudi Tefeci-Bezirgân kabilesini de yaptıkları toplum 
düşmanı aşağılık işten vazgeçmedikleri için Medine’den kovar.

Hatırlatalım, o dönemde Mekke, Medine Kentlerini kurmuş olan 
Araplar, Yukarı Barbarlık Konağından (İlkel Sosyalist Toplumdan) he-
nüz çıkmış ve Medeniyete (sınıflı topluma yani Tefeci-Bezirgân düzen-
li topluma) yeni girmiş-geçmiş Arap Kabileleridir. Dikkat edersek iki 
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Kentte de devlet yoktur. Devlet bildiğimiz gibi özel silahlı adamlar-
dan (Ordudan), Cezaevlerinden ve Mahkemelerden oluşur. O dönemde 
Mekke, Medine Halklarının tümü silahlıdır. Yani özel silahlı adamlar-
dan oluşan ve işi yalnızca bu olan bir Ordu yoktur. Devlet bütün kurum 
ve kurallarıyla ancak Dört Halife Devrinden sonra yani Emevi Saltana-
tıyla birlikte ortaya çıkar bu toplumda…

Yeniden Kent konusuna dönersek özetçe şunları diyebiliriz:
Tarihte hepimizin bildiği, diğer iki Kent de Atina ve Roma’dır. Kent, 

Latince Cite, Grekçe Polis, Arapça Medine’dir. Oturukluk-oturulan 
yer, oturarak yurt edinilen yer anlamına gelir.

Bugün dünyada bir tek Kent-Site yoktur. Antik bir İranî dil olan 
Soğdca’daki Kend kelimesinden dilimize giren bu güzel sözcük ye-
rinde-doğru kullanılmalıdır. Şehirlere, Başşehirlere; Kent, Başkent de-
nilmesi, Tarihi; kendi kanunları ve Terminolojisi olan bir bilim olarak 
görememekten, anlayamamaktan ileri gelir. Yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, Barbarlığı da yine aynı cehaletin sonucu olarak bir sövgü, hakaret 
sözcüğü olarak kullanmaktadır bugün bazı sözde aydınlar-yazarçizer-
ler… Hatta bazı küçükburjuva devrimcisi ideologlar…

İlkel Sosyalist Toplumdan
Sınıflı Topluma nasıl geçildi?

Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı nasıl doğdu?
İnsanlık, hep söylediğimiz gibi, sınıflı topluma geçmeden önce, 1.7 

milyon yıl sınıfsız toplum, diğer adıyla İlkel Sosyalist Toplum biçi-
minde yaşadı. Sömürü nedir, kişicil mülk-çıkar nedir bilmeden, eşitçe, 
kardeşçe yaşadı. Ve sınıflı topluma geçtikten sonra da o yaşayışlarını 
bir türlü unutamadı, insanlar. İnsanlığın o hayatı yaşadığı yere Cennet 
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adını verdiler… Tevrat, “Adende bir bahçe” yani “Meyve ülkesinde 
bir bahçe” diye tanıtır Cenneti… Kur’an oradan (Tevrat’tan) alır Cen-
net hakkındaki görüşlerini… Tevrat da o efsaneyi Mezopotamya kültü-
ründen alır. Sümerler Cennet’e Dilmun der. Dilmun, bugün Bahreyn 
diye bilinen Basra Körfezi’nde Suudi Arabistan’ın doğusundaki adalar 
ülkesindedir. Şimdi bir Sümer şiirinde Dilmun’un anlatımını görelim. 
Şiir bir Sümer tabletinde yazılı olduğundan günümüze ulaşabilmiştir:

Dilmun’da kuzgun sesini çıkarmaz,
İttudu-kuşu ittidu-kuşu sesi çıkarmaz,
Aslan öldürmez,
Kurt kuzuyu kapmaz,
Oğlakları yutan yabani köpek bilinmez,
Tahılları yutan … bilinmez,
… yüksekteki kuşun … yoktur,
Güvercin başını eğmez,
Gözü ağrıyan “gözüm ağrıyor” demez,
Başı ağrıyan “başım ağrıyor” demez,
(Dilmun’un) ihtiyar kadını “ben ihtiyar bir kadınım” demez,
İhtiyar erkeği “Ben ihtiyar bir erkeğim” demez,
Genç kızı yıkanmaz, kente ışıldayan sular dökülmez,
(Ölüm) ırmağını geçip … diyen yoktur,
Çevresinde ağlayan rahipler yürümez,
Şarkıcı ağıt yakmaz,
Kentin çevresinde hiç yas tutmaz.[30]

Gördüğümüz gibi Sümer Cenneti’nde hastalık yok, ölüm yok, acı, 
yas yok. Sadece insanlar değil hayvanlar da rahat, mutlu.

İnsanlık, İlkel Sınıfsız Toplumdaki yaşamını işte böyle efsaneleşti-
rerek yüceltmiştir.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir:
İnsanlık böylesine mutlu yaşadığı bir düzenden neden çıktı? Sınıf 

çelişkileriyle parçalanmış, insanın hayvan yerine konul duğu bu sömürü 
ve vurgun düzenine neden geçmiş?

Şimdi bu çıkış sürecini dikkatlice izleyelim. Çıkışın-geçişin nasıl ol-
duğunu netçe görelim. Olayın yasalarını kavrarsak sebebini de buluruz.

Olayın ekonomik sebebini biliyoruz: Üretici güçlerin ge lişmesinin 
varmış olduğu aşamadır-konaktır. Bunu biraz daha açalım: İnsanlık 
hayvanları evcilleştirip üretmekle Sürü Eko nomisi de diyebileceğimiz 
Orta Barbarlık Konağına ulaştı. Bu konağın oluşturduğu köprüden 

[30] Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, s. 182.
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geçerek veya bu konağın açmış olduğu yoldan ilerlemesini sürdürerek 
de Ziraatı keşfetti ve Toprağa yerleşti, oturganlaştı. Kent yaşamına geç-
ti.

Dikkat edelim! Evcilleştirilip üretilmeye, sürüleştirilmeye elveriş-
li-uygun hayvan bulunmayan Amerika ve Avustralya’da insanlık, geli-
şimini Aşağı Barbarlık (Avcı Toplum) Konağından yukarı çıkaramadı. 
İleriye götüremedi. O koca kıtaların insanlarının medeniyete kendilik-
lerinden geçememelerinin sebebi budur…

Oysa Asya ve Avrupa’da sürüleştirilmeye elverişli hayvan bolca 
vardı…

Coğrafya üretici gücü insanlık gelişiminde bu denli önemli bir ro-
le-paya sahiptir.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Medeniyete yani Sınıflı Top luma ge-
çişin Belirleyici olan Ekonomik sebebini biliyoruz. Bizim bulmamız 
gereken olayın Sosyal sebebidir.

Toplumun üretimi Amerika ve Avustralya’da olduğu gibi tüketimi 
ancak karşılasaydı, tapınaklarda bir artı-ürün birik meseydi, Medeni-
yete-Sınıflı Topluma geçiş imkânsız olurdu. Çünkü ortada aşırılacak, el 
konulacak bir mal olmadığı sürece; onu aşırıp çalışmadan, çalışanların 
sırtından geçinecek ve ser vet biriktirecek bir sömürücü sınıf da olmaz-
dı… Olmayan bir şeyi kim, nasıl aşırabilecek, ona el koyabilecek? Böy-
le bir şeye imkân var mıdır?

İşte Sürü Ekonomisi ve Ziraatın keşfiyle birlikte ortaya çıkan iki 
önemli Toplumsal İşbölümünün yarattığı ürün bolluğu böyle bir im-
kânı yarattı. İnsanlar tüketemeyeceği bollukta-çoklukta ürün elde et-
meye başladılar. Bu artı-ürünler-tüketimden artan ürünler yine toplu-
mun ortak malı olmak kaydıyla tapınaklarda biriktirilmeye başlandı. 
O zamanlar, tapınaklar, toplumun hizmetindeydi. Tapınaklarda da yine 
toplumun hizmetinde olan Rahipler görev yapmaktaydı.

Toplumlarda görülen, daha doğrusu yaşanan Birinci ve İkinci Bü-
yük İşbölümü hem farklı toplumlar, kentler arasında hem de aynı top-
lum içinde değişimi kaçınılmaz kılmıştı. İlk başlarda toplum için de-
ğişim; farklı ekonomi dallarında üretim yapan insanların (üreticilerin) 
yüz yüze gelmesiyle yapılıyordu. Bir aracıya ihtiyaç yoktu… Fakat dış 
değişim yani toplumlararası değişim buna Dış Ticaret de diyebiliriz, 
bu işle özel görevli bir grup insanın varlığını mecbur kılıyordu. İşte 
Sümerler de bu mecburiyete uydu. Damgar ya da Tamkara adını ver-
dikleri bir grup insanı bu işle görevlendirdi. Bunlar mensubu oldukları 
Kent adına bu değişimi yapacaklardı.
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Damgarlara kamu adına yaptıkları iş karşılığında bir ücret ödenmi-
yordu. Yalnız bu kamu işini yaparken, bunun yanında kendileri adına 
da bir miktar mal değişimi yapmalarına izin veriliyordu. Diyelim ki 
kamu adına yüz birimlik mal değiş to kuşu yapacak, bunun yanında bir 
iki birimlik de kendi adına değişim yapabilecekti… Yani elindeki bir 
iki ufak tefeği (kırık kırsığı) da kendi adına değiştirebilecekti. Bu mal-
lar, Toplumcul üretimden, tüketmesi için kendi payına ya da ailesinin 
payına düşenlerdi. İşte Damgar isterse bunları başka mallarla değiştire-
bilecekti…

Damgarlar, başlangıçta malları trampa ediyordu. Fakat daha sonra 
başta Gümüş olmak üzere kıymetli madenler ve harcıâlem tahıl türü 
Arpa, değer ölçüsü olarak kullanılmaya başlandı. Mezopotamya’nın 
humuslu, yumuşak, sulak topraklarında yapılan Arpa tarımı çok bol 
ürün elde edilmesini sağlıyordu. Bu yüzden üretimi tercih edilen bir ta-
hıl çeşidiydi Arpa… Tabiî hayvan için de insan için de besleyici değeri 
yüksek olan bir tahıldı. Dış toplumlarla yapılan değişim geliştikçe iş 
gerçek anlamıyla dış ticaret biçimini aldı. Böylece trampa giderek geri 
plana itildi. Malların satımı ve alımı söz konusuydu artık. Mal satılıyor 
karşılığında para yerine kullanılan gümüş gibi kıymetli madenler alını-
yordu. Mal alımında aynı şey oluyordu.

Değiştirilecek ya da satılacak malların hesabında ilkin; “Token veya 
Latince adıyla calculi (hesap taşları) adı verilen küçük kil sembol-
ler”[31] kullanıldı.

“Kilden yapılıp, pişirilerek sertleştirilmiş ve çoğunlukla üzerle-
ri şekillere ayrılmış, çeşitli formlardaki bu calculi veya hesap taşla-
rının her biri farklı bir nesneye karşılık geliyor ve ticareti yapılan 
malların türü ve ölçüsü hakkında bilgi veriyordu.”[32]

Yazılı hayata doğru adım adım ilerledi insanlık.
“Hesap taşları, çeşitli diller kullanan toplumlar arasında uzak 

mesafelerde anlaşılabilmesi nedeniyle, özellikle ticarette son derece 
kullanışlıydı. Bu sembollerin daha sonra yazıya geçildiği dönem-
lerde de, aynı şekilleriyle kil tabletler üzerine çizilmiş olduğunun 
saptanması ile, önemleri daha da artmıştır.”[33]

***
Kervanlar, tapınakların önünde yolculuğa hazır ediliyordu (düzülü-

[31] Selen Hırçın, Çivi Yazısı, s. 1.
[32] agy, s. 1-2.
[33] agy, s. 3.
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yordu). Mallar tapınağın deposundan yükleniyor, he sapları tutuluyordu. 
Hesapların kayıtlı olduğu tabletler yine bu rada muhafaza ediliyordu.

“Uruk tabletlerinin % 85’ini şehir tapınaklarına girip çıkan 
yiyecek ve tekstil kayıtları oluşturmaktadır. Bunlardan Sümer’in 
daha geç dönem tarihinden tanıdığımız, Uruk’un çevresindeki bazı 
yerleşim yerlerini saptayabilmek mümkün olmaktadır.”[34]

Kil tabletlerin bir bölümünde tapınaktan çıkan, kervanlarla satıma 
gönderilen malların adları (piktografik işaretleri) ve miktarlarıyla sa-
tış sonrasında elde edilen gelirin gümüş ve arpa cinsinden toplamı yer 
almaktaydı. Metnin ikinci bölümündeyse, Sümer’de bulunmayan, bu 
sebeple de dışarıdan alınan malların adları ve ederleri toplamı bulunu-
yordu.

Sümerler, Damgar adlı Bezirgânların bir seferi sonunda yapılan 
alışveriş bir artıyla-fazlayla, kazançla sonuçlanmışsa bunu “Lal-Ni” 
diye gösteriyorlardı, hesaplarında. Bu Sümerce kelimeyi bugün, temet-
tü-kâr-fayda-kazanç biçiminde anlam landırabiliriz…

Hesabın açık vermesi yani yapılan ticari seferin zararla so-
nuçlanmasınıysa “Dirig” terimiyle gösteriyorlardı.

Tabiî bazı durumlarda da hesaplar başa baş geliyordu. Yani gelirle 
gider denk düşmüş oluyordu.

Şimdi, “Lal-Ni” ve “Dirig” kelimeleri üzerinde duralım.
Arapçadan Osmanlıcaya oradan da bugünkü dilimize giren “Lâl” 

sözcüğü; “Yakuta benzeyen kırmızı taş, kırmızı şarap, sev gilinin duda-
ğı” anlamına gelmektedir.

Lâl’in dilimize Farsçadan giren bir başka anlamı daha var dır: Dili 

[34] agy, s. 5.
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tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz, suskun, an lamlarına da gelir 
bu kelime. Bu anlam da Sümerce Lâl-Ni’den gelmektedir bizce. Tefe-
ci-Bezirgânlar ortamında kârın miktarı asla söylenmez. Sorulması bile 
ayıp kabul edilir. Gerekçesi ise, söylenirse bereketinin kaçacağı, bir 
daha öyle kâr edilemeyece ği şeklindedir.

Bu anlayışlarından dolayı Tefeci-Bezirgânlar, kârlarının niceliğini 
en yakınlarına bile söylemezler. Zaten onlar da sor maz.

Bugün bile, bırakalım 
Bezirgânları-Tüccarla-
rı; ticaretle uğ raşan sıra-
dan-küçük esnaf, pazarcı 
esnafı bile, aynı sebepten 
dolayı, kârını söylemez. 
Çünkü onlar da Bezirgân-
lardan etki lenmiştir.

Bezirgânlar, alınteri 
karşılığı olan kazanç-gelir 
elde etme dikleri, tersine 
alınteriyle geçim sağlayan 
küçük üretmenlerin sır-
tından geçindikleri, bazı 
durumlarda da üretmen-
lerden bir kaç kat fazla 
kazanç elde ettikleri için; 
kârlarını açıklayamazlar. 
Böylece de yaptıkları in-
safsızca sömürü, vurgun 
gizli kalmış olur. Bu ko-
nudaki suskunluklarının da 
gerçek nedeni budur.

Lâl kelimesinin Farsçada, oradan kaynaklanarak Türkçede bu an-
lamları da taşıyor olması, işte bu yüzdendir.

Farsçadan Osmanlıcaya oradan da günümüz Türkçesine gir miş olan 
“Dirig” sözcüğü de; “Esirgeme, önleme, yazık, eyvah” anlamlarına 
gelmektedir.

“Diriga” ise; “Eyvah, çok yazık” anlamlarını içermektedir.
Bizce bu sözcükler Sümerceden Ortadoğu dillerine oralar dan da 

Türkçemize girmiştir.
Bu sözcüklerdeki çok anlamlılık, bizce Sümer’den bu yana bütün 
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Tefeci-Bezirgân medeniyetlerinin kârı-kazancı, kıymetli kırmızı taşlar, 
kırmızı şarap ve yârin dudağı kadar değerli ve tatlı; zararıysa, sakınıl-
ması gereken bir felaket olarak değerlendirdiğini-kavradığını, düşündü-
ğünü göstermektedir, anlatmaktadır.

“Dirig” kavramının Sümerceden geldiğini Hikmet Kıvılcımlı Usta 
da “Tarih-Devrim-Sosyalizm” adlı anıt eserinde zaten belirtmiştir.

Sümer’de değer ölçüsü olarak en çok kullanılan kıymetli maden gü-
müştür. Basılı para, Sümer’den çok sonra (MÖ 650) tarih sahnesine 
çıkan Lidyalılar tarafından kullanılmıştır. Sü mercede “Sim”, gümüş 
demektir. Bu sözcük oradan Ortadoğu dillerine ve bizim dilimize de 
girmiştir. Demek istediğimiz Sü merler, zamanca olsa da kültürce ve ge-
lenekçe bize çok uzak değildir.

Bu taş ve madenlerin güneyde ve kuzeydeki göçebe Barbar toplum-
ların bulunduğu bölgelerden getirilmesi gerekmektedir. Yani bu top-
lumlarla da diğer Sümer Kentleriyle olduğu gibi mal alışverişi yapıl-
maktaydı. Onlara tarım ve tekstil ürünleri verilecek (veya satılacak) on-
lardan da değişik madenler alınacaktı. Madeni araç gereçler, ziraatta, ev 
işlerinde ve askerlikte kullanılmaktaydı. Ayrıca kıymetli taşlardan süs 
eşyası yapılıyordu. Toplumun geliri arttıkça bunlara da talep artmıştı.

Kent halkının, bu mal değişimini dolayısıyla da dış ticareti yapmak-
la görevlendirdiği Damgarlar; tapınaktan kervanlara yükledikleri bu 
malları, yakın ya da uzak diyarlara götürerek bu işi yapmaya başladılar.

Burada Kıvılcımlı’nın önemli eserinden bir bölüm aktara lım:
“Anlatılan Gelir-Gider hesabı (Usta, tabletlerdeki kâr-zarar he-

sabını kastediyor. - K. Y.) o zamanki “Dış ticaret” bilânçosunun tâ 
kendisidir. O hengâmeler çağında, kurdun kuşun hükmettiği çöl ve 
Umman yollarında bütün sorumluluğu üzerine almış bir “DAM-
GAR”ı (Antika Bezirgânı) Allah’tan başka kim kontrol edecek?

“Şimdiki dış ticaretimizin: Temsil-Komisyon-Rabat-Mas-
raf-Kâr; vb... diye uzanan ve binbir fatura oyunu ile en hafifinden 
Danae’nin dipsiz fıçısı gibi döviz kaçakçılığı sızdıran mekanizması 
göz önüne gelmiyor mu?

“En sonunda Allah da “Damgar”ı kontrolden cayarsa, yâni 
LAL-Nİ’cikler (“temettüler”) Bezirgânla-Tapınak Ulularının vic-
dan ve insaflarını aşındırırsa, sonuç kolay kavranır. LAL-Nİ’yi Dİ-
RİG göstermeyi önleyecek, Tapınak inancından başka hiçbir güç ve 
örgüt yoktur. “Varlık beyannamesi” ise, altı bin yıldan beri henüz 
“Meclis”ten çıksa geri alınıyor. Bezirgânlarla Uluların (Rüşvet-İr-
tikâp-İltimas) üçüzü ile oynamayacakları kumar ve suiistimal kalır 
mı?

“Bezirgânın bulunmadığı İlkel Sosyalist Toplumda dar üretimle 
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edinilen ürünler herkese eşitçe üleşildikçe, kimsenin bir “ZENGİN-
LİK” biriktirmesi elden gelemedi. İlkel toplumun büyücü yetkili 
Uluları ile anlaşan bezirgân, memleket, vatan görevi yanında, “bal 
tutan parmağını yaladı”: “Kendi şahsı hesabına bazı işler gerçek-
leştirdi” ve toplum içinde hiç kimsede bulunmayan “Özel Zengin-
lik” biriktirdi. Bu görülmedik “girişkin kişi” zenginliğinin ölçüsü: 
PARA, hesabı: YAZI, savunması: DEVLET aygıtlarını yarattı. O 
“sınıfsız” İlkel Sosyalist Toplumda, tereyağından kıl çeker gibi ka-
yagan bir SOSYAL SINIF doğdu.”[35]

“Varlık Beyannamesi-Mal Bildirimi”, günümüzde Meclis ten çıkmış 
durumdadır. Fakat değişen bir şey olmamıştır vur guncular için. Onlar 
altı bin yıllık deneyime sahiptirler “Karda gezip izini belli etmeme”-
yi, her şeyi “kitabına uydurma”yı iyi becerme konusunda…

S. Demirel başbakanlık, devlet başkanlığı yapmış, kardeşler (Hacı 
Ali, Şevket), yeğenler (Yahya, Yahya Murat) vurmuştur-götürmüştür.

S. Demirel, yüzsüzdür, utanmayı arlanmayı bırakmıştır. Mecliste, 
Yahya’yı soranlara; “Başınıza Yahya kadar taş düş sün” diyerek sırıtır.

Yahya Murat Demirel, halkın 1.3 milyar dolarlık varlığını götürmüş-
tür, “Egebank” vurgunuyla… Tabiî başka pek çok vurgunu da vardır. 
Fakat en büyüğü budur bilindiği gibi. S. Demirel’e bu vurgun hakkında 
ne düşündüğünü soruyor bazı namuslu muhabirler… Cevabı aynen şu-
dur:

“Adamın elinden bankasını almışsınız. Daha ne yapacaksınız?”

Oysa içi tümüyle boşaltılmıştır, Egebank’ın, Yahya Murat Demirel 
tarafından. Ortada dört duvar ve birkaç masa-sandalye kalmıştır yal-
nızca… Bunu S. Demirel de adı gibi bilmektedir… Ama yine de böyle 
iğrenç, alçakça demagojilerle yeğenini savunmaya devam etmektedir… 
Çünkü Yahya’lar ve kardeşler, ailenin tamamı için vurgun yapmaktadır. 
Yani o vurgunda S. Demirel’in de payı vardır. O da ortaktır. Bunu otuz 
küsur yıl önce açıklamıştı S. Demirel; “Bizim Ailede ayrılık gayrılık 
yoktur. Sahip olduğumuz bütün mallar ortaktır” diye.

Turgut Özal da oğlu Ahmet Özal’ın vurduklarını, “Ahmet ansiklo-
pedi sattı zengin oldu” diye açıklamaya çalışmıştı.

Mesut Yılmaz, başbakanken de kardeş Turgut Yılmaz, küp doldur-
ma işiyle başarıyla meşgul olmuştu…

Tayyip de on beş-yirmi yıllık siyasi hayatında vurduğu tril yonların 
kaynağını “Oğlumun düğünündeki takılar”, “Ülker’in distribütörüyüm, 

[35] H. Kıvılcımlı, Tarih-Devrim-Sosyalizm, s. 145.
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bu işten çok para kazandım” diye ilkel, âdi yalanlarla açıklamaya ça-
lışmıştı. O sıralar Tayyip daha başbakan değildi. Sessiz kalırsa kendi 
başına da bir şey gelebileceğinden korkan Ülker patronu da kalkıp ya-
lanlamıştı Tayyip’i; “Biz, distribütörlerimize (taşeron dağıtıcılarımıza) 
yalnızca yüzde onluk bir pay veririz. O yüzden bu kadar büyük servet 
bizim işimizden kazanılamaz” diyerek.

T. Çiller de hatırlayacağınız gibi, bir memur eşi olan anne sinden 
kalan paranın bankalarda faize yatırılarak çoğaldığını, bu sayede zengin 
olduğunu iddia etmişti. Oysa kendisi ve eşi Özer Uçuran Çiller (Bay 
yüzde on) daha 1980’lerin ortasında yöneticisi oldukları İstanbul Ban-
kası’nın içini, bankanın sahi biyle anlaşarak boşaltmışlardı.

Tabiî sadece Bezirgân parti liderleri vurmadı. Bütün bakan lar, mil-
letvekilleri, önde gelen parti yöneticileri de vurdu aynı hızla… Onların 
tümü hep söylediğimiz gibi “Ar dünyasında değil, kâr dünyasında 
yaşamaktadır.” Onlar iflah olmaz. Yaptıklarından da asla pişmanlık 
duymaz. Onları yalnızca top rak temizler. O güne kadar da kamu malını 
yemekten, dolayı sıyla da halka zarar vermekten geri durmazlar. Güçleri 
yettikçe o insanlık dışı işi yapmayı sürdürürler.

Demek istediğimiz şudur: Halk, gerçek halk örgütleri aracılığıy-
la örgütlenip bilinçlendirilmediği müddetçe, “Varlık Beyannamesi”nin 
Meclisten geçmesi de bir şey değiştirmez… Yalnızca örgütlü ve bilinçli 
halk bunlara izin-geçit vermez ve bunlardan hesap sorar… Şu andaysa 
ne yazık ki halk değil, on lar örgütlüdür. O yüzden de halkı, başta din 
tüccarlığı gelmek üzere çeşitli yalanlarla-düzenlerle kolayca kandıra-
bilmekte ve aşağılık işlerini yapabilmektedirler…

Ortada bir kamu malı vardı ve onun yönetimi Bezirgânlarla Tapınak 
Ulularının (Rahiplerin) eline teslim edilmişti. Sonunda da Lâl-Ni’cikler 
Bezirgânla Rahiplerin vicdanını aşındırmış ve o güne dek hiçbir yerde 
ve dönemde görülmedik bir şey ortaya çıkmıştı: Bir grup insan kamu 
malını, binbir düzenle aşırmış ve bu aşağılık işi kitabına uydurarak, özel 
(kişicil) malı yapmıştı. Toplumda bir grup ayrıcalıklı yani özel mülk 
sahibi insan vardı artık. Ve bunlara Bezirgân deniyordu Ortadoğu’da.

Bezirgânlar, hediyelerle, rüşvetlerle Tapınak yöneticisi Ra hipleri de 
etkileyerek bozabilmişlerdi. Onları da süreç içinde kendilerine benzete-
rek suç ortağı yapmışlardı. Fakat bir de Toplum Önderleri vardı. Kentin 
yazılı olmayan kanunları yani Töresi vardı.

Onları nasıl aldatabilmişlerdi veya razı edebilmişlerdi yeni durum-
larına?

Halkı için, Kentin dirliği düzenliği için, gözünü kırpmadan kendi-
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ni ölüme atabilen toplum önderleri-başkumandanlar-askeri demokrasi 
şefleri ve diğer savaşçılar nasıl göz yumabilmişlerdi Bezirgânların bu 
aşağılık işine?

Bu şöyle oldu:
Barbarlıkta, gelişimin farklı konaklarında bulunan iki top lum çar-

pıştığı (savaştığı) zaman, aşağıdaki, yukarı konaktakini yenmiştir. Bu 
genel kuraldan şu sonucu çıkarabiliriz: Toprağa yerleşmiş (Yukarı Bar-
barlık Konağındaki) bir toplumla, bir Göçebe Çoban Toplum (Orta Bar-
bar) savaştığı zaman yenen daha aşağı konakta bulunan Çoban Toplum 
olmuştur. Bunun sebebi askeri anlayışla olayı değerlendirince kolay 
kavranır: Göçebe Çoban Toplum, hem tabiatla, hem yabanıl hayvan-
larla, hem de sık sık karşılaştığı başka toplumlarla hep mücadele, bir 
anlamda savaş halindedir. Bu sebeple de savaşçı yönü gelişkindir, can-
lıdır. Aksi takdirde varlığını koruyamaz. Yenilir, dağılır, eriyip gider…

Toprağa yerleşik toplumsa, ekonomik gelişkinliğin yarattığı maddi 
zenginliklerin yol açtığı rahatlığa alışmıştır. Kerpiçten, taştan ya da tuğ-
ladan yapılmış evlerde yaşamaktadır. Sürekli hareket halinde değildir. 
Doğaya ve yaban hayvanlarına karşı koruncaklı durumdadır. Başka top-
lumlarla da sürekli savaş ha linde değildir. Hayatını daha az mücadeley-
le-çabayla veya ça lışarak kazanabilmektedir. Üstelik de daha konforlu 
olarak… İşte bu sebeplerden oturgan toplumun savaşçı yönü-nitelikleri 
tavsamıştır, gerilemiştir. Böyle olunca da Çoban Toplumlara yenilme-
leri olağanlaşır… Ve genellikle de yenilirler…

Bütün bu saydıklarımıza ek olarak, böyle bir savaştan, otur gan top-
lumun kazanacağı bir şey yoktur. Çoban toplumunsa kazanacağı çok 
şey vardır. Bir kere, Tapınakta birikmiş olan zenginliği ele geçirecektir. 
Sonra da evlerde bulunan malları… Bu sebeple de Göçebe Çoban Top-
lum hırsla saldırır… Saldırıyı planlar, sonra da o plan doğrultusunda 
hazırlığını yapar ve en uygun zamanda aniden saldırır… Oturganı gafil 
avlar. Savaş hilelerini de iyi bilir…

Bezirgânların ve Tapınak Ulularının yukarıda anlatılan bi çimde, 
aşağılık işler yapmaya başlamış olduğu toprağa yerleşik toplumlarla 
karşılaştırıldığında, Göçebe Çoban Toplumların çok önemli bir avantajı 
daha olur.

Bezirgânlar ve Rahipler soysuzlaşmıştı artık. Kamu malları nı kemi-
re kemire aşındırmakta ve kişicil mülkleri haline getir mekteydiler.

Köylümüz bu tür bozulmaları, “Ağıza kan bulaşmak” de yimiyle 
ifade eder. Tazı (av köpeği), avcının vurup düşürdüğü av hayvanını ya-
kalayıp getirirken ağzına avın kanı bulaşırsa, kanın tadını algılar. Ve iç-
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güdülerinin buyruğuyla avı yer… Kendini tutamaz. Oysa ona öğretilen, 
avı avcıya getirmesiydi… Bu şekilde eğitilmişti av köpeği. Ama işin 
içine kan tadı girince, eğitimin-öğretilenlerin önemi-etkisi ikinci plana 
düşer. İçgüdülerin talepleri öne geçer. Hayvanın yönetimini (davranış-
larını) hâkimiyeti altına alır. Böyle hayvanlar artık avda kullanılamaz. 
O yüzden köylümüz satılığa çıkartılmış yetişkin bir tazının ağzına kan 
bulaşmış olup olmadığından emin olamaz. Ve tazısını, yavruyken alıp 
kendi eliyle yetiştirmek, eğitmek, ava alıştırmak ister…

Doğadaki aslan, kaplan gibi gelişkin yırtıcı hayvanlar için insan bir 
av değildir. Bu nedenle, kendilerini tehlikede hisset medikçe insana sal-
dırmazlar.

Bengal’deyse sık sık yaşanan sel felaketleri bazı insanların ölümüne, 
cesetlerinin kaybolarak doğada çürümesine neden ol maktadır. Seller bu 
insanları kapıp götürmekte, bilinmeyen bir yere cesedini atmaktadır. 
Bengal kaplanları yaşadıkları bölge lerde buldukları bu cesetleri doğal 
bir davranışla yemektedir. Böylece insan etinin tadına alışmaktadır. Bu 
alışkanlık sonucunda da insanı artık av olarak görmeye, algılamaya 
başlamaktadır. Yani insan da Bengal kaplanlarının av listesine girmiş 
olmaktadır. Bu davranış sapmasına uğrayan kaplanlar, canlı insanla-
ra da saldırmakta ve öldürmektedir artık. Bu davranış da beyinlerin-
de kodlandığından, genler yoluyla yavrulara da geçmekte, yavrular da 
yetişkin hale gelince, hiç ceset yememiş olmalarına rağmen, insanlara 
saldırabilmektedir. Hem de insanların doğrudan boyunlarına, yani en 
öldürücü yerlerine saldırmakta ve insanları da bir ceylanı avlar gibi öl-
dürmektedir.

Türünün gösterdiği davranışlardan farklı davranışlar sergi leyen, 
yani yeni özellikler edinerek türünden sapmış bir hay van grubuyla kar-
şı karşıyayız artık… Bu hayvanlar eski Bengal kaplanı değildir gayrı…

Çağımızın vebası denen AIDS hastalığını da, böyle davranış (huy) 
değişikliğine, dolayısıyla da soy değişikliğine (rejenerasyona) uğramış 
bir mikrobun yaptığı ileri sürülmektedir, bilim adamları tarafından…

Kanserleşen hücrelerin de bu çeşit bir değişiklik sonucu kontrolden 
çıkarak çılgınca üremeye başlamaları ve çevrelerin deki sağlıklı hücre-
lerin de yaşam alanlarını yok ederek çoğalıp büyümeleriyle kanser tü-
mörlerini oluşturdukları bilinmektedir.

İşte, Yukarı Barbarlık Konağının, Damgar adlı Bezirgânlarının da 
toplum adına görev yaparken, benzer bir değişim sonucunda kamu malı 
ve insan düşmanı, özel mülkiyet düşkünü oldukları Tarih Bilimi tarafın-
dan aydınlığa çıkarılmıştır.
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Bu Damgarlar, ticaret yaptıkları için Göçebe Orta Barbar larla zaten 
tanışmaktadırlar. Orta Barbarlar da doğal olarak, oturgan ziraatçı top-
lumların yani Kentlerin zenginliğine ilgi duymaktadırlar. Yani Kentle-
rin göreceli de olsa zenginliği göçebeleri kendine çekmektedir. Onlar 
için bir cazibe, çekim alanı-merkezi oluşturmaktadır.

Bezirgânlarsa yaptıkları aşağılık, iğrenç işi; topluma, tabiî önderle-
rine de nasıl bir oldubittiyle kabul ettirebileceklerinin-dayatabilecek-
lerinin-yutturabileceklerinin hesabını yapmak tadırlar durup dinlenme-
den… Hep buna kafa yormaktadır. En sonunda hayâsızca oyun aklına 
gelir: Kendi Kenttaşlarına iha net edecek, onlara karşı yabancı Göçebe 
Barbarlarla işbirliğine girecektir. Yabancı Barbarları, kendi Kentine sal-
dırmaları için gizlice (el altından) kışkırtacaktır. Yabancılarla konuşur, 
anla şır… Kentinin savunmasının zayıf noktalarını yabancılara bil dirir. 
Yabancılar hazırlıklarını yapar ve en uygun anda Kente saldırırlar… 
Sonuç malûm…

Burada yine Kıvılcımlı Usta’nın, hazineler değerindeki, İn sanlık 
Tarihinin bu en karanlık ve en merak uyandıran dönemini aydınlığa 
çıkartan, “Tarih-Devrim-Sosyalizm” adlı eserinden aktardığımız şu 
bölümü dikkatlice okuyalım:

“Yukarı Barbarlıkta geniş işbölümü sayesinde aşırı bol üretim-
ler tapınaklara büyük zenginlikler yığdığı zaman: bunların hiçbi-
risi hiçbir özel kişinin malı değildi; tam tersine hemen bütün zen-
ginlikler, Tanrı adlı sosyal sembolün mânevi şahsiyetine adanmış 
(consacré) mallar idi: yani toplumun ortaklaşa mülkiyetinde idi. 
Medeniyet ise, bunun taban tabana zıttı olarak: bütün zenginlik-
lerin özel kişiler adına belirli zümrelerin tekeline geçmiş bulun-
dukları bir çağdır. Bu açıkça zıt duruma göre: “Medeniyet nasıl 
gerçekleşti?” sorusu aslında şöyle bir sorunun özetidir: “Sosyal 
zenginlikler öylesine kutsallaştırılmış toplum mülkiyeti iken, han-
gi el çabukluğu ile çıkarcı kişilerin ve imtiyazlı sınıfların tekeline 
kaydırılabildi?”

“Bu sorunun ekonomik karşılığını kısmen analitik biçimde gör-
dük, kısmen Kent bahsinde göreceğiz. Burada yalnız şu kadarcığı-
nı hatırlayabiliriz: Barbarlıktan Medeniyete geçiş, Allah’ın malını 
(Topluma kutsalca adanmış mülkiyetini), bezirgânlık kanalından 
özel kişi mülkü haline geçirmektir. Bu geçiriş, hele herkesin anadan 
doğma sosyalist yetiştiği bir toplum içinde, sanıldığından çok daha 
-imkânsız değilse- güç olmuştur. Sırf Tanrı mülkünü kişi mülkü et-
mek uğruna 7 bin yıllık bitmez tükenmez boğazlaşırca savaşlardan 
sonra, hâlâ bugün dahi, özel kişi çıkarına Allah’ın yüzde yüz âlet 
edilemediği göz önüne getirilirse, o güçlüğü bir bakıma imkânsızlık 
saymamak elden gelmeyebilir. İlk insanlığın tarihler ve edebiyatlar 
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dolusu gelenekleri gibi, bugün ışığa çıkarılan arkeoloji dünyaları 
da, hep o güçlüklerin üstü kapalı yahut apaçık kâh gülünç, kâh 
korkunç hikâyeleriyle doludur.

“Nitekim, Irak’ta Yukarı Barbarlık Konağından (Cemdet-Nasr 
devrinden), Medeniyete (“Sülâleler Devri”, yahut “Arşaik [Arkaik] 
Medeniyet”, yahut “Sümer Medeniyeti” denilen toplum biçimine) 
geçiş, gene bir Ulu “Tufan”la gerçekleşti:

“Kiş, Şuruppak, Ereş mevkilerinde (9, 7, II) Cemdet-Nasr devri 
kalıntılarının hemen üzerinde bir feyezan çö kertisinin bâzı hafif iz-
leri bulunuyor. Çok daha kadim olan, yahut Ur’a münhasır kalan 
“Tufan” tabakasından ziyade bu izlerdir ki, Sümer geleneğinin an-
lattığı Tufan’ı temsil ederler. Farah (Şuruppak): Babilonya Tufanı 
içinde İncil’deki Nuh’un rolünü oynayan Utnapiştim’in şehri idi. 
Ondan başka, Tufan sonrası tabakalarda üzerinde kral adları ya-
zılmış mühürler bulmaya başlıyoruz: bu kral adlarından iki tane-
si, Tufan-sonrası hükümdarlar sırasında geçen sülâleler listesinde 
anılmaktadır. Demek: “Krallığın göklerden indiği” büsbütün ta-
rihsel devre ulaşmış bulunuyoruz. Bu devir, sonraları gelen ketebe 
(skrib’ler) için Kiş, Ereş ve Ur sülâleleri çağı oldu. Onun için bu 
yeni devre, genel olarak: Birinci Sülâle Devri sıfatı verildi ise de, 
onun yerine “Arşaik Sümer Medeniyeti” devri demek lâzım gelir.” 
(Gordon Childe, Orient Pre Historique, s. 140)

“SONUÇLAR: TUFAN-SINIFLAŞMA
“Barbarlıkla Medeniyet arasındaki olayları uç uca getirelim: 

Cemdet-Nasr kültürü bir tufanla sona ermiştir; tufanın ardından 
kral sülâleleri sahneye çıkmıştır; bu duruma Medeniyet denilmiş-
tir. (Tufan+Kral=Medeniyet) dengesi ister istemez aydınlatıcı bir 
takım sonuçlara varır:

“1- Tufan: adını alan şey eskimiş bir kültürün üzerine dışarıdan 
gelme taze bir Barbar akınıdır. Akınları başarıya uğrayan Bar-
barların şefleri, bilinen ekonomik, sosyal ve politik mekanizma ile 
krallaşırlar. Daha önce tapınak ve bezirgân kombinezonu ile ikti-
darını sağlamış olan yabancı kral, yerli halkı kullaştırıp, bezirgân 
sınıfla tapınağı imtiyazlandırır. Medeniyet: Sosyal Sınıflı Toplum 
doğmuştur.

“2- Bu hâile ortasında medeniyeti bir tek “ırk”a mal etme dü-
şüncesi kendiliğinden yok olur. Tufanın olması için en az iki “ırk”, 
daha doğrusu en az iki yabancı toplum karşı karşıya gelmelidir. 
Ya medeniyetten önce Irak insanları Sümerli değildiler; yahut Sü-
merli idiyseler, üzerlerine akın eden sonradan gelmişler Sümerli 
olmamalıdırlar. Uruk ve Cemdet-Nas’r insanları da Sümerli, on-
ları yenerek medeniyeti kuran Irak sülâleleri insanı da Sümerli 
ise: Irak’ta “Sümer” sözcüğü “İnsan” sözcüğünün karşılığı demek 
olur. Bu bakımdan: “Sümer” bir ulus adı, bir kabile adı, hele bir 
“ırk” adı değil: bir sosyal kültür insanlığının adıdır. Fransız: nasıl 
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yetmiş yedi buçuk “ırk”, ulus, kabile ve topluluğun belirli bir böl-
gede haşır neşir oluşu ise, Sümer de öyledir.

“3- Irak’ta Tufan denilen sosyal altüstlük önce bir tek semt-
çikte: Ur mevkiciğinde, sonra ona komşu olan başka birkaç güney 
uç semtçiğinde patlak verdi. En sonunda Irak “kum saati”nin alt 
gözünü: Fırat-Dicle’nin küçük güney parantezini bütünüyle dol-
durunca “Ulu Tufan” adını aldı. Tufan: Arapça “Yağmur ve sula-
rın üstün gelip her şeyi kaplaması”, Latince “dilivium: Doğmak”, 
suda boğulmak anlamına gelir. Irak ilkel toplumlarındaki sosyal 
altüstlükler, mecaz anlamıyla değil, sözcüğün en gerçek anlamıyla 
da bir sâhici: Sular altında boğulma hali olmuştur. Çünkü hele ilk 
Ur veya Uruk, yahut Cemdet-Nasr gibi tam su içinde, deniz seviyesi 
altında, kerpiçten ve çerden çöpten kurulu yerleşimler için, kurut-
ma ve sulama kanalları ile bentlerin yıkılmasına varan savunmasız 
kargaşalıklar, hakiki bir “sular” altında boğulma”, tufan olur. Tu-
fan adı, Irak tarihöncesi toplumlarının tarihsel devrimleri için pek 
yerinde konulmuş ve doğru kullanılmış bir terimdir.

“4- Irak’ta binlerce yıldan beri geleneklerin anlattıkları gibi, 
bugün hemen bütün o anlatışları çürütülmez belgelerle ispat eden 
arkeoloji, etnoloji, etnografya, tarihöncesi buluşları da gösteriyor 
ki, ilk gelişen daha ileri oturuk kültürlerin, daha geri Barbar top-
lumların salgını ile altüst edilmeleri, medeniyetten önce başlamış, 
medeniyete hazırlık yapan bir gelişim olmuştur. Bu gelişim, sos-
yal sınıf bö lümlü toplum demek olan medeniyetle birlikte Tarihsel 
Devrimler Kanunu biçiminde, modern çağa gelinceye değin hiç ak-
samaksızın yürürlükte kalacaktır.

“5- Tarihöncesinin sınıfsız ilkel kandaşlık sosyalizmi düzeniyle 
yaşayan ulusların kendiliklerinden başardıkları ekonomik ve sos-
yal ilerleyişler, insanlar arasında işbölümü kılıklı farklılaşmalar 
zeminini hazırlamıştır. Ama, ilk Kan anayasası sağ kaldıkça, top-
lumun iç münasebetleri kendi yerli kandaş ve kabiledaşları tara-
fından açıkça ve kesin olarak Köle-Efendi bölümünü yaratmaya 
yetmemiştir. Mutlaka, ilerlemiş toplumun dışından, daha ileri kül-
türlülerin bilerek bilmeyerek çağırıları üzerine, ileri kültürün zayıf 
noktalarını zorlayan geri Barbar ulusların saldırısı basamak basa-
mak gelişerek, ondan önce tedriçli (kerte kerte) birikimle hazırlan-
mış bulunan sosyal sınıf farklılaşmasını zaman zaman ansızın kesin 
bir sınıflaşma atlayışına uğratmıştır.

“6- Ur, Uruk, Cemdet-Nasr toplumları içinde sosyalist Kan ana-
yasası iyiden iyiye kalkmadığı sürece, kandaşın kandaşa yukarı-
dan bakışı ve baskı yapması, sömürücü boyunduruk takması kolay 
olamazdı. Ama önce tapınak çevresinde boyuna artan zenginlikler 
yığılışı, sonra dışarıda o zenginliği el altından gördüğü tapınak ve 
bezirgân kışkırtmalarıyla çapul etme hırsına kapılmış Barbar akı-
nı, Irak toplumu içinde insanın insanı hor ve aşağı görmesini arttır-
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mıştır. İleri toplumun üzerine çullanan Barbar fatihler, yendikleri 
eski kandaşlara karşı -onları yurttaşlığa kabul ettikten sonra bile- 
sığıntı sayıp alçak görme gücünü ve hakkını kendi Barbarlıkların-
da, yabancı asıllı oluşlarında bulabilmişlerdir. Yenilenler de, ken-
dilerini isteseler öldürebilecek, isteseler yaşatabilecek kudretteki 
yabancı Kan’dan Fâtihleri üstün-insan, üst insan derken, insanüs-
tü göksel varlık, en sonunda da bir çeşit Allah mevkiinde görmeye 
ister istemez katlanmışlardır.

“7- Tapınakların, her iki tarafı da kollayıp kendi yararlarına 
kullanmaya elverişli gelenekleri, iki yanlı ve ikiyüzlü eğilimleri: 
yenenin Allahlaşma dileğini, yenilenin kullaşma zaruretini sonuna 
dek sömürmenin yolunu bulmuştur. Yenen-Fâtih ile Yenilen-esir 
arasındaki münasebet, zenginlikleri toplumun ortaklaşa mülkiye-
tinden kaçırmakta çıkarı bulunan tapınak ve bezirgân-müteahhit 
çevrelerce “consacré” edile edile, eşit kandaşlara tabiî bir şeymiş 
gibi hazmettire ettire, en sonunda dokunulmaz kutsallıkta: Kö-
le-Efendi münasebeti kılığına sokulabilmiştir. Bugün ilk bakışta 
inanılmaz gelen - fakat adım başında hâlâ binbir örneğine rast-
ladığımız- o “Kullaşma prosesi” toplum içinde tam sınıflaşmayı 
“kutsallaştırmakta” gecikmemiştir. “Zenginliği Allah verir” sözü 
buradan kalmadır.

“8- İleride göreceğiz: Toplumun yüksek işbölümü, geniş verimli 
üretimi sayesinde büyük zenginlikler gibi ekonominin teşkilâtlan-
dırılması da tapınak çevresinde toplanınca, küçük üretimin kaçınıl-
maz kıldığı bezirgân ekonomisi ve pazar kanunları: ilkin tapınak 
emrinde (Tıpkı “devletçilik” adı verilen sistem mekanizmalarıyla) 
bir Müteahhit-Memur bezirgân tipi yaratmıştır. Zamanla, yurttaş-
lara karşı içeriden tapınak, dışarıdan kervanbaşı bezirgân kum-
pasları: toplum mülkiyetindeki zenginlikleri “usulü dairesinde”, en 
“meşru ve kanuncu” yollardan, tam bir “hukuk anlayışı” içinde 
kemire kemire sivrilen memur-müteahhit yavaş yavaş serbest-mü-
teahhit ve özel sermayeci durumuna girer. Bezirgân sınıfı hem de 
bütün gücüyle doğmuştur. İsterse tapınağa, isterse kendi toplumu-
na karşı çevre Barbarlara kaleyi “içinden fethettirebilir.” Sosyal 
sınıflara parçalanma şartlarını tümüyle biriktirmiş bir toplumun 
çoğunluğu içine bir avuç yabancı fatihin girip sosyal-katalizör ro-
lünü oynaması, ansızın sosyal sınıflaşmaya atlayışı deklanşe eder. 
Toplumun ekonomik ve sosyal yapısı: sınıflaşma sebebi, Barbar 
akını: O gidişi çabuklaştıran sınıflaşma vesilesi olur.

“Tarihöncesinden tarihe geçişi tayin eden toplumun sı nıflaşması 
ve toplum mülkiyetinin özel kişici sınıflar tekeline aktarılması tek 
yanlı, yalınkat bir gidiş değildir. Bütün o çok yanlı münasebetlerin 
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tümü göz önünde tutulursa aydınlığa varılabilir.”[36]

Yabancı Fatihlerle, yerli hain Bezirgânlar ve Tapınak Uluları el ele 
vererek, Kent halkını boyunduruklarlar. Eski eşit kankardeşleri düzeni-
nin yerinde artık yeller esmektedir. İnsanın insanı sömürdüğü-çıkar ara-
cı gördüğü, yük hayvanı veya sağmal sürü saydığı Sınıflı Topluma-Te-
feci-Bezirgân Düzenli Topluma geçilmiştir artık.

Demek ki Mustafa Kemal’in “Gençliğe Hitabe”sinde işaret ettiği; 
yabancı işgalcilerle, memleket dahilinde iktidar mevkiinde bulunanla-
rın ve sermaye çevreleriyle, yazarçizer takımından oluşan yerli hainler, 
vatan satıcılar grubunun çıkarlarını birleştirmeleri ender görülen bir 
olay değildir. Sümer’den bu yana yüzlerce kez oynanmış bir alçakça 
oyundur. Bugün de dünyanın birçok ülkesinde aynı oyun oynanmakta-
dır… İşte komşumuz Irak’ta… Bir tarafta bir kısım insan, canını dişine 
takmış, kelleyi koltuğa almış, işgalci kanlı zalime-ABD Emperyaliz-
mine karşı savaşmakta, diğer taraftaysa bir grup satılmış, şahsi menfa-
ati için işgalci zalimin safına geçmiş-onun emrine girmiş, kendi halkını 
köleleştirmeye çalışmaktadır. İşgalci ABD’yle birlikte halkına kan ve 
ölüm sunmaktadır…

Ne acıdır ki ülkemizde de aynı aşağılık oyun, aynı biçimde oynan-
maktadır…

Bir taraftakiler gerçek insandır… Bunlar onurlu, vatan ve halk sev-
gisini her şeyden üstün tutanlardır.

Diğer yandakilerse sadece insan olarak doğmuş olanlardır… Ama 
insan kalamamış olanlardır… Ve bunlar kişicil çıkarlarını her şeyden 
kıymetli sayan insan sefaletleridir.

Tarihin ne garip tecellisidir ki Fatihler de hep fethedilmiş lerdir. İlk 
Sümer’den başlamak üzere, Antika Tarihte -5500 yıl boyunca görülen- 
sahneye çıkan her fatih, sonunda yendikleri tarafından fethedilmiştir. 
İşte o fethi yapan fatihleri en İblisçe yöntemlerle bozan, yozlaştıran, 
çürüten ve kendine benzeten bu alçak Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı 
olmuştur.

Bütün Antika Tarih, Medenilerle Barbarların savaşıyla geç miştir. 
Barbarlar, dalga dalga yani boy boy, kabile kabile, gelip çürüyen mede-
niyetleri yıkmışlar, Tarih sahnesinden kaldırmış lar, ama bir süre sonra 
kendileri de tıpkı yendikleri gibi medenileşmişler yani sınıflı topluma 
geçmişler ve sonunda çürüyerek, Tarihe yeni giren başka bir Barbar 
akınıyla yıkılıp gitmişlerdir…

[36]H. Kıvılcımlı, age, s. 113-117. 
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Tefeci-Bezirgân düzeni bir kanser, bir AIDS, insanı av olarak gören 
Bengal Kaplanı düzenidir. Zenginlikleri ilk başta fatihlerin gözlerini 
kamaştırmakta, başlarını döndürmektedir. Fakat kendini bunların çeki-
ciliğine kaptıran, mal mülk düşkünü olup saraylara kapanan fatihler, 
kısa sürede kendi halkıyla bağlarını koparmakta, halkını düşünmez ol-
makta ve çürümeye uğramaktadır. Artık ne yiğitliği, ne de savaşçılığı 
kalmıştır. Halk da zaten çıkar çelişkileriyle birbirine düşmekte, toplu-
mun genel çıkarı kimsenin umurunda olmamaktadır… İşte insan mal-
zemesi ve ilişkileri açısından çürüyen böyle bir medeniyeti, bir Barbar 
akını iskambilden şatolar gibi kolayca vurup düşürebilmektedir… Ama 
aynı kısır döngüye kendisi de girmiş olmaktadır.

Hatırlayalım, ünü dünyayı tutmuş Roma İmparatorluğu’nu (Batı 
Roma’yı) Orta Barbar (Çoban-Göçebe) Cermen ve Hun saldırıları yerle 
bir edip Tarih sahnesinden kaldırmıştır.

Doğu Roma’yıysa (bazı tarihçiler Bizans da demektedir bu medeni-
yete) bildiğimiz gibi Osmanlılar yıkmıştır. Osmanlı’yı kuranlarsa, Orta 
Barbar (Göçebe yani Çoban olan) Oğuz Türklerinin Kayı Boyu’ndan 
bir grup (“Dört Yüz Atlı”) sınıfsız toplum insanıdır. Yani İlkel Sosyalist 
Toplum insanlarıdır... Savaşçılıkları, yiğitlikleri oradan kaynaklanmak-
tadır.

Osman Bey önderliğindeki Kayı Türklerinden oluşan ordu nun, 
1302’de Koyunhisar’da (o zamanki adıyla Bafeus) Doğu Roma Ordu-
su’nu bozguna uğratarak, Osmanlı Devleti’nin te melini atabilmesi, on-
ların İlkel Sosyalist Toplum insanı olma sından kaynaklanır.

Tabiî Kayı Türkleri de medeniyete bulaşır bulaşmaz, sınıflı toplu-
mun, kişicil çıkarı her şeyin üstünde gören bayağı anlayışı ve diğer re-
zillikleriyle tozlanmaya, kirlenmeye başlamışlardır. Ama Barbar Top-
lum gelenekleri daha çok uzun yıllar sürmüş tür. Gelenekler yüzlerce yıl 
sürebilir… İşte o geleneklerin ver diği güçle Fatih, 1453’te İstanbul’u 
alarak Doğu Roma’nın varlığına son verebilmiştir.

Çürüyen bir medeniyetle Barbar gelenekleri canlı bir şekilde temsil 
eden bir toplum arasındaki farkı gösterebilmek için Doğu Roma’yla 
(Bizans’la) ilk Osmanlılar üzerinde biraz duralım.

1326’da Bursa, Orhan Bey tarafından Bizans’tan alınmıştı. 1328’de 
III’üncü Andronikos İmparator olmuştu. Babasının yerine geçen 
(1326’da) Orhan Bey, İznik (o zamanki adıyla Nikaia) ve İzmit’in (o 
zamanki adıyla Nicomedia) diğer Bizans bölgeleriyle bağını kesmiş 
ve buraları da almak için harekete geçmişti. Andronikos, hem Osmanlı 
ilerlemesini durdurmak hem de düşmana bir ders vermek için hazırladı-
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ğı bir orduyla yola çıktı. Ordunun başında kendisiyle, başkomutanlığa 
(Rum casıyla Megas Domestikos’luğa) atadığı, iyi eğitimli çocukluk ar-
kadaşı İoannes Kantakuzenos vardı.

Bunu haber alan Orhan Gazi, hemen gereken askeri tedbir leri alır. 
15 yaşından itibaren savaş alanlarında hep bulunan, askeri bir deha olan 
Orhan Gazi, o anda kuşatma altında tuttuğu İzmit çevresinde az sayıda 
savaşçı bırakır. Komutası altındaki güçlerin büyük çoğunluğunu bu sa-
vaş için seferber eder. Ve Bizans İmparatoru’nun ordusunu karşılamak 
için yola çıkar. Kendileri için savaşı en uygun gördüğü Pelekanon’da 
(bazı tarihçilere göre bugünkü Maltepe’dir, bazı tarihçilere göreyse 
İzmit yakınlarında bir yerde Darıca ile Eskihisar arasındadır. Savaşın 
anlatım şeklinden bize göre de ikinci işaret edilen yerdedir.), düşmanı 
karşılamaya karar verir. Marmara Denizi’ne bakan dağların yamacında 
savaşçılarını mevzilendirir ve avını gözleyen bir kartal gibi düşmanını 
beklemeye başlar. 10 Haziran 1329’da iki ordu karşılaşır. Orhan Gazi, 
ustası olduğu savaş taktiklerini konuşturur. Piyadelerini savaşa sürmez. 
İlkin 300 okçu süvarisiyle Bizans Ordusu’nu hırpalar. Ardından daha 
fazla sayıda okçuyla iki saldırı daha yapar ve düşmanının özgüvenini 
iyice sarsar. İmparator akşam olunca, gerilla savaşı yöntemleri uygula-
yan bu düşmanla gece savaşı yapmanın kendisi için tehlikeli olacağı-
nı düşünür ve çekilmeye başlar. Orhan Gazi’nin beklediği de zaten bu 
andır. Olanca gücüyle düşmanına saldırır. Akşama kadar hırpalayarak 
yorduğu ve moralini bitirdiği Bizans Ordusu’nu darmadağın eder. İm-
parator III’üncü Andronikos dizinden yaralanır. Bir sedyeyle İstanbul’a 
giden bir gemiye taşınarak canını zor kurtarır. Ordusuysa bozgun ha-
lindedir.

Burada sözü, Batı’nın önde gelen Yunan ve Bizans Tarihi uzmanla-
rından, Londra Üniversitesi Profesörlerinden Donald M. Nicol’a bıra-
kalım:

“Ne var ki, geri çekiliş sırasında Türkler ordunun artçı birlik-
lerine saldırdılar ve imparator dizinden yaralandı. Aldığı yaranın 
öldürücü olduğu yolunda bir söylenti yayıldı ve gece vakti Bizans 
askerleri dehşetli korkuya düşüp ordugâhtan kaçtılar, kıyıya in-
diler. Kantakuzenos düzeni yeniden kurmak için boşu boşuna uğ-
raştı. İmparator bir sedye üzerinde Filokrene/Tavşancıl limanına 
taşındı ve burada Konstantinopolis’e gidecek bir gemiye kondu. 11 
Haziranda başkente vardı. Ancak, bu sırada Türkler, kıyıya doğru 
kaçan orduyu takip etmişlerdi ve 11 Haziranda gün doğarken Fi-
lokrene surlarının dışında bir muharebe yapıldı. Her ikisi de Kan-
takuzenos’un hısımları olan iki yüksek rütbeli subay dövüşürken 
öldürüldüler. Kantakuzenos’un kendisi, ordudan geriye kalanları 
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bir araya toplamayı ve az çok düzenli denebilecek bir yürüyüşle, 
kendilerini denizden karşıya geçirecek olan teknelerin bulunduğu 
Khrysopolis’e (Üsküdar. - K. Y.) getirmeyi başardı.

“Pelekanon muharebesi, bir Bizans imparatoruyla bir Osmanlı 
beyi arasında ilk yüz yüze karşılaşmaydı. Bu savaş, Türk sorunu-
na, hiç değilse Anadolu’nun o bölgesinde bir askeri çözüm getiri-
lebileceği varsayımının boş olduğunu kanıtladı. 1329 sonrasında, 
Bitinya’da (Bugünkü İzmit, Adapazarı, Düzce bölgesidir. - K. Y.) Bi-
zanslıların gösterdiği direnişin çökmesi hızlı ve toptan oldu. Nika-
ia 2 Mart 1331’de Orhan’a teslim oldu. Nikomedia 1337’ye kadar 
dayandı. Ama bu tarihten hayli zaman önce imparator gururundan 
fedakârlık ederek Osmanlılarla anlaşmıştı. 1333 Ağustosunda, o sı-
rada Orhan’ın şahsen yönetmekte olduğu Nikomedia kuşatmasını 
kaldırmak bahanesiyle Anadolu’ya geçti. Ancak, savaşacak yerde, 
Andronikos nasıl bir antlaşma yapacaklarını kendisiyle konuşsun 
diye Orhan’ı buluşmaya çağırdı. Bu, imparator ile bey arasında 
ilk diplomatik buluşma ve Türk sorununa Bizanslıların yeni yakla-
şımının ilk işaretiydi. Bu politikanın ardında İoannes Kantakuze-
nos’un yönlendirici elini görmek, çekici bir yorumdur. Ama Kan-
takuzenos bu antlaşmanın içeriğini suskunlukla geçiştiriyor, çünkü 
antlaşma, Bizanslılar için onun anlatımının ima edebileceğinden 
çok daha haysiyet kırıcıydı. Antlaşmanın bütün koşulları, sadece 
bir tek kronikte aktarılıyor: İmparator, Bitinya’da elde kalmış üç 
beş Bizans bölgesini elde tutmayı sürdürmek için Osmanlılara yıl-
da 12.000 hyperpyra (Bizans altın sikkesi. - K. Y.) tutarında haraç 
ödemeye razı olmuştu.

“Diğer yandan, imparatorluğun batı Anadolu’yu yeniden fet-
hetmek için gerekli güçlü bir orduyu oluşturup donatabilecek 
durumda bulunduğunu boş yere iddia etmektense Orhan ile bir 
uzlaşmaya varmak daha gerçekçiydi. Ayrıca Bizanslılar böyle bir 
sonuç eninde sonunda Tanrı’nın uygun göreceği bir zamanda ger-
çekleşecek düşüncesiyle daima teselli bulabilirlerdi. Ama Osmanlı-
lar öylesine barışçı bir fatih örneği gösterdiler ki, kurbanlarından 
pek çoğunun güvenini kazandılar. Örneğin, Nikaia ellerine düştü-
ğünde, Orhan isteyen herkesin ellerindeki dince kutsal kalıntıları 
yanında götürerek kentten çıkıp gitmesine izin verdi. Verilen bu 
fırsattan pek az kişi yararlandı. Direniş gösterenlerden öç alınmadı 
ve kentin kendi iç işlerini yürütmesine izin verildi. Aslında kent çok 
geniş ölçüde, Nikaia surlarının sağlamlığı ve Konstantinopolis’ten 
yardım gelecek diye umut beslenmesi sayesinde direnebilmişti. 
1329’daki Pelekanon muharebesinden sonra kentin surları yerli 
yerinde kalmakla birlikte kurtarmaya gelinmesi umudu sönüp git-
mişti. Kent halkı açlıktan kırıldıkları ya da yenildikleri için değil, 
asıl çıkarlarının nerede olduğunu hesapladıkları için teslim oldular 
ve gelişip büyüyen Osmanlı devletiyle çabucak bütünleştiler. Nika-
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ia’nın düşmesinden sadece sekiz yıl sonra, bir zamanların bu bü-
yük Hıristiyan kentindeki yerlilerden birçoğunun Ortodoks dinine 
inançlarını bırakıp İslamiyeti kucakladığı haberini alan Konstanti-
nopolis Patriği dehşete düştü. 1339’da ve 1340’ta, ruhlarını kurtar-
mak için patriklik genelgeleri yolladı, ama artık çok geçti.

“Nikaia ile Nikomedia’nın ele geçirilmesiyle, Bitinya’nın ve 
Anadolu’nun kuzeybatı köşesinin Osmanlılarca fethi artık ta-
mamlanmıştı. 1336 yılında Orhan, Mysia’daki (Çanakkale-Balıkesir 
yöresi. - K. Y.) Karesi Beyliği topraklarını da devraldı ve böylece 
egemenliği altındaki toprakları, Marmara Denizi güney kıyısı bo-
yunca Hellespont’a ve Pergamon’a kadar güneye yaydı.”[37]

Orhan Bey, babası Osman Bey’den 16.000 km2 olarak aldığı ülke 
toprağını 95.000 km2’ye çıkarır.

Savaşta bu kadar usta olan Gazi, barışta nasıldır?
O da anlatılmaktadır yukarıda. Halka dosttur. Hangi kavim den ve 

dinden olursa olsun… Kimsenin diniyle, inancıyla uğ raşmaz. Kin güt-
mez, geçmiş savaş sırasında kendisine direnen leri de bağışlar. Yalnız 
Orhan Bey Derebeylerine yani Bizans Tekfurlarına müthiş karşıdır. 
Onları hemen tasfiye eder. Topraklarını halka yani üretmen köylülere 
dağıtır. Toprağın mülkiyeti Orhan Bey’in kendisinin bile değildir, ka-
munundur… Tasarrufuysa (kullanımıysa) üzerinde çalışan üretmenle-
rindir. Devlet, yalnızca gelirin onda biri oranında (öşür) vergi alacaktır 
bu üretmenlerden. Gelirin onda dokuzu üretmenlerindir… Dirlik Düze-
ninin bozulmadığı ilk yıllarında Osmanlı Toprak düzeni bu denli halk-
çıydı, insancıldı…

Şimdi biraz daha geriye gidelim, Osman Bey zamanına… O dönem 
Bizans’ın başında III’üncü Andronikos’un dedesi, II’nci Andronikos 
vardır. Sözü yine Batılı uzmana (Donald M. Nicol’e) verelim:

“Babasının saltanatının son yıllarında edinilen deneyim ona, 
doğu sınırlarını, Türklerin yeni gücüne karşı elde tutmanın birin-
cil önem taşıdığını öğretmiş olmalıydı. Ama Andronikos bu dersi 
unuttu.

“Hükümdarlığının ilk yıllarında, iç ya da dış, başka sorunlarla 
fazlaca uğraştığı söylenebilir. Ama öyle görünüyor ki, 1282’de bile 
Bizanslılar Asya’daki yeni sorunun gerçek niteliğini hâlâ anlaya-
mamışlardı. Onu, zaman uygun düştüğünde alacakları olağanüstü 
önlemlerle başa çıkılabilecek bir diğer geçici bunalım saydılar. An-
laşılıyor ki, Türk aşiretlerinin fethettikleri topraklarda yerleşmeye 
başladıklarından ve sınır bölgelerindeki Bizanslı köylülerin, taşı-

[37] Donald M. Nicol, Bizans’ın Son Yüzyılları (1261-1453), s. 181-183.
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yamayacakları kadar ağır vergi yükü altında ezildikleri için çoğu 
kez, başlarındaki efendiyi değiştirmeye ve istilacılarla uzlaşmaya 
hazır olduklarından haberleri yoktu. Belki de Konstantinopolis’te-
ki yönetim, imparatorun yol verdiği denizcilerden birçoğunun, 
yitirdikleri iş yerine, Anadolu’nun güneybatı kıyılarındaki Türk 
beylerinin kapısında iş bulduklarını bilmezlikten gelmeyi yeğliyor-
du. Andronikos savaşı ilk kez 1278’de Menderes vadisinde tattı. 
Türklerin taktiklerini ve nasıl bir tehlike oluşturduklarını öğren-
miş olmalıydı. Ama babasının ona bıraktığı imparatorluk yüzünü 
hâlâ Asya’dan çok, Avrupa’ya çevirmişti ve günlük kaygıları da 
Konstantinopolis’in doğusundan değil, batısından kaynaklanıyor 
gibiydi.”[38]

Çürüyen medeniyetlerin tümünde görülen durumdur yukarı da anla-
tılanlar. Halkına zalimleşir. Cehenneme çevirir halkının hayatını, çürü-
yen her medeniyet… Bu çürüme ve zalimleşme nin yaratıcısı Tefeci-Be-
zirgânlardır. Onların hayâsız vurgun ve sömürü düzenidir. Toprak gi-
derek bir avuç zalim derebeyinin (Bizans’ta “Tekfur”dur adları) elinde 
kalır. Bütün üretmenler ya topraksızdır ya da çok ağır vergiler altında 
ezilmektedir. Bu nedenle de borçludur (tabiî Tefeci-Bezirgânlara), açtır, 
yok suldur. Kendi devleti içinde kaldıkça hiçbir umut ışığı yoktur üret-
menler için… Tabiî halkın önemli bir kısmı da köledir… Tek kurtuluş 
umudu, dışarıdan gelecek Barbarlardadır. Onların halka nasıl davran-
dıklarını Batılı Tarihçi yukarıda anlattı. İşte Barbarların bu özellikleri, 
kulaktan kulağa yayılarak, Tefeci-Bezirgânların zulmü altında inleyen 
halka da ulaşmaktadır. Bu sebepten de yabancı Barbarlar, yerli halk ta-
rafından kurtarıcı olarak beklenmekte, geldiklerinde de kurtarıcı olarak 
karşılan maktadır. İşte bu yüzden Tarihin ünlü, anlı şanlı medeniyetleri-
nin tümü Barbarlar ve Barbar gelenekli toplumlar (Barbarlıktan henüz 
çıkmış toplumlar) tarafından yıkılmıştır…

Tarihin şaşmaz kanunu, Osmanlı için de hükmünü yürüt mekten geri 
durmadı. Osmanlı Fatihleri de fethedilmekten kur tulamadılar… Her 
Fatih için olduğu gibi yiğitlikleri, korkusuz lukları, savaşta ustalıkları 
bu makûs talihi değiştiremedi…

Zamanla Tefeci-Bezirgânlar, en sinsi, en aşağılık metot larla, Gâzi-
leri de bozdular, kirlendirdiler. Mala mülke düşkün hale getirdiler… 
Dirlik Düzeni de yozlaştı, Kanuni Sultan Sü leyman, Dirlik Düzenini 
kaldırdı; yerine Kesim Düzenini ge tirdi. Kesim Düzeninde, vergi topla-
mayı, devlet, mültezim de nen müteahhitlere-kesimcilere verdi. Bunlar 
götürü usulü vergi topluyordu halktan-köylüden. Yani bir bölgenin ver-

[38] Donald M. Nicol, agy, s. 131-132.
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gisini satın alıyordu devletten. Devlete belli bir para vererek, o bölgenin 
vergisini satın alıyorlardı. Ve halkı zalimce soyuyorlardı vergi alma adı 
altında…

Osmanlı Dirlik Düzeninin ilk yıllarında (yani namusluca uygulandı-
ğı yıllarda) yukarıda belirttiğimiz gibi, ürünün (gelirin) onda biri dev-
lete gidiyor, onda dokuzu üretmen köylünün oluyordu. Onda kalıyordu.

Kesim Düzeninin son yıllarında düzen tümüyle değişti. Üretmen 
Köylü’de gelirin onda biri, en fazla ikisi kalır oldu. Devletin payı da 
düşmüştü iyice… Toprak gelirinin onda yedisi veya sekiziyse Muka-
taacı-Mültezim-Sarraf adlı bezirgânların küpüne akıyordu. Üretmen 
köylüler de devlet de insafsızca soyuluyordu. Osmanlı da derebeyleş-
mişti artık. Osmanlı köylüleri de, 500 yıl öncesinin Bizans köylülerinin 
durumuna düşmüştü…

İşte Osmanlı’nın gerilemesinin, savaşlardaki yenilgilerinin ve çö-
küşünün temel sebebi budur. Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, her ge-
çen gün Osmanlı Dirlik Düzenine, Osmanlı Topraklarına dolayısıyla 
da üretmen halka daha yaman, daha zalim bir şekilde saldırdığı için 
çökmüştür, batmıştır Osmanlı.

Avrupa’nın en batısındaki ada ülkesi İngiltere, çok sapa kaldığı için 
Tefeci-Bezirgân Sermayenin en az nüfuz edebildiği-etkileyebildiği, do-
layısıyla da en az kirletebildiği yerdi. Bu yüzden de İlkel Sosyalist Top-
lum gelenekleri orada daha canlı kalmıştı. İnsan malzemesi Kıta Avru-
pası’ndaki ya da Asya’daki kadar çürütülememişti. Kralların yetkileri 
sınırsız değildi orada. Bu sebeple de daha 13’üncü Yüzyıl’da, Kral, 
Magna Carta Libertatum’u (Büyük Özgürlük Fermanı’nı) imzala-
yarak kabul emek zorunda kalmıştı… Bu fermanla Kral, vergi koyma 
dahil yetkilerinin çok önemli bir kısmını seçilmişlerden oluşan Meclise 
devretmek zorunda kaldı.

İşte bu nedenle orada, 14’üncü Yüzyıl’ın sonlarında, Burjuva sını-
fı barışçıl ve aşamalı bir Sosyal Devrimle iktidara gelebildi. Bu süreç 
16’ncı Yüzyıl’ın başlarında sonlandı. Yani burada Tarihçil Devrim ola-
madı (Medeniyet tümden batmadı). İktidardaki sömürücü sosyal sınıf 
alaşağı edilerek onun yerine yeni bir sömürücü sosyal sınıf iktidara ge-
lebildi. Buna Sosyal Devrim diyoruz bilim dilinde. Bu Tarihte, ilk kez 
İngiltere’de oldu. Oradan da bütün Avrupa’ya yayıldı. Avrupa ülkele-
rinde art arda burjuva devrimleri patlak verdi.

İşte bu çağlarda Osmanlı tersine bir gidiş tutturdu. Avrupa ülkeleri 
Kapitalizme geçerken, Osmanlı Derebeyleşmenin ba taklığına her geçen 
gün biraz daha saplandı. İşte bu tersine gidiş, Osmanlı’da Tefeci-Bezir-
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gân Sermayenin daha köklü ve daha güçlü olmasından kaynaklandı. 
Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi Anadolu’da en az dört bin yıldan 
beri Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı vardır. Devletler (Medeniyetler) 
yıkılmış, yerine yenileri kurulmuş, sonra onlar da yıkılmış, ama Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye altta hep varlığını sürdürmüştür. Kıvılcımlı Usta, 
onu köylümüzün baş belası Ayrıkotuna benzetir. Bu zararlı otun kökü 
serttir ve derinlere iner. Toprağın üstünde kalan kısmını koparsanız bile 
yine kurtulamazsınız bu ottan, ilk sulamayla ya da yağmurla yine ilk 
süren ve toprağın bereketini alan o olur. O yüzden de ekinlere çok zarar 
verir bu ot… Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı da aynen böyledir. O Ana-
dolu’da dört bin yıldan beri hep var olagelmiştir. Yeni gelen Fatihlerle 
anlaşmanın yollarını bulmuş ve sonunda onları da bozup çürüterek haz-
metmiştir. Medeniyetler yıkılmış, kurulmuş ama o alçak asalak, insan-
lık düşmanı Antika sınıf Toplumu zehirlemeyi hep başarmıştır.

Avrupa Kapitalizmi, önce de söylediğimiz gibi, 15’le 19’uncu Yüz-
yıl arasında yani devrimci olduğu çağda sosyal devrimlerini yapabildiği 
için iktidara gelir gelmez bu Antika sınıfın kökünü kazımayı başarabil-
miştir. Toplumu temizlemiştir bu asalaklardan…

O yüzden Avrupa’da bu Antika sosyal sınıf yoktur artık. İşte bu yüz-
den de orada, teokratik düzene-Din devletine-Tanrı devletine dönme 
tehlikesi yoktur. Çünkü dini siyasal ideoloji edinen bir sosyal sınıf yok-
tur Avrupa’da.

Bizdeyse bu Antika sömürgenler sınıfı, bütün dişleri ve tır naklarıyla 
toplumu kanatmaya devam etmektedir. Çünkü bizde burjuva devrimi 
1923’te oldu. 20’nci Yüzyıl’da burjuvazi dünya çapında bütün devrimci 
barutunu yitirmiş ve tekelleşme çağına girmişti. Yani burjuva demokra-
sisini inkâr etmişti. İşte bu yüzden 1924’te İş Bankası’nın kuruluşuyla 
birlikte bizim Anadolu Burjuvazisi de tekelleşme-Finans-Kapitalistleş-
me yoluna girdi. Ve Tefeci-Bezirgân Sermayeyi, tasfiye etmek bir yana, 
onunla ittifaka girdi. Müttefik oldu. Bu sebeple de Tefeci-Bezirgânlar, 
1923 Burjuva Devrimi’nden pek bir zarar görmediler… Yalnızca ikti-
darı modern sömürücüler olan Finans-Kapitalistlerle (bugünkü TÜSİ-
AD’cıların öncülleriyle) paylaşmak zorunda kaldılar. 

Tabiî artık kayıtsız şartsız egemen değildirler; Osmanlı’da, Bi-
zans’ta, Lidyalılar’da, Frigler’de, Hititler’de, Asurlular’da, Urartu-
lar’da vb. olduğu gibi… İktidarı efendileri olan yerli-yabancı Paraba-
balarıyla (Finans-Kapitalistlerle) paylaşmakta dırlar…

Fakat Ortaçağdaki tek başlarına iktidar oldukları günlere de, fırsat 
bulurlarsa dönmek istemektedirler. Bunların siyasal ideolojileri de din-
dir bildiğimiz gibi… Dincilikleri işte buradan gelir… Yoksa İslamiyete 
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içtenlikle inandıklarından değil… Onlar için din, yalnızca bir siyasal 
ideoloji ve saf, masum, kara halk kitlelerini kandırma aracıdır…

Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı tek başına iktidar fırsatı bu lamadığı 
durumda da yerli-yabancı Finans-Kapitalistleri başına taç etmekte hiç-
bir sakınca görmez. Hemen onları kendine efen di edinir. Bu davranış 
da onun yapısından kaynaklanır. Eski dille söylersek: Onun cibilliyeti 
iktizasıdır, yani doğası gereğidir. İlk Sümer Kentlerinde yaptığı alçaklı-
ğı meşrulaştırabilmek için yabancı güçlerle anlaşıp, onları kendi toplu-
muna saldırtmak için kışkırttığını hatırlarsak, Tefeci-Bezirgân Sermaye 
Sınıfının neden yapamayacağı hiçbir hainlik ve namussuzluk olmadı-
ğını daha iyi anlarız. Yani o sınıfın yapısını, ruhunu daha iyi anlarız…

Bugün dinci geçinen bu din tüccarı sınıf, Hz. Muhammed’in en ya-
kın dostları olan Üç Halife’yi ve hayatta en çok sevdiği dört kişiden 
ikisi olan, torunları Hasan’la Hüseyin’i hiç eli titremeden öldürebilmiş-
tir. Hem de kalleşçe, sinsice ve canavarca… Kerbelâ’da, Hüseyin’le 
birlikte Hz. Muhammed’in soyundan 23 kişiyi katlettirmiştir bu asalak 
vurguncu sınıf. Muaviye ve Yezit, hep söylediğimiz gibi Tefeci-Bezir-
gân çocuğudurlar. Kendileri de o sınıfın mensubu ve temsilcisidirler…

Muaviye’nin babası Ebu Sufyan, Mekke’nin önde gelen bezirgân-
larındandır. Mekke’nin fethinden sonra kılıç zoruyla, Müslüman ol-
muş-görünmüştür.

Bedir Savaşı’nda kaçarak son anda canını kurtaran Ebû Sufyan, bu 
savaşta Ebû Cehil’in ölmesi üzerine onun yerine geçerek Mekkeli müş-
riklerin lideri olur. Uhud Savaşı’nda yine aynı müşriklerin önderidir… 
610’da Hz. Muhammed’in peygamberliğini ilan etmesinden 630’a ka-
dar yirmi yıl boyunca Hz. Muhammed’le savaşanların hep en önünde 
yer alır Ebû Sufyan. Mekke’nin okuma yazma bilen çok az sayıdaki 
insanından biridir. Çünkü Mekke’nin en önde gelen Tefeci-Bezirgânla-
rındandır. Mekke’nin Hz. Muhammed’ce, 630’da fethedilmesine kadar, 
O’nunla mücadele eder Ebû Sufyan. Mekke fethedildiği gün oğlu Mu-
aviye’yle birlikte Müslüman olur. Çünkü başka türlü, canını kurtarması 
mümkün değildir. İslam dünyasında böylelerine “Kılıç Müslümanı-Kı-
lıçtan dönme” denir.

Ebû Sufyan, Bedir Savaşı’nda, oğlunu, kayınbiraderini ve kayınpe-
derini kaybetmiştir.

Ebû Sufyan’ın oğlu Muaviye, en aşağılık yöntemlerle, tam da bir 
Bezirgâna yaraşır şekilde Halifeliği ele geçirir. Ölünce de yerine oğlu 
Yezid Halife olur… Böylece Halifelik saltanata dönüşmüş olur… Bu 
durum İslam Medeniyetinin derebeyleşti ğini yani Tefeci-Bezirgânların, 
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Toplumun bütün gözeneklerini tıkadıklarını gösterir…
Ebû Sufyan’ın oğlu Muaviye ve torunu Yezit, Bedir Savaşı’nda öl-

dürülen müşrik yakınlarının öcünü, Hz. Muhammed’in Ehlibeyti’nden 
kanlı bir şekilde alırlar.

Ebû Sufyan soyuyla, Hz. Muhammed’in Ehlibeyti arasında ki savaş; 
Tefeci-Bezirgânlarla İlkel Sosyalist Toplum gelenek lerini yaşatan ve 
geleneklere uygun şekilde yaşayan insanlar arasındaki savaştır…

Geçen ay ölen Suudi Arabistan Kralı Fahd, her yaz, İspanya’nın bir 
kasabasındaki şatosuna üç uçakla tatile gidermiş. Şatoyu satın almış 
tabiî. Haremi ve koruma ordusu ve uşak takımı ancak sığarmış üç uça-
ğa. İspanya’ya varınca, yüzlerce mercedes kiralarmış, tatil süresince 
kullanmak için. Ve her yaz tatilinde 80 milyon dolar bırakırmış (yani 
harcarmış) İspanya’da… Bu para, kasaba halkının ve mercedes sahip-
lerinin bir yıllık geçimine yetermiş… Burjuva basını yazdı bunları…

Ortadoğu’da daha böyle onlarca halkına düşman, satılmış, ABD 
uşağı kral, şeyh, sultan, emir var… Çoğu da Müslüman görünümün-
de… Tabiî ki bunların gerçek İslamiyetle, Hz. Muhammed’le ve Dört 
Halife’yle hiçbir ilgileri yoktur… Bunlar Ebû Sufyan’ın, Muaviye’nin 
ve Yezit’in devamcısı ve tem silcisidirler…

Hemen hepsi de dolar milyoneri-milyarderi olan Tayyipgiller’in ki-
min devamcısı ve temsilcisi olduğuna da artık siz karar verin…

Bu yazıyı yazarken, Arkadaşlarım, Nedim Şener’in, “FIR SATLAR 
ÜLKESİNDE BİR KEMAL ABİ” adlı kitabını bulduklarını söyledi-
ler. Rica ettim, bir genç arkadaşımla bana ilettiler… Sağ olsunlar… İğ-
renerek ve içim burkularak karıştır dım kitabın sayfalarını… İğrendim, 
çünkü kanıtlarıyla ve tefer ruatıyla ortaya konan, onlarca yüz kızartıcı 
türden yolsuzluk, vurgunculuk okuduklarım… Mısır yolsuzluğundan, 
Suudi kö kenli ve sermayeli “İslami Bankacılık” dedikleri soygun şir-
ketlerinde yöneticiyken yaptığı düzenbazlıklardan, Beykoz’da 51 dö-
nüm kamu ormanını lüplemesine kadar bir yığın iğrenç iş anlatılıyor…

Beykoz’daki bu 51 dönüm kamu arazisini, bir müşteriye satmak 
isteyişi anlatılıyor… O müşteriyi bulmuş ve konuşmuş Nedim Şener. 
Adam, 3.5 milyon dolar istediğini söylüyor Kemal Unakıtan’ın…

Ve bu aşağılık yolsuzluğunu nasıl savunduğunu aktarıyor yine ya-
zar…

Nasıl pişkin, sırıtkan, utanmayı arlanmayı unutmuş olduğu nu bir 
kez daha görüyorsunuz Unakıtan’ın…

S. Demirel gibi son derece pişkin bu da… Hani hatırlarsınız, namus-
lu bir muhabir sormuştu, “Mısırlar ne oldu?” diye. “Tavuklar yedi kaka 
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oldu” demişti, sırıtarak…
İçim burkuldu… İnsanların böylesine sefaletleşmesi çok üzüyor 

beni… Bunlar da insan olarak doğdu diye düşünüyorum. İnsan demek 
şeref demek, namus demek, güvenilirlik, saygınlık demek… Bunlar yi-
tirilirse ortada insanlık kalır mı?

Satılmış medya, ekranlarından, gazete-dergi sayfalarından, her gün, 
önemli adamlar, başarılı işler yapan adamlar, diye pazarlıyor bu işkem-
beleri... Saf, temiz, masum ama aynı oranda da bilinçsiz insanlarımızın 
kafasını allak bullak ediyor… Uyuşturucu müptelaları gibi, göremez, 
algılayamaz, düşünemez hale getiriyor, çalışan ve ezilen insanlarımızı.

Bildiğimiz gibi, Emperyalist Batı’nın sözcüleri, kurumları da övgü-
ler yağdırıyor bunlara… Yılın başarılı adamı, lideri ödülleri filan veri-
yorlar bazen… Kazma’yı, Mustafa Kemal’den sonraki en başarılı Türk 
lideri diye niteleyen bazı Emperyalist Batılılar da var, yine hatırlayaca-
ğımız gibi…

Eee, herkes kendine faydalı olanı, iyi hizmet edeni övecektir tabiî… 
Bundan doğal ne olur…

Köylümüz de, atını, itini, öküzünü, eşeğini övmeyi sever… Tabiî 
Batılılar, köylümüz gibi masum değildir; övdükleri de, söz konusu hay-
vancıklar gibi masum değildir…

Kapitalizm, 1850’lerden itibaren tekelci aşamaya, Finans-Kapital 
denen aşamaya ulaştı. Tüm olumlu özelliklerini yitirdi, inkâr etti.

Bizim gibi geri (kapitalizme geçememiş, o nedenle geri) ül keleri 
yeni sömürgecilik denen yöntemle sömürmeye, yağmalamaya girişti 
Batı sermayesi…

Bizim gibi ülkelere girince de, kendisi gibi sömürgen, asa lak, halk 
düşmanı ve vurguncu Tefeci-Bezirgân Sermayeyle karşılaştı ve onu pek 
sevdi…

Bu iki talancı, insanlık düşmanı sınıf menfaat birliğine git tiler…
Tıpkı Sümerli Bezirgânların yaptığını yaptı bizim Tefeci-Bezirgân-

lar…
Bizde, Kırım Savaşı’yla başladı aşağılık iş… Türkiye’nin Batıya ilk 

borçlanması da o zaman oldu anımsayacağımız gibi… Ondan sonra dış 
borçlar çığ gibi arttı. Ve Batılı Emperyalistler, “Düyun-ı Umumiye İda-
resi” adlı bir örgüt kurarak Osmanlı’nın ekonomisine bütünüyle el koy-
muşlardı… Burada çağrışım oldu… Bizim güzel Ege Türkümüzdeki 
“Çökertmeli Halil Çavuş”u vurarak öldüren de “Düyun-ı Umumiye”nin 
“Kolluk Gücü”nden zaptiyelerdir…
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Açıkça görüldüğü gibi altı bin yıl önce Sümer Kentlerinde, insanları 
yaşadıkları Cennetlerinden çıkaran sosyal sebep, bu Antika Tefeci-Be-
zirgân Sermaye sınıfı ve onun Topluma ettiği ihanetlerdir…

Bu ihanetler, bunun toplumda, insan ruhlarında yarattığı al tüstlükler 
ve tahribat o denli etkileyici olmuştur ki, bütün efsa neleri ve dinleri 
şekillendirmiştir. İnsanlar cennetten kovulma, Tufanla cezalandırılma 
diye yorumlamışlardır bu olayları. Me sela, Tevrat’ta ve Kur’an’da an-
latılan Nuh Tufanı söylencesi, Sümer ve Babil Tufan mitoslarının ne-
redeyse birebir aktarımından ibarettir. Başka bir yazıda bu konuyu da 
teferruatlıca işleyebiliriz…

Bu hain, asalak sınıf bizim gibi toplumları hâlâ derinden et kilemekte, 
başımıza her gün yeni belalar açmaktadır…

Tayyipgiller’in, Bush’çuluğu ve sürekli akçeli suçlar işle melerinin, 
tarihçil sınıfsal temeli de budur…

Halkın Kurtuluş Partisi, işte bütün bu gerçekleri bildiği için Va-
tanın ve Halkın başdüşmanı olarak Emperyalist Batılılar (ABD ve AB) 
emrine girmiş, onlarla çıkar birliği yapmış bu iki asalak, vurguncu hain 
sınıfı görür:

“Modern Finans-Kapitalistler ve Antika Tefeci-Bezirgânlar”dır 
bunlar. Demokratik Halk Devrimiyle, bunlar tasfiye edilecektir…



Papa, TÜSİAD, TİSK,
Tayyipgiller ve Avrupa[39]

[39] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 16 Eylül 2005 tarihli 6’ıncı sayısının Başya-
zı’sıdır.
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Papalar, Batı Emperyalizmi adına Günah Çıkarıyorlar
Dünyada, Sosyalizmin bayrağını şerefle dalgalandıran bir kaç ülke-

den biri olan Küba’nın aylık yayın organı Granma International’ın 
Haziran 2005 tarihli sayısında, şöyle bir haber yer aldı:

“PAPA, Afrika’nın birçok sorunundan Avrupa’nın sorumlu ol-
duğunu itiraf etti.

“Roma (Reuter)- Papa XVI. Benediktus 13 Mayıs Cuma günü, 
Avrupa’nın, yozlaşma, şiddet, silah ticareti ve çevre yağması da da-
hil Afrika’nın birçok hastalığından sorumlu olduğunu doğruladı.

“Geçen ay seçilen Papa, Latevan’daki St. John Bazilikası’nı zi-
yaretinde, kendisine Afrika ile ilgili sorular soran papazlara, do-
ğaçlama yorumlarda bulundu.

“İtiraf etmeliyiz ki, Avrupa sadece Hıristiyan inancını değil, her 
türden kötülüğü de ihraç etti” diye konuşan Papa, bu kötülükleri 
“yozlaşma, Afrika’yı harap eden şiddet, bu kıtanın zenginliklerinin 
yağmalanması ve silah ticareti” olarak sıraladı.

“Papa, “Biz Hıristiyanlar, inanç ile birlikte Afrika’ya tüm bu 
kötülüklere karşı direnme gücü vermek için mümkün olan her şeyi 
yapmak zorundayız” dedi.”[40]

Papalar, bir kez seçildiler miydi, artık onları oturdukları makamdan, 
ölümün dışında hiçbir şey alamaz, uzaklaştıramaz, indiremez. Yani 
Papa seçilen kişi, ömür boyu papadır. Bunun verdiği güvenle Papa, vic-
danının sesini dile getiriyor.

Bundan önceki Polonyalı Papa da ABD’nin Irak’a saldırı sına ve iş-
galine karşı çıkmıştı. “Bu savaşın hiçbir vicdani ve ahlâkî gerekçesi 
yoktur” demişti. Oysa aynı Papa, Sosyalist Kamp yıkılıncaya kadar 
CIA’yla aktif işbirliği etmişti.

Bu şunu gösteriyor: Papalar, Batılı Hıristiyan Emperyalistlerin, dün-

[40] agy.
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yayı yağmalamasına, emperyalist savaşlar ve işgallerle insanlığı kana 
ve ateşe boğmasına büyük ölçüde ses çıkarmıyorlar. Çünkü yağmacı 
sömürgenler, yanlarında İncil’i de yani Hıristiyanlığı da götürüyorlar 
ideoloji olarak. Eski sömürgeciler, Hıristiyanlığın ardına gizlerlerdi 
aşağılık talancı amaçlarını. Biz; geri, ilkel, vahşi halklara-toplumlara, 
Tanrının mesajını ve medeniyeti götürüyoruz. Kutsal bir görev yapıyo-
ruz, derlerdi. Masum insanları böyle demagojilerle kandırıp uyuturlar-
dı. 1850’den sonraki emperyalist yeni sömürgecilerse biz; geri halklara, 
demokrasi ve özgürlük götürüyoruz, diyorlar. Dini, eski sömürgeciler 
gibi kullanmıyorlar. Fakat ekonomik hâkimiyetin kültürel hâkimiyeti 
de beraberinde getireceğini, dinin de kültürün bir parçası olduğunu her-
kes gibi papalar da bilir. Bizde, son yıllarda, göze batar biçimde bir 
gelişme gösteren Hıristiyanlaşma eğiliminin sebebi de budur. Bizim 
hain Parababaları sınıfının ve onların siyasi iktidarlarının Batılı Emper-
yalistler (ABD ve AB) emrine girmiş ve ekonomiyi onların eline teslim 
etmiş olmalarıdır… İşte bu sebepten kiliseler sokak aralarına, apartman 
katlarına kadar yaygınlaşmaktadır son yıllarda…

Papalar da yukarıda söylediğimiz gibi bu gerçeği iyi bilir. Bu neden-
le de emperyalistlerin saldırganlığına genelde ses çı karmaz, göz yumar. 
Böylece de onaylamış olur.

Fakat papalar bir diğer yandan da vicdanlarını rahatlatmak ihtiyacı 
duyar. Çünkü emperyalist saldırganların yaptıklarının savunulur yanı 
yoktur. Yani birazcık insan vicdanı taşıyan kişi bunları kabul etmez. 
İşte papaların vicdanı da bundan rahatsız dır. Ve onlar vicdanlarını ra-
hatlatmak ihtiyacındadır. Vicdan rahatlatmanın Hıristiyanlıkta herkesin 
bildiği yolu “Günah çıkarmak”tır. İşte papalar da bunu yapıyor…

Yeni Papa, yukarıda aktardığımız satırlarda şunu diyordu, çözüm 
olarak: “Biz Hıristiyanlar, inanç ile birlikte, Afrika’ya tüm bu kötülük-
lere karşı direnme gücü vermek için mümkün olan her şeyi yapmak 
zorundayız.”

Papa, mazlum kuzunun kurtarılması işini, yine zalim kurda ısmarlı-
yor. Batılı Emperyalistler, Afrika’ya, “kötülüklere karşı direnme gücü 
vermek (…) zorunday”mış.

Peki kötülüğü yapan kim?
Yine onlar… Yani Batılı Emperyalistler, Afrika’ya, kendi lerine 

“karşı direnme gücü vermek (…) zorunday”mış… Buna eşekler bile 
inanmaz… Ve de güler…
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Sömürgeci Batılılar, tüm dünyayı yağmaladılar,
kana-ölüme ve acılara boğdular

Eski sömürgecilerin bu zalimliklerine, dünyanın bir başka köşe-
sinden, Latin Amerika’dan da birkaç örnek vermek isti yoruz. Aşağıda 
aktaracağımız olayları, Charles Darwin’in, 1832’de, bir İngiliz araş-
tırma gemisiyle çıktığı, beş yıl süren bir dünya seyahati sırasında tuttu-
ğu günlük notlardan öğreniyoruz. C. Darwin’in notlarını baz alarak, bu 
yolculuğu anlatan, TÜBİTAK yayınları arasında yer alan bir kitaptan 
aktarmalar yapacağız. Darwin, bilim dünyasını altüst eden ünlü Evrim 
Teorisini de bu yolculuğunda daha doğrusu araştırma-inceleme gezisin-
de oluşturur…

“(...) Bu yerliler çok iyi biniciydiler ve (…) ilkel inançlarına 
bağlıydılar. İnançlarına göre gökyüzündeki yıldızlar ölmüş ataları, 
Samanyolu atalarının devekuşu avladığı tarla, Macellan bulutları 
da öldürdükleri devekuşlarının tüyleriydi. Yerliler o sıralarda, git-
tikçe çoğalan sığır sürülerini otlatmak için topraklarının peşinde 
olan Arjantinlilere karşı ölüm kalım savaşı veriyordu. Yaşananlar, 
Ortabatı Amerika’da yaşananların tekrarıydı. Verilen mücade-
lenin çok daha acımasız oluşu hariç. Yerliler, kendilerini yok et-
meye çalışanlara karşı, kaybetmeye mahkûm oldukları bir savaş 
veriyorlardı. Daha önceleri iki bin-üç bin kişinin yaşadığı köyleri 
vardı. Darwin’in orada olduğu sıradaysa Pampalarda (otlu fakat 
ağaçsız geniş ovalarda. – K. Y.) evsiz barksız dolaşan kabileler ço-
ğunluktaydı.

“Arjantin kuvvetlerinin komutanı General Rosas karargâhını 
El Carmen’in 130 kilometre kuzeyindeki Rio Colorado’da kurmuş-
tu. (…)

“Darwin El Carmen’den Rio Colorado’ya karadan giderek 
Rosas’la bağlantı kurmayı, sonra da (…) Buenos Aires’e gitmeyi 
planlamıştı. (…)

“(...)
“Akşamüstü General Rosas’ın kampına vardılar. Burası bir is-

tila ordusunun karargâhından çok bir haydut çetesinin saklanma 
yerine benziyordu. (…)

“(...)
“Generalin kendisi de adamları gibi sert ve gösterişliydi. Maiye-

tinde onu eğlendirmekle görevli birkaç tane soytarı vardı. General 
güldüğü zamanlar çok tehlikeli olmasıyla ün yapmıştı. Bu anlarda, 
birinin vurulması ya da kollarından ve bacaklarından yere çakıl-
mış dört kazığa asılarak işkence edilmesi emrini vermesi olasıydı. 
(…) Ayrıca otoriter bir insandı. Kaderinde, uzun yıllar Arjantin 
diktatörü olmak vardı. Darwin’i büyük bir ciddiyet ve nezaketle 
karşıladı. Darwin’in ondan çok etkilendiği anlaşılıyor. Generalin 



116

Güney Amerika Fiziki Haritası



117

gücünü ve nüfuzunu ülkenin gelişmesi ve refahı için kullanacağı-
nı yazıyordu. Bu tahmini, kendisinin de on yıl sonra kabullenmek 
zorunda kaldığı gibi “korkunç şekilde ve tamamen yanlış” çıktı, 
Rosas çok zalim bir başkan oldu.

“Yerlilere karşı uyguladığı savaş taktiği çok basitti. Salina de-
nilen tuz gölleri dolaylarında yaşayan ve Pampalarda dağınık ola-
rak dolaşan yaklaşık yüzer kişilik kabileleri çeviriyor, elinden ka-
çanları da yakalayıp hepsini bir araya topladıktan sonra tümünün 
katledilmesini emrediyordu. Yerlilerin Rio Negro’yu geçip güneye 
kaçma şansının da olmadığını söylüyordu. Dost bir kabileyle yap-
tığı anlaşmaya göre o tarafa giden her kaçak öldürülecekti. Bunu 
yapmaya hazırlardı, çünkü Rosas onlara kaçan her yerli için kendi 
kabilelerinden birinin öldürüleceğini söylemişti.

“Darwin’in orada olduğu süre boyunca, saat başı gelen çatışma 
haberleri ve söylentileri yüzünden kamp sürekli bir karmaşa için-
deydi. Bir gün Rosas’ın Boenos Aires yolu üzerindeki ileri karakol-
larından birinin yok edildiği haberi geldi. Miranda adındaki bir 
komutana, üç yüz adamla misilleme yapması emredildi. Darwin o 
sıralarda yakınlardaki Bahia Blanca’daydı. “Geceyi burada geçir-
diler. Ordugâhlarından daha vahşi ve daha çılgın bir şey düşünmek 
olanaksız. Bazıları kendilerinden geçene kadar içti, bazıları akşam 
yemeği için kesilen hayvanların buharı tüten kanını içti. Sonra da 
sarhoşluktan kusup hepsini geri çıkardılar. Her yerleri pislik ve 
pıhtılaşmış kanla kaplıydı.”

“Ertesi sabah baskının yapıldığı yere doğru yola çıktılar. İzleri, 
gerekirse Şili’ye kadar sürmeleri emredilmişti. İz sürme işinde tam 
birer uzmandılar. Bin kadar atın izlerine bakarak kaçının binek, 
kaçının yük hayvanı olduğunu, hatta nal izlerindeki düzensizlik-
ten, ne kadar yorgun olduklarını saptayabiliyorlardı. Darwin, “Bu 
adamlar dünyanın öbür ucuna kadar gidebilir.” diyor. Sonradan, 
harekâtın başarılı olduğunu öğrendi. Açık araziden geçen bir grup 
yerli görülmüş, Miranda’nın adamları da dörtnala hücuma geç-
mişti. Yerliler toplu bir savunma planlayacak vakit bulamamıştı. 
Hepsi değişik yönlere kaçarak kendi başlarını kurtarmaya çalı-
şıyordu. Köşeye sıkıştırılan kaçaklar son derece vahşi oluyordu: 
Ölmek üzere olan biri saldırganın başparmağını ısırmış, gözleri 
oyulduğu halde ağzından bırakmamıştı. Yaralı olan bir başkası ölü 
taklidi yapmış, sonra aniden sıçrayarak bıçağıyla bir askerin üstü-
ne çullanmıştı. Bir üçüncüsü bir yandan merhamet dilenirken öte 
yandan beline sarılmış olan bolası (deri şeritlerin ucuna sarılmış olan 
iki ya da üç taştan oluşan bir tür av ve savaş silahı - K. Y.) gevşetip, 
saldırgan yanına geldiğinde hücum etmeye hazırlanmıştı. Hemen 
boğazını kestiler. Sonunda yüz kadar erkek, kadın ve çocuk yaka-
landı. Casus olarak işe yaramayacak gibi görülen bütün erkekler 
kurşuna dizildi. Kızlardan güzelce olanlar daha sonra askerlere 
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dağıtılmak üzere bir kenara ayrıldı, çirkinler ve yaşlı kadınlar öl-
dürüldü. Çocuklar da köle olarak satılmak üzere götürüldü.

“Öldürülmeyen tutsaklar arasında özellikle iyi görünümlü, 
boyları 1.80 metreden uzun, üç delikanlı vardı. Sorgulanmak üzere 
yan yana dizilmişlerdi. Birinci adam kabilenin geri kalanının ne-
rede olduğunu söylemeyi reddedince vuruldu. Ardından ikincisi. 
Üçüncüsüne gelince, o da hiç tereddüt etmedi: “Ateş et. Ben bir 
erkeğim, ölmeye hazırım.” dedi. Bu sahnelerin hiç de yabancısı ol-
mayan akbabalar havada daireler çizerek uçuyordu.”[41]

Yukarıda aktarılan satırlarda “vahşi” diye anlatılan yerliler, işgalci 
medenilerden bin kat daha insancıldır, daha yiğittir, daha fedakârdır, 
daha toleranslıdır, daha yüreklidir. Bu yerliler, önceki yazılarımızda 
uzun uzun söz ettiğimiz Barbar yani İlkel Sosyalist Toplum insanlarıdır. 
Görüldüğü ya da anlatıldığı gibi, hepsi de son nefeslerini verene kadar 
savaşmaktan vazgeçmiyorlar. Veya kendi kan kardeşlerine ihanet etme-
leri ya da ölümü seçmeleri istenince, gözlerini kırpmadan-“hiç tereddüt 
etmed”en ölümü seçiyorlar… Barbar denilen, daha doğrusu medenile-
rin yani sınıflı toplum insanlarının, kötülemek için Barbar dediği insan 
budur işte. Böylesine bir yiğitlik karşısında insan nasıl duygulanmaz…

Şimdi aktarmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Baka lım Yer-
lilerin katledilmelerine sebep olan suçları neymiş…

“Darwin dehşete düşmüştü, ama bu Hıristiyan askerlerin, kan-
larına girdikleri çaresiz paganlardan (Çoktanrılı-putperestlerden - K. 
Y.) çok daha vahşi olduğunu günlüğüne yazmaktan başka yapacağı 
bir şey yoktu.”[42]

Görüldüğü gibi bizim Barbarlarla Medeniler hakkındaki yargıları-
mıza, olaya gözleriyle görerek tanık olan Darwin de katılmaktadır. Bi-
zim görüşümüz soyut bir iddia değildir. Ger çeğin kendisidir…

Devam ediyoruz aktarmaya:
“(...) Rosas’ın kampındaysa herkes yaptıklarının doğru ve adil 

olduğundan emindi. Yerliler, Arjantinlilerin kendi av sahalarına el 
atmasına kızmış, çiftçilerin koyun ve ineklerini öldürmüştü. O ne-
denle suçluydular ve yok edilmeleri gerekliydi. Yerliler Darwin’i 
yakalasaydı da onların ne mal olduğunu kendi gözleriyle görseydi! 
Hiç olmazsa kadınlar sağ bırakılabilirdi dediğinde, “Hayır, bıra-
kamazsınız, çok çabuk ürüyorlar.” cevabını aldı. Kısacası yerliler 
iğrenç yaratıklardı, farelerden de iğrenç, işte o kadar!

[41] Alan Moorehead, Darwin ve Beagle Serüveni, s. 86-96.
[42] agy, s. 96.
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“Bu baskın sırasında kadınlar arasında çok güzel iki İspanyol 
kız vardı. Çocukken yerliler tarafından kaçırılıp büyütülmüşlerdi 
(bu savaş uzun zamandır devam ediyordu). Anadillerini unutmuş-
lardı, davranışları da tamamen yerlilerinki gibiydi. Şimdi kendile-
rini tekrar uygar (medeni - K. Y.) yaşama alıştırmak zorundaydılar. 
Uygar yaşam da, büyük olasılıkla Rosas’ın sarhoş ve kaba süvarile-
rine cariyelik etmek ve yarı kölelik anlamına geliyordu.”[43]

Barbar, Medeninin çocuklarını kaçırıyor. Onlara hiç ayrıca lık gös-
termeden, kendi çocukları gibi bakıyor. Büyütüyor onla rı. Kendinden 
görüyor, sayıyor, öyle kabul ediyor.

Medeniyse, ele geçirdiği yerli çocukları, “köle olarak sa tılmak üze-
re alıp götürüyor”. Yetişkin erkekleriyse katlediyor. Kadınların “yaşlı 
ve çirkinleri”ni öldürüyor hiç acımadan. Yerli güzel kadınlarıysa, ca-
riyeleştiriyor. Savaş ganimeti olarak, sarhoş, cani askerlerine paylaştı-
rıyor… Köken olarak kendinden, yani İspanyol olsalar bile… Aradaki 
farkı, artık varın siz hesap edin…

Aktarmamızı sürdürüyoruz:
“Mağrur ve nazik General Rosas’ın Patagonya yerlilerine karşı 

yürüttüğü acımasız savaş demek buydu. Darwin’e göre bu savaş 
ancak tek bir şekilde sonuçlanabilirdi: Kurtulabilenlerin erişilmesi 
daha zor olan dağlara çekilmesi, sonunda da ırkın yok olması. Baş-
ka deyişle, en iyi uyum sağlayanın hayatta kalacağı kuramının bir 
uygulaması… Sıra onlara geldiğinde Fuegoluların (Darwin’in daha 
önceden tanışmış olduğu Güney Amerika’nın en güney ucunda bulu-
nan, Tierra del Fuego-Ateş Toprağı denilen bölgede yaşayan yerlilerin. 
- K. Y.) ne kadar şansı olabilirdi?”[44]

“(...) Amerikan yerlileri, Avustralya yerlileri yok oluyordu. Fu-
egoluların da sırası gelecekti. On dokuzuncu yüzyılın sonuna gelin-
diğinde, üç Fuego kabilesi neredeyse tümüyle yok olmuştu. Darwin 
oraya gittiği sıralar nüfusla rı on bini bulan Batı kanalındaki kano 
insanları Alacalufe lerin nüfusu 1960 yılında yüz kişiye zor ulaşı-
yordu.”[45]

Bir yerde yine şöyle der yazar:
“Alize rüzgârlarının önüne düşüp Galapagos’la Tahiti arasın-

daki 5150 kilometrelik yolu yirmi beş günde tamamladılar ve 15 
Kasım 1835’te Kaptan Cook’un altmış altı yıl önce yaptığı gibi, 
Matavai Koyu’nda demir attılar. Çevreleri bir anda düzinelerle 

[43] agy, s. 96.
[44] agy, s. 96.
[45] agy, s. 79.
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kanoyla sarıldı. Venüs Limanı’na çıktıklarında kadın, erkek ve 
çocukların oluşturduğu mutlu ve güleryüzlü bir kalabalık onları 
karşıladı. Darwin, “Güzel Tahiti!” diye haykırmaktan kendini ala-
madı. Her şey çok hoşuna gitmişti. Adayı güzel, insanlarını konuk-
sever buldu: “Yüz ifadelerinde onlara vahşi demeyi olanaksız kılan 
bir yumuşaklık var.”[46]

“Darwin’e Tahitililerin misyoner korkusuyla yaşayan, asık su-
ratlı insanlar olduğunu söylemişlerdi, ama şimdi bunun kesin ola-
rak yanlış olduğunu görüyordu. “Avrupa’da bunların yarısı kadar 
neşeli ve mutlu yüzlü insanlar bulmak çok zordur.”[47]

Darwin, konu edilen yolculuğunda Avustralya’ya da uğrar. Bu bö-
lümle ilgili görüşlerini içeren birkaç paragraf aktaralım:

“İki hafta sonra 12 Ocak 1836’da, hafif bir rüzgârla Jakson 
Limanı’nın girişine vardılar. Sydney kentinin büyüklüğü, büyük, 
beyaz taş evler, yeldeğirmenleri ve genel refah havası onları çok 
şaşırttı. Kent merkezindeki bir dönümlük bir arsa kısa bir süre 
önce 12.000 sterline satılmıştı.” “Zengin olmak için ideal bir ülke. 
Burada koyun çobanlığı yaparak bile zengin olunabilir.” Darwin, 
âdeti olduğu üzere, bir rehber ve iki at kiralayıp iç bölgelere doğru 
yola çıktı. Pranga mahkûmları -silahlı nöbetçiler gözetiminde çalış-
tırılan zincire vurulmuş hükümlüler- sayesinde mükemmel yollar 
yapılmıştı, ancak arada bir rastladıkları, yün balyası yüklü öküz 
arabaları dışında yolculuk yapan pek yoktu. Solgun yapraklı ve 
kabukları parçalanmış okaliptus ağaçlarından oluşan ormanlar, 
onun Güney Amerika’daki sevgili tropik ormanlarının yanında 
harap ve sönük kalıyordu. Darwin “Bitmez tükenmez okaliptus 
ailesinin cılız ağaçları yolun iki tarafına sıralanmış.” diyor. 380 C 
sıcakta, “sanki ateşin üzerinden esen” bir rüzgâr altında yol aldık-
larından, bu ağaçların gölge vermeyişi büyük bir sakıncaydı. Dö-
nüş yolunda, Sydney dışında, “hanımefendileri andıran, İngilizvari 
tavırları olan güzel Avustralyalı kızlar”ın bulunduğu büyük bir kır 
evinde kısa bir mola verdi.

“Avustralya onu pek de ilgilendirmemişti. Manzarayı tekdüze 
bulmuş, mahkûmların çalıştırıldığı toplum düzeninden hiç hoşlan-
mamıştı. Belki de bir gün önce, ufak bir kusurdan ötürü kırbaç-
lanmış olan çaresiz bir mahkûmun kendisine hizmet etmesi düşün-
cesi ona iğrenç gelmişti. Mahkûmlar hoşnutsuzluk ve umutsuzluk 
içinde ömür tüketirken göçmenlerin yalnızca zenginleşmeye önem 
verdiğini görüyordu. “Kesinlikle zorunlu” olmadıkça hiçbir gücün 
onu buraya göç etmeye zorlayamayacağını düşünüyordu.

[46] agy, s. 174.
[47] agy, s. 177.
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“Hayır, Yeni Dünya Darwin’e göre değildi. Ancak Eski Dünya, 
tarihöncesi hayvanların ve Avustralya Yerlilerinin eski ve karanlık 
dünyası başka bir konuydu. Yerliler anlatıldığı gibi aşağılık yara-
tıklar olmanın tam tersine, güleryüzlü, hoş, mızrak atmada ve iz 
sürmede övgüye değer hünerleri olan kişilerdi. Geleceklerinin pek 
iç açıcı olmadığını da iyi biliyordu. Yazdıkları Kaptan Cook’un 
görüşlerini yansıtıyor: “Avrupalıların ayak bastığı her yerde ölüm 
yerlileri kovalıyor.” Sayıları şimdiden hızla azalıyordu. Kendi ül-
kelerinde yabancı durumuna düşmüş, toplumdışı kalmışlardı. 
“Gece nerede yatacağını bile bilmeyen birtakım zararsız yerlilerin, 
uygar insanların arasında dolaştığını görmek çok garip”ti. Daha 
da üzücü olan, yerlilerin bu durumu olduğu gibi kabullenmesiydi. 
Beyaz adam arada bir köpeklerinin avda kullanılmasına izin verir-
se, kesimevi artıklarını veya bir tas süt verirse, büyük minnettarlık 
duyuyorlardı.

“Aynı durum hayvanlar için de geçerliydi.”[48]

Kaptan Cook da Darwin de, tek cümleyle bütün bu canavar lığı ve 
yürek parçalayıcı olayı özetlemeyi çok güzel başarmış lar:

“Avrupalıların ayak bastığı her yerde ölüm yerlileri kovalıyor.”

Bu sebeple, İspanyolların Amerika’nın diğer bölgelerinde özellik-
le de şimdiki Meksika’da, ABD’lilerin Kuzey Amerika’da, yerli halka 
ne gibi zulümler ettiklerini ve hangi boyutlarda katliamlar yaptıklarını 
ayrıntılıca anlatmamıza gerek yoktur diye düşünüyoruz… Yapılanlar 
nitelikçe aynıdır… Özellikle ABD, yerli halkın yaşam alanını da yok 
etmek için meyve ağaçlarını kesmiş, yaban hayvanlarını öldürmüştür. 
Yani doğa katliamı (bitki ve hayvan) da yapmıştır. Ayrıca da çiçek has-
talığı virüsü bulaştırdığı battaniyeler ve giyim eşyaları vermiştir yerli-
lere… Hem de yardım görüntüsü altında…

Yerliler, çok uzun yıllardan beri ayrı bir dünyada yaşıyordu, bu yüz-
den de Çiçek gibi hastalıklara karşı bağışık değillerdi… Bu nedenle 
kitlesel ölümler meydana geldi… ABD, böylesine insanlıkdışı cana-
varca yöntemlerle Yerli Halkı soykırıma uğratmıştır. ABD Tarihi, Yerli 
Halkın yok oluş Tarihidir…

Sömürgeciler, işgaller ve yağmalar sırasında zaman zaman bir-
birleriyle paylaşım savaşları da yapmıştır. Böyle durumlarda bile, bir 
yerli ya da siyah isyanıyla karşılaştıklarında, onları sindirmek ve yola 
getirmek için aralarındaki paylaşım savaşına bir süre ara verip ittifak 
edebilmişlerdir. Darwin, gezi notların da böyle bir olaydan söz eder: 

[48] agy, s. 184-186.
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Arjantinlilerle İngilizler, Latin Amerika kıyılarında birbirleriyle sıcak 
bir çatışmanın eşiğinde dir. O anda Arjantin Ordusu’ndaki Siyah asker-
ler isyan eder. Arjantinliler, oradaki İngiliz tüccarların da çıkarlarının 
koruna bilmesi için İngilizlerden yardım talep eder. İngilizler, duraksa-
madan Arjantinlilerin yardımına koşar… Darwin’in de içinde olduğu 
bir askeri birlik hemen, Arjantin kalesinin (kışlasının) yolunu tutar.

Batılı sömürgeciler Amerika’nın, Avustralya’nın, 
Yeni Zelanda’nın ve Orta, Güney, Batı Afrika’nın 

cennetlerini sömürgeleştirdiler
Bu saydığımız kıtaların ve bölgelerin halkları, Avrupalı sö mürgeciler 

oralara geldiği zaman, İlkel Sosyalist Toplum dü zeninde yaşıyordu. 
Yani bu halklar o zaman CENNETLERİN DE yaşıyordu. Özel mül-
kiyet, sosyal sınıflar, sınıf çatışmaları bilinmiyordu bu toplumlarda. 
Eşitlikçi, kankardeşlik düzeni hâkimdi. Herkes, eşit, özgür, kardeş ve 
mutluydu. Sosyal bilim daha önce de söylediğimiz gibi insanlığın bu 
dönemine ALTIN ÇAĞ adını verir… O dönem, insanlığın belleğinde o 
adla yer etmiş ve unutulmamıştır.

İlk özel mülkiyet ve sosyal sınıflara bölünme, geçen yazıla rımızda 
uzun uzun incelediğimiz gibi, Güney Mezopotamya’da, Sümer Kent-
lerinde ortaya çıkmıştır, MÖ 4000 yıllarında. Yani bundan altı bin yıl 
önce… Fakat geçen yazılarımızda sözünü ettiğimiz sebeplerden dolayı, 
dünyanın yukarıda adını saydığımız kıta ve bölgelerinde, Avrupalılar 
15’inci Yüzyıl’ın sonlarında buralara ayak basıncaya kadar, İlkel Sos-
yalist Toplum biçimi varlığını sürdürmüştür. Yani buralarda Sınıflaş-
ma=Medenileşme, Sömürgeleşme şeklinde olmuştur. Avrupalılar, bura-
lardaki İlkel Sosyalist Düzenleri ya da Cennetleri yıkarak, yok ederek 
bu ülkeleri sömürgeleştirmişlerdir. Yerli halkları da köleleştirmişler-
dir…

İlkel Sosyalist Düzenin=Barbarlığın=Cennet’in ne oldu ğunu, bir de 
Romancıların Piri’nden Cervantes’ten okuya lım. Sanırım hoşunuza 
gidecektir… Ünlü eserinden, DON QUİJOTE’den (Don Kişot’tan) bir 
bölüm aktaralım:

“Don Quijote’yle keçi çobanları arasında geçenlere dair
“Keçi çobanları kendisini candan karşıladılar; Sancho, Roci-

nante’yle eşeğini elinden geldiğince yerleştirdikten sonra, ateşteki 
iri bir tencerede kaynayan keçi etinin kokusuna seyirtti. Ona kal-
sa o anda tencereden mideye aktaracak kıvamda olup olmadığına 
bakardı, ama yapmadı; çünkü çobanlar eti ateşten alıp yere ko-
yun postu serdikten sonra, alelacele bir kır sofrası hazırladılar ve 
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büyük bir iyiniyetle ikisini, yemeklerini paylaşmaya davet ettiler. 
Ağıldaki altı adamın hepsi halka halinde postların çevresine otur-
dular; ama önce, köylü misafirperverlikleriyle Don Quijote’ye, ters 
çevirdikleri bir yem teknesinin üstüne oturmasını rica ettiler. Don 
Quijote oturdu; Sancho boynuzdan yapılma kadehini doldurmak 
üzere ayakta kaldı.

“(...)
“Keçi çobanları, bu gezgin şövalye, silahtar laflarından bir şey 

anlamıyorlar, susup yemeklerini yemekle ve büyük bir nezaket ve 
iştahla kocaman et parçalarını midelerine indiren konuklarını sey-
retmekle yetiniyorlardı. Etler bittikten sonra, postların üzerine bol 
miktarda buruşuk fındık döktüler, yanına da taş gibi kaskatı ya-
rım kalıp peynir koydular. Bu arada boynuz boş durmuyor, kuyu 
kovası gibi bir dolup bir boşalarak öyle hızlı dönüyordu ki, ortada 
görünen iki tulumdan biri mutlaka boşalmış olmalıydı. Don Qu-
ijote midesini iyice doyurduktan sonra, eline bir avuç fındık alıp 
dikkatle bakarak, şu şekilde konuşmaya başladı:

“Eskilerin altın çağ dedikleri çağ ne mutlu bir çağmış, ne mutlu 
yüzyıllarmış. İçinde bulunduğumuz demir çağda bu kadar değerli 
olan altın, o talihli çağda kolaylıkla bulunabildiği için değil; o çağ-
da yaşayanlar senin ve benim kelimelerini bilmedikleri için. O kut-
sal çağda her şey ortaktı; günlük besinini elde etmek için, kimsenin, 
tatlı, olgun meyveleriyle kendisini davet eden sağlam meşelere elini 
uzatıp koparmaktan başka bir iş yapması gerekmezdi. Olağanüstü 
bolluktaki duru pınarlar, ırmaklar, insanlara lezzetli, berrak sular 
sunardı. Kayaların yarıklarında, ağaçların oyuklarında, çalışkan 
ve becerikli arılar cum huriyetlerini kurarlar, hiçbir çıkar gütme-
den, uzanan her ele, tatlı emeklerinin verimli mahsulünü bağış-
larlardı. Ulu mantar meşeleri, hiçbir araç gerece ihtiyaç olmadan, 
geniş, hafif kabuklarını kendiliğinden, kibarca bırakıverirlerdi; 
bunlarla, sırf gökyüzünün gazabından korunmak için, kaba kazık-
larla destek yapılarak evlerin üstü örtülmeye başlandı. O zamanlar 
sadece huzur, sadece dostluk, sadece uyum vardı; kıvrık sabanın 
ağır demiri, henüz ilk anamızın cömert karnını deşmeye cesaret 
etmemişti. O kendisi, verimli ve geniş göğsünün her yanından, o 
zamanlar kendisine sahip olan çocuklarını doyuracak, yaşatacak, 
sevindirecek şeyleri zorlanmadan sunardı. O zamanlar, saf, güzel 
bakireler vadiden vadiye, tepeden tepeye, başları açık, üstlerinde, 
namus gereği her zaman örtülmesi gerekenden fazla yerlerini ör-
tecek giysilerden başka şey olmadan, gezerlerdi. Süsleri de, şimdi-
kiler gibi, Sur firfiriyle, çeşitli şekillerde çarpıtılmış ipekle allanıp 
pullanmış süsler değildi; sarmaşıklarla örülmüş birkaç yeşil pıtrak 
yaprağından oluşurdu; belki de bu süslerle, günümüzde saraylı ha-
nımların, aylaklık meraklarıyla öğrendikleri tuhaf, aşırı icatlarla 
dolaştıkları kadar gösterişli ve gururlu dolaşırlardı. O zamanlar, 
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ruhun aşkla ilgili kavramları, tıpkı algılandıkları şekilde, basitçe, 
safça ifade edilir, daha şatafatlı olsun diye yapmacıklı, dolambaçlı 
laflar aranmazdı. Gerçeğe ve içtenliğe hile, yalan ve kötülük ka-
rışmazdı. Adalet kendi amaçlarını güder, şimdi olduğu gibi çıkar 
ve iltimas amacıyla bulandırılmaya, lekelenmeye, hırpalanmaya 
cesaret edilemezdi. Gelişigüzel yargı alışkanlığı, henüz yargıçların 
kafasına yerleşmemişti, çünkü o zamanlar yargılamaya gerek yok-
tu, yargılanacak kişi yoktu. Bakireler ve namus, söylediğim gibi, 
istedikleri yerde, tek başlarına, yabancıların arsızlığı ve şehveti ta-
rafından lekelenme korkusu olmadan, dolaşırlardı; bakireliklerini 
kendi istek ve iradeleriyle yitirirlerdi. Oysa şimdi, iğrenç çağımız-
da, hiçbir bakire emniyette değil, (...) Onların emniyeti için, zaman 
geçtikçe ve kötülük arttıkça, gezgin şövalye tarikatları kuruldu; 
bakireleri kollamak, dulları korumak, yetim ve muhtaçlara yardım 
etmek için. İşte ben de bu tarikata bağlıyım, çoban kardeşlerim; 
bana ve silahtarıma yaptığınız ikramlar ve gösterdiğiniz konukse-
verlik için sizlere teşekkür ederim. Gerçi tabiat kanunlarına göre 
bütün canlılar, gezgin şövalyeleri kayırmak mecburiyetindedir; an-
cak, sizlerin bu mecburiyetten haberiniz olmadan beni ağırlamanız 
ve ikramda bulunmanız, iyi niyetinize en derin iyi niyetimle teşek-
kür etmem için yeterli sebeptir.”

“Şövalyemiz, pekâlâ kaçınabileceği halde bu uzun söylevi verdi, 
çünkü kendisine verilen fındıklar ona altın çağı hatırlatmış ve ak-
lına, keçi çobanlarına bu gereksiz açıklamayı yapmak esmişti. Ço-
banlar ise, tek kelime etmeden, şaşkına dönmüş, kafaları karışmış 
halde dinlediler. Sancho da susuyor, fındık yiyor ve şarap soğusun 
diye bir mantar meşesine astıkları ikinci tulumu sık sık ziyaret edi-
yordu.”[49]

Cervantes’in, kahramanı Don Quijote’in ağzından naklettiği bu “Al-
tın Çağ”, kuru-soyut bir iddia değildir. İnsanlığın tümü nün bir milyon 
yedi yüz bin yıl boyunca yaşadığı bir gerçeğin tâ kendisidir. Cervantes 
ünlü eserini 1605’te yayımlar. Darwin ise bundan ortalama 230 yıl son-
ra İlkel Sosyalist Toplumu, bizzat kendisi yaşayarak görür. Buna kanıt 
olarak, Darwin’in söz konusu gezisini anlatan notlarından ve kitaptan 
bir bölümü örnek olarak aktaralım:

“Güney Amerika’nın dağlarına yaptığı dikkatle planlanmış, 
tehlikeli yolculuklardan böylesine farklı başka bir yolculuk düşü-
nülemezdi. Darwin kılavuzlara beraberlerinde yiyecek ve giyecek 
getirmelerini söylediğinde, dağlarda yiyeceğin bol olduğunu, giye-
cek olarak da tenlerinin yeterli olduğunu söylediler. Gerçekten de 
doğanın zenginliği sayesinde kolay ve rahat bir yolculuk yaptılar. 

[49] Cervantes, Don Kişot, s. 100-102.
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Geceyi geçirmek için mola verdiklerinde, iki Tahitili birkaç dakika 
içinde üstü muz yapraklarıyla örtülü çok güzel bir bambu kulü-
be kurdu. Bir gölcüğe atlayıp “tıpkı su samurları gibi, gözleri açık 
olarak, balıkları köşelere sıkıştırıp yakaladılar.” Balık ve muzları 
taze yapraklara sarıp iki kızgın taş arasında pişirerek çok nefis ye-
mekler hazırladılar; kendileri de bu yemekleri gizlemedikleri bir 
keyifle yediler.”[50]

Aslında Cervantes’in ünlü romanının tümü, İlkel Komünal (Sosya-
list) Topluma duyulan özlemin destansı bir dille anlatı mıdır. İnsanlığın, 
kaybetmiş olduğu Cennetine yakılan bir ağıt tır… Güldürücü bir kabuk 
altına konulan, ya da öyle bir kabukla üstü örtülen bir ağıttır…

Şövalye bildiğimiz gibi, Barbar=İlkel Sosyalist Toplum De ğerlerini 
taşıyan, temsil eden halk önderidir, savaşçıdır.

İlkel Komünal Toplum değerleriyle, Sınıflı Toplum değer lerinin 
(daha doğrusu değersizliklerinin) karşılaştırması yapılır sık sık bu ünlü 
eserde.

Bu anlayışla okunursa eserin ruhu kavranabilir. 

Batılı saldırganlar, 1850’den sonra
dünyanın tamamını kan ve ateş denizine çevirdi

Batılılar, Tekelci kapitalizm yani emperyalizm aşamasına ulaşınca, 
dünyayı daha çok yağmalamak için daha büyük hırsla, gözü dönmüş-
lükle ileri atıldılar. Bütün dünya pazarlarını ve doğal zenginlikleri ele 
geçirmek istiyorlardı… Ulaştıkları ekonomik gelişmişlik (yoğunlaşma) 
düzeyi, onları, buna zorluyordu. Mecbur kılıyordu… Sermayeleri kendi 
ülkeleri içine sığmıyordu artık.

Eşitsiz gelişim kanunu, aralarındaki çelişkiyi şiddetlendirdi. Dün-
ya’yı yeniden ve yeniden paylaşmak için, iki büyük savaş çıkardı Em-
peryalist Batılılar: Birinci ve İkinci Emperyalist Paylaşım-Yağma Sa-
vaşı dendi bu savaşlara… Altmış milyon masum insan bu savaşlarda 
canlarını yitirdi. Milyarlarca insan acılara garkoldu… Şehirler yakıldı, 
yıkıldı…

Bu alçaklar, Osmanlı’yı da kendi aralarında paylaşmışlardı, Birinci 
Yağma Savaşını başlatmadan önce, bildiğimiz gibi.

1917 Büyük Ekim Devrimi sonrasında, bu paylaşım planı devrik 
Rus Çarı’nın çekmecesinde bulunmuş ve Lenin tarafın dan açıklanmıştı 
yine bilindiği gibi. Bu planda, hangi emperya list devlete, Osmanlı’nın 

[50] Alan Moorehead, agy, s. 176-177.
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hangi bölgesinin verileceği yazılıydı. Tabiî planın altı da imzalanmıştı 
emperyalistlerin temsilcileri tarafından.

Emperyalistler, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeryüzünden silmek için 
dört bir yandan saldırdılar. Bu cephelerden biri de ÇANAKKALE’dir 
hepimizin çok iyi bildiği gibi.

Osmanlı, bu Cepheye 310.000 asker sevk etmiştir. 251.309 da zayiat 
vermiştir. Yani 310 bin askerinin 251.309’unu kaybetmiştir, yalnızca 
bu cephede… Saldırının, çapını-büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz?

Alçak, saldırgan emperyalistler de, buraya getirdikleri orta lama ya-
rım milyon askerlerinin yarısını kaybetmişlerdir.

Sayı ve silah üstünlüğüne rağmen emperyalist saldırganlar, kesin bir 
yenilgiye uğratılmışlardır. Çünkü onlar bizi yok etmek için saldırmış-
lardı. Vatanımızı işgal edip, insanımızı köleleştirmek istiyorlardı.

Fakat biz, haklı ve meşru bir savaş yapıyorduk. Çok kayıp verdik, 
çok acılar çektik ama biz kazandık.

Geçen ilkbaharda, Çanakkale Savaşlarının 90’ıncı anma Törenlerin-
de konuşan Tayyip, bu savaşın, tarihin en son şövalye ruhlu savaşı ol-
duğunu öne sürdü… Tabiî İngiliz, Yeni Zelanda ve Avustralya yetkilile-
rinin ve o ülkelerden gelen kalabalığın önünde. Her zaman yaptığı gibi 
yine dürüst davranmadı. Yurtsever, halksever davranmadı. Yine em-
peryalist efendilerine yaranma çabasına girdi. Bilirsiniz, Partisi seçimi 
kazanır kazanmaz, kendisi daha milletvekili bile değilken, Batılı ağa-
babalarının başşehirlerini ziyaret etmiş; “Hizmete hazırım. Emirlerinizi 
bekliyorum.” mesajı vermişti onlara. O sözlerine hep sadık kalmıştır. 
Çünkü, Türkiye’de, ne acıdır ki, kimin iktidar olacağına Batılılar ka-
rar vermektedir. Yani başbakanları, bakanları, ABD ve AB seçmektedir. 
Tayyip’in ve Tayyipgiller’in Batılılara sadakatinin sebebi budur işte… 
Türkiye’de altmış yıldır hükümetler, emperyalistlerin daha doğrusu on-
ların temsilcisi ABD’nin eliyle kurulup bozulmaktadır.

Dikkatinizi çekerim; giden ABD Büyükelçisi E. Edelman, aynen 
şöyle dedi:

“Bir süre daha Tayyip Erdoğan Hükümeti’yle çalışmayı düşü-
nüyoruz.”

Bu ne demektir?
Bir süre daha böyle… Ama sonra bu gidecek, yerine yenisi gelecek. 

Biz getireceğiz…
Edelman’ın cümlesinin mantıkî yorumu budur. Zaten söy lediğimiz, 

yazdığımız gibi 60 yıldan beri hep böyle olmuştur. Önceki yazılarımız-
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da işlemiştik bu konuyu da.
Çanakkale Savaşlarına dönersek… Tayyip’in konuşmasıyla ilgili 

olarak şunları demek gerekir:
Bu savaşları “Şövalye Ruhlu” yapan yalnızca biziz… Haklı olan da, 

meşru olan da, yiğitçe savaşan da-ölümü hiçe sayarak savaşan da biziz 
yalnızca…

Yaralanan düşman askerlerini, kucaklayarak kendi siperine teslim 
edip geri dönen biziz… Ele geçirdiğimiz düşman asker lerine ve yaralı-
larına insanca davranan biziz…

Emperyalistlerse, bizim hastane olarak kullandığımız sağlık çadırla-
rını bile uçaklarla bombalamaktan çekinmemiş ve bin lerce yaralı aske-
rimizi alçakça katletmiştir. Oysa biz, onların hastane gemisini bir kere 
bile bombalamadık. “Şövalye Ruhlu” savaş vermek için önce haklı ola-
caksın. Haklı bir davayı savunacaksın. İnsancıl bir davayı savunacak-
sın. Sonra da savaşın hiçbir aşamasında, insan olduğunu unutmayacak-
sın. Yani insanlık dışı bir davranışta bulunmayacaksın. Savaş ahlâkına 
harfiyen uyacaksın.

Bu niteliklere sahip olan bizdik Çanakkale’de... Emperya listlerse 
DEĞİL!

Batılıların (ABD VE AB) son 500 yıllık Tarihi,
insanlığa karşı işlenmiş en aşağılık,

en hayâsızca suçların Tarihidir
Bu gerçeği, yazımızın başında aktardığımız satırlarda, Papa bile iti-

raf ediyor. Böylece de vicdanını rahatlatıyor. Gördük bunu…
Oysa bizim “TÜSİAD”cılar ve “TİSK”çiler, TAYYİPGİL LER ve 

SATILMIŞ MEDYA ne yapıyor?
AB’ye girme maskesi altında, Vatanı ve Halkı, emperya listlere bütü-

nüyle satmanın en sinsi hesabını yapıyor, yollarını arıyor…
Parababaları, Batılı Emperyalistlerle ortaktır. Çıkar ortaklı ğıdır on-

larınki. Siyasi iktidar, onlar tarafından oluşturulmuştur. Yerli-yabancı 
Parababaları tarafından... O sebeple de onlara hizmet etmektedir. Kar-
şılığındaysa hem küp doldurmakta hem de koltuk ve nam sahibi olmak-
tadır.

Satılmış medyaysa, özelleştirme kılıfı altında gizlenen KAMU 
MALLARI TALANINDAN PAY KAPMAYA çalış maktadır. Onun da 
ihanetinin sebebi budur.

Bu hain, satılmış, vatan ve halk düşmanı medyanın dönek yazar-



128

çizerleri de, on binlerce dolar maaş almaktadır. Bu ciğeri beş para et-
mez kolej (misyoner okulu) bebeleri, zaten öğren ciliklerinde düşman 
edilmişlerdir kendi ülkelerine, halklarına ve kültürlerine. Emperyalist 
kültürle doktrine edilmişlerdir bu alçaklar… Yani kafadan sömürgeleş-
mişlerdir.

Velhasıl bu hainler takımının tümü çıkar birliği içindedir. Ve hiçbiri 
o alçakça işi babasının hayrına yapmamaktadır.

İşte bu Hainler Cephesi, ellerindeki sonsuz olanaklar bula naklarla, 
Halkımızın kafasını bombardıman etmektedir hemen her gün, hatta 
her saat… Mütareke Basını’nın yaptığını yap maktadır aynen. Bütün 
ulusal, yurtsever, halksever ve insancıl değerleri Tiye alarak, insanla-
rımızı, kendisi gibi insanlığından çıkarmaya, insanlığını unutturmaya 
çalışmaktadır. Böylece de Halkımızı, bir koyun veya sığır sürüsü gibi 
emperyalistler em rine sokmaya çabalamaktadır. Bu namussuzca saldırı-
sına karşı çıkan biz devrimcileri de, “fanatikler, ideolojik şartlanmışlık 
(saplantı) içinde bulunanlar, yaşadıkları çağdan habersiz olan lar” gibi-
sinden pis demagojilerle suçlamaktadır. Yine Mütareke Basını’nın yap-
tığı gibi… Onlar da, Sivas Kongresi’nde Mandacılığı kesin bir biçimde 
mahkûm eden Kuvayimilliyecileri, “Çılgın, Haydut Çetesi” gibi bayağı 
nitelemelerle suçluyorlardı. İhanetin niteliği aynı olunca, kullandıkları 
dil de, öne sürdükleri argümanlar da (gerekçeler de) ister istemez aynı 
oluyor. Sözümüzdür!.. Sonları da aynı olacaktır…

Gördüğümüz gibi, bu hainler-satılmışlar cephesinin hiçbir bileşeni 
Papa kadar olsun insan olamıyor.



Rahmi Koç ve Tayyipgiller[51]

[51] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 01 Ekim 2005 tarihli 7’inci sayısının Başya-
zı’sıdır.
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Finans-Kapitalle
Tefeci-Bezirgân Sermayenin ilişkisi

Biri modern Parababası, ötekiler Antika Parababası; başka türlü 
söylersek: birincisi Finans-Kapitalist, ikincilerse Tefeci-Bezirgânlardır. 
Birincisi, dünyada ilk kez On dokuzuncu Yüzyı l’ın ikinci yarısında gö-
rülmüştür. Tekelci kapitalisttir. İkincilerse altı bin yıldan beri vardır. Tür-
kiye’deyse, en az dört bin yıldan beri (Sümer, Akad, Babil ve Asur ker-
vanlarının Anadolu’da koloniler kurmaya başladığı yıllardan beri) vardır.

Aralarında bunca yıllık zaman farkı olmasına rağmen bu iki sömür-
gen kesim (biri zümre, ötekiler Antika sınıftır) bugün Türkiye’de ve 
bizim gibi geri ülkelerde, anlaşık ve kaynaşıktır. Modern olanı efendi; 
ötekilerse tabi (itaat eden-bağlanan) du rumundadır.

Birincilerin Türkiye’deki sayısı, 35-40 aileye mensup 500 kişi ka-
dardır. Büyük şehir merkezlerinde üslenmiştir bunlar. İkincilerse taşra 
il ve ilçelerinde oturur. Sayılarıysa 2000-2500 civarındadır.

Türkiye’de 70 milyon insana hayatı zehir eden, insanlarımı zı işsiz-
lik ve pahalılık cehenneminde yakıp kavuran bu bir avuç insandan olu-
şan Modern ve Antika sömürgenler topluluğudur.

Bu denli farklı çağların insanları olmalarına rağmen onları bir araya 
getiren güç veya sebep nedir?

Bir kere her ikisi de insan düşmanıdır. Her ikisinin de Allah’ı kârdır, 
faizdir yani paradır. Tabiî parayla elde edilen-alınan maldır, mülktür. 
Yattır, mercedestir, villadır. Ve daha başka pahalı şeylerdir... Mesela, 
milyarlık elbiselerdir, saatlerdir, vb. şeylerdir. (Tuncay Özkan, pazar 
öğlenleri Cüneyt Arcayürek’le yaptıkları Politika Durağı adlı progra-
mın 2 Ekim tarihli bölümünde; Tayyip’in her biri 20-30 bin dolar değe-
rinde olan birkaç tane saati olduğunu ve bunları değiş değiş takındığı-
nı-kullandığını söylemiştir.) Bunlara tapınır bu sömürgenler... Her ikisi 
de vurguncudur. Kamu malını iç etmeye bayılırlar...
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Her ikisi de ulusal değerlerden yoksundur. Biri, Batılı Mo dern Para-
babalarıyla etle tırnak gibi kaynaşmış durumdadır. Tabiî bu sefer efen-
di olan Batılı Parababalarıdır yani emperya listlerdir. Çünkü ekonomik 
güç açısından büyük olan Batılılardır. Mesela ürünlerin markaları hep 
Batılılara aittir. Bizimki onların Türkiye’deki taşeronu durumundadır. 
İşte bu sebepten R. Koç veya diğer yerli Parababalarının hemen hemen 
tek bir orijinal markası, ürünü yoktur. Bundan da hiç rahatsızlık duy-
maz. Çünkü ulusal değer taşımaz. Onun için önemli olan kârdır... Başka 
hiçbir şey önemli değildir. Yeter ki bu tatlı vurgun ve sömürü düzeni 
bozulmasın, hep devam etsin. Bütün aradığı budur.

Tefeci-Bezirgânlarsa, Finans-Kapitalistlerin ürünlerinin taş rada da-
ğıtıcılığını (satımını) yaparlar. Bu yüzden bugün muh taçtırlar onlara... 
Ayrıca üretmen insanlarımızı borçlandırıp faiz alırlar. Yani Tefecilik de 
yaparlar. Kendilerine “eşrâf, âyan” dedirtirler. Bu adlarla (kavramlarla) 
anılmayı pek severler...

Birincilerin savunduğu siyasi sistem parlamentarizmdir. Demokrasi 
ve özgürlük kavramlarını da kullanmayı çok sever. Oysa ne demokrattır 
ne de özgürlükçü... Bu kavramları halkı kandırmak için kullanır. Hep 
söylediğimiz gibi Burjuva Demokrasisi 19’uncu Yüzyıl’ın ilk yarısında 
bitmiştir. Tekelleşmeyle beraber, tekellerin çıkarı her şeyin önüne geç-
miş, her şeyden üstün tutulmuştur, onlar tarafından. Bu yüzden tahak-
kümcüdürler, gericidirler. Toplumun ilerlemesini istemezler. Hep aynı 
kalsın isterler. Kendi düzenlerinin yıkılmasından korkarlar çünkü.

İkinciler, Hilafet ve Saltanat düşkünüdürler. Görünüşte din dardırlar. 
Fakat yaşayışlarının dindarlıkla da Hz. Muhammed ve Dört Halife’nin 
yaşayışıyla da hiçbir ilgisi yoktur. Bunların yaşayışları daha önce de 
söylediğimiz gibi Firavunlarınkine benzer. Firavunlar gibi mal mülk 
düşkünü ve insan düşmanı dırlar.

R. Koç, bilindiği gibi 35 milyon dolarlık yatıyla dünya turu yapmak-
tadır. Ara sıra da uçakla Türkiye’ye gelip gitmektedir. Yani üretimle 
filan ilgisi yoktur. O işlere müdürleri bakmakta dır.

Tayyipgiller de üretimle, hep söylediğimiz gibi hiç ilgilen mezler. 
Üreticilerle, tüketiciler arasında aracılık yaparlar sade ce. Yani bunların 
ikisi de asalaktır. Alın teri dökmezler. Tersine başkalarının alın terine el 
koyarlar. Kamu mallarını vururlar. Vurguncudurlar.

R. Koç ve diğer Finans-Kapitalistler, Batılı efendileriyle çı kar 
birliği içinde oldukları için ulusal değerlerini yitirmişlerdir. Tayyip-
giller’se, Ümmetçi, Ortaçağcı oldukları için ulusal de ğerlerle hiç ta-
nışmamışlardır. Ortaçağın Ümmet düzeyini yaşa dıkları için Ulus dü-
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zeyine ulaşamamışlardır. Ümmetçilikleriyse dindarlıklarından (dine 
içten bağlı olduklarından) değil; Ortaçağda, mensubu oldukları Tefe-
ci-Bezirgân Sermayenin kayıtsız şartsız iktidar olduğundan dolayıdır. 
Bunlar işte bu sebepten Ortaçağın (o günlerin) özlemi içindedirler. 
Bugün söylediğimiz gibi suyun başını yerli-yabancı Finans-Kapita-
listler tutmuştur. Tayyipgiller yani Tefeci-Bezirgânlar, ikinci planda 
kalmaktadır, ekonomi yönetiminde. Ve sömürüden, vurgundan aldık-
ları payda... Aslan payı hep Finans-Kapitalistlerin kursağına ya da ka-
sasına girmektedir...

R. Koç ve Kıbrıs
R. Koç, 20 Eylül’de, babası Vehbi Koç’un Ankara’daki ilk sömürü 

ve vurgun üssü (merkezi) olan Çengelhan’da düzenle diği yemekli basın 
toplantısında şunları söylüyor:

“KKTC’yi bir tek biz tanıyoruz. Bangladeş tanıyacaktı, hemen 
kafasına bindiler. Kıbrıs konusunun pek çok alanda Türkiye’nin 
önünü tıkadığı görülüyor. AB, bu konuda daha dayatmacı olma-
dan, bizim çözmemiz lazım.”[52]

Yukarıdaki satırlarda dile getirilen düşünce çok açıktır: KKTC’yi 
zaten bir biz tanıyoruz. O yüzden varlığıyla yokluğu çok önemli değil. 
Dünya’ya da KKTC’yi tanıtmamız mümkün değil. Batılılar “hemen 
kafasına bin”iyor. O yüzden Batılıların istediğine razı olalım. Ne diyor-
larsa yapalım. Direnirsek, onları kızdırırız. Daha dayatmacı olurlar. Bu 
sefer onları kabul etmemiz gerekir. İyisi mi şimdi ne diyorlarsa yapalım 
iş bitsin... Zaten bu Kıbrıs, “pek çok alanda Türkiye’nin önünü tık”ıyor.

Hangi alanda tıkıyor?
AB’ye bir an önce girme alanında. R. Koç görüldüğü gibi, bir an 

önce Batılı efendilerinin kucağına atmak istiyor Türkiye’yi. Onlar için 
Kıbrıs’ın ya da Vatanın, Halkın hiçbir önemi yoktur. Varsa yoksa sömü-
rü ve talanlarıdır... Vatanı ve Halkı Batılılara peşkeş çekersek, dolgun 
komisyon alırız, tatlı hayatımızı sürdürür gideriz diye düşünüyorlar...

Tabiî bu görüşler salt R. Koç’a ait değildir. Aynı zamanda TÜSİ-
AD’ın, TİSK’in ve TOBB yönetiminin de görüşüdür.

Çok açık biçimde görüldüğü gibi, R. Koç ve benzerlerinde diren-
me ruhuyla birlikte vatan ve halk sevgisinden de, özgü venden de eser 
yoktur.

[52] Cumhuriyet Gazetesi, 21 Eylül 2005.
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Kıbrıs, hep söylediğimiz gibi, oradaki iki yüz bin Türkün sorunu 
değildir yalnızca. Türkiye’nin sorunudur. Kıbrıs’ın AB ülkesi olması, 
Türkiye’nin güneyden Akdeniz’e açılan kapısının kapatılması demek-
tir. Çünkü öyle bir durumda o bölgeden yani Kıbrıs karasularından 
geçecek olan, askeri ve sivil Türk gemilerinin AB’den izin alması ge-
rekecektir. Ayrıca da Ortadoğu’nun hemen tamamına yakınına hâkim 
bir askeri (saldırı) üssü olacaktır, AB ve ABD Emperyalistlerinin. O 
sebepten Kıbrıs çok yönlü öneme sahiptir, hem Türkiye hem de Batılı 
Emperyalistler açısından. Tabiî bu gerçeklerin hiçbiri ne R. Koç’un ne 
de Tayyipgiller’in umurunda değildir...

Tayyip ve Kıbrıs
Tayyip de, “Siirtliler Dayanışma Vakfı” gecesinde yaptığı konuş-

mada, pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da ettiği ihaneti şöyle, 
güya savunmuştu:

“Birileri gelir dayatır Kıbrıs’tan çıkın derdi. Bir yere kadar da-
yanır, ondan sonra kuzu kuzu çıkardık.”

Apaçık biçimde görüldüğü gibi Tayyipgiller, R. Koç’la aynı hainane 
düşünceye sahiptir. Ulus sevgisi, direnme ruhu, özgü ven, kişilik gibi 
insanî değerler bunlarda da hiç yoktur.

Dikkat edersek, her iki hain taraf da meseleye Hak-Haklılık açı-
sından bakmıyorlar. Bizim Kıbrıs üzerinde uluslararası ya salarla elde 
edilmiş, herkese kabul ettirilmiş haklarımız vardır, daha önce de yazdı-
ğımız gibi. Ama onlarda bunu görecek ne göz, ne vicdan, ne ruh, ne de 
kişilik var... Onların ilgili olduğu tek yön; Batılıların dayatması... Onlar 
kızar, dayatmada bulu nursa kuzu kuzu çıkarız. İyisi mi onları daha fazla 
kızdırmadan dediklerini yapalım. Anlayışları bu...

Bunları, yalnızca acizliklerinden, korkaklıklarından, bu Halkı, bu 
Ulusu tanımayışlarından yapsalardı, bu kadar öfkelenmezdik. Onları, 
acınacak derece zavallılar olarak değerlendirir geçerdik...

Ama onlar aynı zamanda çıkarları öyle gerektirdiği için de bu iha-
netleri ediyorlar. Yani onlar hem korkak hem satılmıştır.

ABD uşaklığı ve R. Koç
R. Koç, aynı konuşmasında bu yönünü de sergiliyor. Bu ko nudaki 

bir soruyu şöyle cevaplıyor:
“Ben Başbakan’ın yerinde olsam bu konuda uykularım kaçar-

dı. Enteresan bir noktada. Türkiye ABD ile kötü olamaz. Daha doğ-
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rusu olmaması gerekir. ABD’yi dışlayan ülkeler bakın İran, Suriye, 
Kore...”[53]

R. Koç, açıkça diyor ki, ABD neylerse güzel eyler. Bizlere düşen, 
ABD’nin her dediğini Tanrı buyruğu gibi kabul etmek, her yaptığına 
alkış tutmaktır.

Dünyanın Başhaydutu, kanlı zalim ABD’nin aşağılık, insanlık düş-
manı saldırılarına ve politikasına, dünyada yiğitçe karşı çıkan (duran); 
böylece de o alçağa onurluca meydan okuyan ülkeler de vardır. Küba, 
Venezüella, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir bunlar bildiğimiz 
gibi.

Bu ülkelere ne yapabiliyor ABD’nin emperyalist çakalları? Ara sıra 
silah şakırdatmanın ötesinde ne yapabiliyor?..

Hiçbir şey...
Tabiî R. Koç ve Tayyipgiller bunu göremezler. Çünkü bun lar söyle-

diğimiz gibi, farklı kategorideki yaratıklardır. Bunlar sadece insan doğ-
muştur. İşte hepsi o kadar...

Yine hatırlanacağı gibi, Tayyip’in de buna benzer onlarca açıkla-
ması olmuştur. Hatta bir keresinde, ABD gezisindeyken, ABD’nin aşa-
ğılık BOP’unu sadece kabullenmekle kalmayaca ğız, onu bölgemizde 
savunacağız da demişti. ABD’li efendileri emretmiş, bu da emir tekrarı 
yapmıştı...

R. Koç ve Ortaçağcılık
Medyacılar soruyor:

“Cumhurbaşkanı eşinin türbanlı olma durumu ne ölçüde kara-
rı etkileyecektir?”

R. Koç cevaplıyor:

“O sıkıntı yaratır... Ama eskiden başbakan eşi de türbanlı değil-
di. Türban ikinci durum. Burada asıl sorun, başbakanla cumhur-
başkanının uyumu.”[54]

Gördüğümüz gibi, R. Koç’un Ortaçağcılıktan bir rahatsızlı ğı yoktur. 
Önemli olan başbakanla cumhurbaşkanının uyumu, diyor. Böyle olacak 
ki aşağılık vurgun düzeni sistemlice sürsün gitsin. Ve ihanetler elbirli-
ğiyle edilsin.

[53] agy.
[54] agy.
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Bu cümlelerden çıkan sonuç; R. Koç’un, Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer’den şikâyetçi olduğudur. Malum, bazı ko nularda elinden 
geldiğince direnmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Sezer... Fakat ne yazık 
ki ona da AB temsilcisi Karen Fog’un deyişiyle: “Haddini bildirdi”ler. 
O da bu yüzden eskisi oranında kişilik koyamıyor. Ne yapsın? Kendi 
başına bir kişicik o. Satılmışlar cephesiyse dişinden tırnağına dek ör-
gütlü bir güç...

R. Koç şöyle sürdürüyor konuşmasını:
“Başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına çıkan, başbakanlık yet-

kilerini orada da istiyor. Bu sıkıntı yaratıyor. Bunu en iyi dengele-
yen Demirel oldu. Demirel o koltuğu doldurdu.”[55]

Gördüğümüz gibi R. Koç, yaşayan en kıdemli satılmış ser maye uşa-
ğı olan Demirel’e cilasını geçmekten (övgüsünü düz mekten) de geri 
kalmıyor.

O Demirel ki, binlerce masum Vatan Evladı, faşist cellâtlarca kat-
ledilirken, “Bana sağcılar da cinayet işliyor dedirtemezsiniz” diyen 
şerefsizdir.

Dostu Kemal Ilıcak, İLKSAN’ın 360 milyar lirasını götürürken 
(lüplerken), “verdimse ben verdim” diyen Demirel’dir.

Yeğeni Yahya Murat Demirel, Egebank kanalıyla, kamunun 1.3 mil-
yar dolarını iç ederken, “adamın bankasını elinden almışsınız, daha 
ne yapacaksınız?” diyerek; bu hayâsızca soygunu savunan Demi-
rel’dir. Bunlar gibi daha onlarca talan ve alçaklığı savunan Demirel’dir.

Ama R. Koç’un bunlardan hiç rahatsızlığı yoktur. Çünkü her ikisi de 
satılmış, hain ve bu aşağılık vurgun düzeninin savunucusudur. Ve küp 
doldurucudur... Bu rezil, insanımıza kan ağlatan düzen, onlara Cennet-
ler sunmaktadır.

Hatırlayacaksınız, Medyanın dönek, satılmış yazarçizerleri de De-
mirel’e benzer şekilde övgüler düzmeyi ihmal etmezler... Çünkü onlar 
için de bu düzen Cennettir. Onlar da milyon dolarlık transfer ücretleri 
ve on binlerce dolarlık aylık almaktadırlar. Onlar da dolar milyoneri-
dir... Yani bu alçakların hepsi çıkar birliği içindedir, “uyum”ları bun-
dandır. Ve hepsi de aslında kendi aşağılık, pis çıkarını savunmaktadır...

Burada çağrışım oldu... Aklımıza Demirel’le ilgili bir değerlendirme 
daha geldi:

Yahya Murat’ın Egebank vurgununu takip eden günlerdi. Bir tele-

[55] agy.
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vizyon yapımcısı, Demirellerle ilgili bir program hazır lamıştı. Onların 
köyüne, İslamköy’e gitmişti. Köylülere, Demirel’leri soruyordu... Ta-
biî nasıl bilirsiniz, diye...

Bir sevimli, sağduyulu, görmüş geçirmiş, yaşlı Anadolu ka dını (bir 
anacığımız), o tatlı Batı Akdeniz şivesiyle aynen şöyle demişti:

“Bakın, ben size Demirelleri anlatıverem. Demireller kurtla bir-
lik olup kuzuyu yerler. Sonra da çobanla bir olup ağlarlar. Anlaşıl-
dı mı yavrum? Demireller işte bööle...”

Ne kadar güzel, özlü bir anlatım değil mi?
Ne acıdır ki Ortadoğu’da ve diğer geri ülkelerde Demirel’ler, 

Koç’lar, Tayyipgiller gibi daha onlarca halkına düşman, satılmış, hain 
lider vardır, onların yönetimleri vardır.

İnsan soyu (ya da türü), canlıların en yücelerini, en değer lilerini ol-
duğu gibi en aşağılıklarını da içinde barındırıyor, bu lunduruyor...

Sınıflı toplum, pek çok konuda olduğu gibi, bu konuda da uzlaşmaz 
çelişkiler yumağıdır.

Fakat şundan adınız gibi emin olun ki, sonları gelecek bun ların... 
İnsanlık arınacak bunlardan... Er veya geç...

İnsanlık altı bin yıl önce kaybettiği Cennetini kendi elleriyle ve bi-
linciyle yeniden kuracak. Hem de çok daha güzel bir şekilde...





Tayyipgiller
Yemek Yer Su İçer Gibi Yalan Söyler[56]

[56] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 15 Ekim 2005 tarihli 8’inci sayısının Başya-
zı’sıdır.
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ABD’ye Uşak, Halka Kasımpaşalı
Doksanlı yılların ikinci yarısıydı. Tayyip’in oğlu Bilal, yolda (cad-

dede) karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Türk musikisinin 
usta sanatçısı Sevim Tanürek’i, mercedesiyle çarparak öldürdü. Bu 
güzel sesli, usta, hanım sanatçı, ellili altmışlı yıllarda çok ünlüydü. Bir 
de “Altın Plak” ödülü kazanmıştı. Bu sanatçının oğlu Cavit Tanürek de 
bugün annesinin mesleğini sürdürmektedir.

Tayyip’in oğlunun ehliyeti (sürücü belgesi) yoktu. Yani otomobil 
kullanmayı tam bilmiyordu. Üstelik de aşırı hızlıydı kaza sırasında... 
Anlayacağınız bugünün moda deyimiyle bir trafik canavarıydı bu şahıs. 
Mercedes lükstü. Oğulun giysileri de babasınınki gibi çok pahalı cins-
tendi. Daha önce de söylediğimiz gibi, bunlar lüks mal-eşya düşkünüdür. 
Adeta tapınırlar bu pahalı mallara. İşte onların putlarından biri de lüks 
Mercedeslerdir. Bir-iki gün sonrasında Tayyip, sanatçının cenaze töre-
ninde boy gösteriyordu. Bir insan böyle bir yere neden gelir? Son yol-
culuğuna çıkan sevip saydığı biriyle vedalaşmak için. Son yolculuğunda 
ona eşlik etmek için. Ona olan sevgisini-saygısını göstermek için...

Ama Tayyip böyle amaçlar için orada değildir. Elini cebine atar ve 
bir sürücü belgesi çıkarır. Sonra da kameralara karşı şöyle konuşur:

“Oğlumun ehliyetinin olmadığı söylendi, yazıldı. Bu doğru de-
ğildir. İşte ehliyeti.”

Anlaşıldı ki, Tayyip oraya ehliyet göstermeye gelmiş.
Fakat namussuzların olduğu her yerde namuslu insanlar da vardır... 

Tayyip yine ustası olduğu düzenbazlıklarından birini daha yapmıştır. O 
bir-iki gün içinde oğluna alelacele bir ehliyet tedariklemiştir. Tabiî ka-
nunsuzca. Ne olacak? Okul müdürleri, yöneticileri, kaymakamlar gibi 
polis müdürlerinin de önemli bir bölümü İmam Hatip, Kur’an kursu 
kökenli, tarikatçı yani Ortaçağa görüşlere sahip. Tayyipgilller’in rahat-
lıkla kullanabileceği, kandırabileceği tipten insanlardır.



142

Tayyip’in bu aşağılık, pis oyunu-kanunsuzluğu, o işten haberdar 
olan namuslu bir görevli tarafından Sevim Tanürek’in ailesine bildirilir.

Sanatçının eşi ve oğlu, bu şerefsizce işin üzerine gidecek olur. Fakat 
Tayyip burada da bir diğer yönünü konuşturur. Bu yön, kenar mahalle 
çakallığıdır. Saf, temiz, gariban aileyi tehdit ettirir, emrindeki (besledi-
ği) çakal sürüsüne. Masum ailenin gözünü yıldırır. Korkutur garipleri...

Bu azgın Tefeci-Bezirgân çetesinden korkan Sevim Tanürek’in eşi, 
şu açıklamayı yapmıştı:

“Bizim bunlarla uğraşmaya gücümüz yetmez. Kendilerini Al-
lah’a havale ettim. Allah’larından bulsunlar!”

Böylece, bugüne dek yaptıkları her kanunsuzluk gibi, bu cinayet de 
Tayyipgiller’in yanına kalmıştı.

Tayyipgiller böyledir... Biz de Kasımpaşa benzeri kenar mahallede bü-
yüdük. O sebepten ruhlarını biliriz bunların. Bunlar, güçlerinin yeteceğini 
bildikleri, gözlerinin kestiği insanlar karşısında ejderhadırlar. Asarlar, ke-
serler... Tabiî aynı zamanda da çok zalimdirler. Ama bir çelik leblebiyle: 
yürekli, yiğit bir adamla karşılaştıklarında da hemen yelkenleri indirirler, 
kuzuya dönerler: “Abi bir yanlışımız olmuşsa, affımızı dileriz, sen abimiz-
sin. Ne yaparsan yap, sana elimiz kalkmaz” türünden laflar ederler. Çok 
gördük, böylelerini... Bunları daha yürüyüşlerinden, sağa sola bakışların-
dan tanırız. Bunlar, rüzgâr ya da depreme tutulmuş ağaçlar gibi öne arkaya 
sallanarak yürürler, kolları bedenlerinden hafif ayrık durur... Bakışlarıyla 
etrafı hep keserler... Zeki Alasya bunları çok güzel karikatürize eder...

Tayyip aynı zalimane tutumunu, işçilerimiz, köylülerimiz karşı-
sında da sergiler bildiğimiz gibi. IMF ve Dünya Bankası emirlerine 
harfiyen uyarak kanını kuruttuğu köylülerimize; “Gözünüzü toprak 
doyursun!”, işçilerimize; “Bari ağzınıza lokmayı da biz verelim!” 
diye kükrer. Tabiî bu insanlarımız, kendisinin karşısında yürekler acısı 
durumlarını dile getirdikleri zaman.

Oysa aynı Tayyip, ABD ve AB yetkilileri-temsilcileri önünde kuzu-
dur veya serçedir. Onların bir dediğini iki etmez…

Hatırlayacaksınız, geçen 17 Aralık görüşmeleri sonrasında, o görüş-
melerde bulunan İsveç Başbakanı şöyle demişti:

“Türk Başbakanı hiç direnmedi. Her isteneni hemen verdi. Ben 
yahu bu kadar da olmaz. Bu kadar çok şey istemeyelim. Türkiye’yi 
çok köşeye sıkıştırıyoruz, diye araya girmek, bizimkileri uyarmak 
istedim bir ara. Ama oyunbozanlık ediyor diye suçlanmaktan çe-
kindiğim için sesimi çıkarmadım.”
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Danimarka veya Hollanda Başbakanı da benzer şeyler söylemişti.
Tayyip budur işte... Yeter ki bir gün daha iktidar koltuğunda otura-

bilsin, küplerini biraz daha doldurabilsin... Onun için önemli olan tek 
şey budur. Ve bunun karşılığında veremeyeceği hiçbir şey de yoktur.

Tayyip ve çevresindeki bakan, milletvekili ve benzeri tipten Tefe-
ci-Bezirgânlar yine hatırlanacağı gibi, eski Hoca’ları, velinimetleri, 
siyasi var edenleri Molla Necmettin Erbakan’ı, ABD’nin Ankara Büyü-
kelçisi Morton Abromowitz’in emri üzerine hiç duraksamadan sattılar. 
Bir göz kırpımı bile tereddüt etmeden ihanet ettiler Hoca’larına. Hep 
söylediğimiz gibi bunların birlikteliği sevgi-saygıya dayanmaz. Yüce 
bir davaya inanan, baş koyan insanların yoldaşlığı değildir onlarınki. 
Bu yüce insancıl değerlerin yabancısıdır onlar. Onlarınki çıkar birlikte-
liğidir. Vurguncuların, soyguncuların birlikteliğidir. O yüzden çıkarları 
gerektirdiği anda hemen bozulurlar (bozarlar birlikteliklerini) ve yeni-
den düzülürler... Yani, yeni birlikler oluştururlar.

Bush da Tayyip gibi yüreksizdir. 11 Eylül’de tam on saat Beyaz Sa-
ray’a gelemedi bildiğimiz gibi. Bu on saatin bir bölümünü havada (korun-
caklı uçakların içinde) bir bölümünü de gizli bir askeri üste geçirdi. Geçen 
aylarda, ABD hava sahasında kontrol dışı (yani ne olduğu o anda bilin-
meyen) bir uçağın tespit edilmesi üzerine yine çarçabuk topukladı Bush. 
Beyaz Saray’ı terk etti. Oysa söz konusu uçak sıradan bir sivil uçaktı ve 
günlük işini yapıyordu. Ve hiçbir tehlike üretmesi söz konusu değildi.

Olay, ABD yönetiminin, Bush’un ödlekliğinden kaynaklanıyordu.
Bushgiller’in dünya halklarına karşı bu kadar acımasız-zalim ola-

bilmelerinin sebeplerinden biri de korkaklıklarıdır. Tabiî o da dayan-
dıkları sosyal sınıf temelinden kaynaklanır. ABD Finans-Kapitalinin 
temsilcisi olmalarından kaynaklanır. Her sosyal sınıf ve zümre kendi 
yapısına-doğasına uygun insanları (tabiî lafın gelişi insanları) kendine 
lider-temsilci-sözcü seçer-edinir. Sömürücü, talancı, zalim bir sınıfın 
veya zümrenin siyasi temsilciliğini namuslu, kişilikli, insan yüreği taşı-
yan bir insan yapamaz.

Hiç unutmayalım: Zalim ve hain korkak olur.

“Servetim Ülker’den”
Tayyip, on beş yıllık politik hayatında çok büyük servet edinmişti. 

Türkiye’nin en önde gelen, en ünlü ve en kıdemli Parababası Rahmi Koç 
bile, onun bu hadsiz hesapsız vurgununa laf etmek durumunda kalmıştı: 
“Bu servetinin kaynağı nedir? Bu adam 15 yıllık politik hayatında bu 
kadar büyük serveti nasıl, nereden edindi? Açıklasın” demişti. Tayyip 
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de hem R. Koç’a küsmüştü, hem de güya açıklamıştı. Şöyle demişti: 
“Ben Ülker’in distribütörüyüm. Bu işten çok para kazandım.”

Bu karanlık servetin kaynağını-hesabını Ülker Gıda’nın üzerine at-
ması, o vurguncuları bile korkutmuştu, o zamanlar. Bunca yıllık hukuk-
larına ve her ikisi de Ortaçağcı dünya görüşüne sahip olmalarına rağ-
men birbirlerine düşmüşlerdi. Ülker’in patronu kendisinden de hesap 
sorulabileceğinden korkmuştu. Tayyip o zamanlar başbakan, milletve-
kili filan değildi. Olabileceği de belli değildi.

Ülker patronu; “Biz distribütörlerimize yüzde onluk bir pay ve-
ririz. Bizim verdiğimiz parayla bu servet biriktirilemez-kazanıla-
maz” diye açıklamada bulunmuştu. Tayyip bir kez daha suçüstü yaka-
lanmıştı. Ama umurunda mı?

Aradan zaman geçti, Tayyip bin bir numara ve kanunsuzlukla, 
Şark’ta 6 bin yıldan beri uygulanan namussuzca yöntem olan “İşi ki-
tabına uydurma” metoduyla önce milletvekili sonra da başbakan oldu. 
O zamanki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan bu işte başrolü 
oynadı. Tabiî onu da oynatanlar vardı. Emir yüksek yerden geliyordu. 
Tayyip’i, Türkiye’ye başbakan diye dünyanın efendisi, kanlı zalim, 
başhaydut devlet ABD atamıştı. Kim karşı durabilirdi?

Türkiye, hep söylediğimiz gibi, 1950 sonrası açıktan ve resmen 
ABD eline düşmüştü. Yerli Finans-Kapitalin kayıtsız şartsız egemen ol-
masıyla birlikte Türkiye, ABD’nin de aynı kesinlikte eline düşmüş-gü-
dümüne girmişti. Çünkü bizim gibi geri ülkelerin Parababaları evvel 
ezel vatan satıcıdırlar, halk düşmanıdırlar.

Bu durumun 55 yıldır yarattığı tahribat, devlet kadrolarında yiv set 
mi bırakmıştı? Her türden kanunsuzluk, vurgun, ihanet aleni yapılıyor-
du artık.

Rahmi Koç, Moskova’da bir büyük mağaza açmıştı. Tayyip de o açılı-
şa katılmıştı. Orada barışmışlardı. Koç da anlamıştı artık, bundan sonraki 
vurgunlarında Tayyip’le işbirliği etmek zorunda olduğunu... Nitekim um-
duğu gibi de oldu. Özelleştirme adlı kamu malları yağmasından Koç’lar 
da epey pay kaptılar. Tayyip’le barışmasaydı bu mümkün olur muydu?

Alman Focus Dergisi olayı
Tayyip, yurt dışındaki bir toplantıda yukarıda adı geçen dergiye bir 

açıklamada bulunarak, Ortaçağcı görüşlerini dile getirmişti. Nasıl olsa 
yurt dışındayız, Türkiye’de bundan kimsenin haberi olmaz düşünce-
siyle gerici iç yüzünü açık etmişti. İşin aksiliğine bakın ki, o dergide-
ki haber, bizden bir muzip medya emekçisinin gözüne takıldı. Yazıyı 
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Türkçeye çevirip çalıştığı yayın organında yayımladı. Tayyip bu tür du-
rumlarda hep yaptığı gibi yine inkâra yöneldi; “Ben böyle bir şey söyle-
medim. Hatta söz konusu dergiyle görüşmem bile olmadı. Bu bir kolaj 
haberdir.” dedi. Tayyip için iş bir defa ters gitmeye başlamıştı artık. Öy-
lece de gitti... Demeç verdiği dergi muhabiri, konuşma kasetinin elinde 
olduğunu söyledi ve Tayyip’in sözlerini virgülüne dokunmadan bir kez 
daha yayımladı. Muhabirle Tayyip’in görüşme yapılırken çekilmiş re-
simleri de bulunup yayımlandı. Tayyip bir kez daha kuyruklanmıştı. 
(Suç işlediği yerden kaçmaya çalışırken kuyruğundan yakalanmıştı.)

Tayyip’in,
Yahudi vurguncu Parababası Ofer’le ilgili yalanı

Tayyipgiller, bildiğimiz gibi, kimisi Osmanlı’dan kalan, yüz yıllık 
geçmişe sahip, kimisi Cumhuriyet döneminde yapılan, ekonomi için ha-
yati öneme sahip, Türkiye’nin en önde gelen kamu kuruluşlarını, haraç 
mezat yerli yabancı Parababalarına peşkeş çekmektedir. Tabiî bunların 
yanında daha küçük kuruluşları da hiç düşünmeden yağmalatmaktadır.

İsrailli Parababası Sami Ofer’e de bu talandan epey pay sunmuştu 
Tayyipgiller. Hem de yine âdetleri olduğu üzere, “işi kitabına uydura-
rak”. İnsan onların bu işlerini görünce, bir kez daha şu kanaate varıyor 
ki; Tayyipgiller’in namuslu davranabilmeleri olası değildir. Sömürü, 
vurgun, yalan dolan, empas kumpas, düzenbazlık, madrabazlık, hile 
hurda bunların ruhuna işlemiş, mayalarını oluşturmuştur. Yani bunların 
böyle davranması, bu mide bulandırıcı işleri yapması doğaları gereği-
dir. Elimizin altında 23 Eylül 2005 tarihli Milliyet var. 7’nci sayfasını 
açıyoruz. Sayfa tümüyle Tayyipgiller’in, adı geçen Yahudi Parababa-
sıyla birlikte yaptıkları alçaklığa, kamu malına ihanetlerine ayrılmış... 
Yahudi vurguncuyla, Tayyip ve akçalı işlerindeki daha doğrusu yolsuz-
luklarındaki sağ kolu Kemal Abi’si, önceden gizlice görüşüyorlar. İşi 
bağlıyorlar. Sonra “iş kitabına uyduruluyor.”

Bildiğimiz gibi Yahudi tüccar, önce TÜPRAŞ’ın yüzde 14.76 ora-
nındaki hissesini gizlice, ihaleye filan çıkarılmadan midesine indirmiş-
ti. Milliyet’in sayfasının ilk haberi bununla ilgili. Aktaralım:

“28 ŞUBAT 2005 Saat; 23.45
“Atatürk Havalimanından Eyal Ofer ve Mehmet Kutman’ı ta-

şıyan özel uçak Ankara’ya doğru hareket ediyor.
“1 MART 2005 Saat: 01.00
“Ankara Esenboğa Havalimanına inen ikili kendilerini bekle-

yen arabayla hızla alandan ayrılıyor.
“1 MART 2005 Saat: 02.00
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“Eyal Ofer, Mehmet Kutman ve ekibi, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan’ın yanına getirilerek TÜPRAŞ üzerine görüşmeye baş-
lıyorlar.

“1 MART 2005 Saat: 09.00
Bakan Unakıtan, kendisine bağlı Özelleştirme İdaresi’ne TÜP-

RAŞ’ın 14.76’sının Ofer’e satışının talimatını veriyor.”[57]

Ve bu talimat üzerine adı geçen miktar, Ofer’e 446 milyon dolara 
satılıyor. TÜPRAŞ’ın o kadarlık hissesinin değeri altı ay sonra yüzde 
yüz oranında değer kazanıyor. Yani ikiye katlanıyor. Bu da gösteriyor 
ki, Tayyipgiller, Yahudi vurguncuya, TÜPRAŞ’ın yüzde 14.76’lık his-
sesini şu anki piyasa değerinin yarısına yeyim ettirmiştir.

Yukarıdaki aktarmada adı geçen Eyal Ofer, Sami Ofer’in oğludur. 
Mehmet Kutman da Tayyipgiller’den bir asalak Bezirgân vurguncudur. 
Sami Ofer’in yerli ortağıdır.

Tayyipgiller, aynı bezirgâna bir de satılmış medyada “4. Vakıf Han 
ve Galataport Projesi” diye adlandırılan, Galata Rıhtımı ve çevresin-
deki geniş araziyi de yok fiyatına verip geçti. İşin bir diğer yürekler 
acısı durumu da şudur:

Ofer, ödemeyi 49 yılda yapacaktır. Ödemenin en büyük bölümü de 
son üç yıl içinde yapılacaktır. Yani, Oferler 46 yıl pek az bir para öde-
yerek burayı kullanacaktır. Bu şu demektir ki, Sami Ofer de, oğulları 
kızları da yaşadıkları sürece, Galata Rıhtımını ve çevresindeki bölgeyi 
azıcık bir para ödeyerek kullanabilecektir. Babalarının malı gibi...

Üstelik de, 49 yıl sonra Ofer’in temsilcilerinin veya mirasçılarının 
istemesi halinde, yapılan sözleşme aynı şartlarda uzatılabilecektir, tek-
rarlanabilecektir.

Milliyet gazetesindeki haberin, konunun bu bölümüne ilişkin olanı-
nı da aşağıya aktarıyoruz:

“Başbakan Erdoğan: Saat 13.30: Ofer’le hiç görüşmedim. Saat 
23.30: Davosta bir kez görüştüm

“Başbakan Erdoğan, dün önce tartışılan isim Sami Ofer’le hiç 
görüşmediğini söyledi. Akşam ATV’ye yaptığı açıklamada ise Ofer 
ile Davos’ta bir kez görüştüğünü belirtti. Belgeler, Başbakan’ın 
Ofer Grubu ile dört kez görüştüğünü gösteriyor

“Davos’u hatırladı Ankara’yı unuttu
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Galataport ihalesini kaza-

nan Sami Ofer’le bir görüşmesinin olmadığını söyledi. Vergi Re-
kortmenleri ödül töreninden ayrılırken, gazetecilerin sorusu üze-

[57] Milliyet Gazetesi, 23 Eylül 2005.
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rine, “Benim kimseyle, mesela ifade edildiği gibi Sayın Ofer ile 
Başbakanlık’ta veya bir başka yerde görüşmem olmadı. Kaldı ki 
her müteşebbisle görüşürüm” dedi.

“Başbakan bu açıklamayı 13.30’da yaptı. Akşam ATV’de katıl-
dığı Teke Tek programında ise konu ile ilgili soruya cevaben, “Ofer 
ile Davos’ta bir kez görüştüm” dedi. Başbakan, Ankara Bilkent 
Otel’de yaptığı görüşme için ise

 “Hatırlamıyorum” dedi.
“Üç görüşme Davos’ta biri Ankara’da oldu
Alman bilgiler ve ulaşılan belgelere göre, Sami ve Eyal Ofer’in 

Erdoğan ve Unakıtan’la görüşme trafiği şöyle yaşandı:
“1. BULUŞMA 2002’DE:
“Erdoğan ile Eyal Ofer arasındaki ilk görüşme, 2002 kışında 

Davos’ta düzenlenen toplantılarda oldu. Eyal Ofer’in Zodiac Ma-
ritime Agencies Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla katıldığı gö-
rüşmede, Erdoğan, “AKP Genel Başkanı” unvanını taşıyordu. Söz 
konusu tarihte 3 Kasım genel seçimleri yapılmamış ve AKP henüz 
hükümet olmamıştı.

“2. BULUŞMA 2003’TE:
“Eyal Ofer’in Erdoğan’la bir sonraki buluşması da 2003 Davos 

toplantıları sırasında oldu. Ofer bu defa İngiltere menşeili ve lojis-
tik/taşıma sektöründe faaliyet gösteren Associated Bulk Carriers 
şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Erdoğan’ın karşısına 
oturdu. Bu tarihte AKP hükümet olmuş, ancak Erdoğan henüz 
Başbakanlık’a taşınmamıştı.

“3. BULUŞMA İÇİN BALO KAPISINDAN GİRDİLER:
“Erdoğan, Davos’tan 6 ay sonra Ofer Ailesi’yle yeniden buluş-

tu. Sami ve Eyal Ofer, özel bir uçakla 14 Ağustos 2003’te Ankara’ya 
geldi. Önce Unakıtan’la görüşen Oferler, öğleden sonra AKP’nin 
2. kuruluş yıldönümü toplantılarının yapıldığı Bilkent Otel’e gitti. 
Oferler, otelin balo salonunun arka kapısından girerek Erdoğan’ın 
görüşme için hazırlattığı özel süite çıktılar. Erdoğan da parti il baş-
kanlarına konuşma yaptıktan hemen sonra süite çıkarak Oferler’le 
bir araya geldi. Oferler, 4 AKP yöneticisinin de katıldığı görüşme 
sonrasında yine gizlice, ancak bu defa garsonların servis kapısını 
kullanarak otelden ayrıldılar. İki hafta sonra da Sami Ofer Erdo-
ğan’a bir teşekkür mektubu gönderdi.

“4. BULUŞMANIN GÜNDEMİ GALATAPORT:
“Eyal Ofer’in Unakıtan ve Erdoğan’la dördüncü buluşması, 

Ocak 2004’te Davos’ta oldu. 4. Vakıf Han ve Galataport Projesi’nin 
ele alındığı görüşmeye Ofer Şirketler Grubu CEO ve Başkanı sıfa-
tıyla Eyal Ofer, Royal Carribbean Cruises Ltd. CEO’su Richard 
Fain ve Hyatt Şirketler Grubu Başkanı Thomas J. Pritzker katıldı.

“Geçen hafta yapılan Galataport ihalesinde, Ofer-Kutman iki-
lisi 3.5 milyar Euro ile en yüksek teklifi verdi. Ancak teklif verilen 
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tutarın ödemesini 49 yıla yayılması eleştirilere konu olmaya devam 
ediyor.”[58]

Bu arada, ahlâkî açıdan “YİV SIYIRMIŞ” yani ahlâka ilişkin bütün 
değerlerini kazıyıp atmış Kemal Unakıtan (Tayyip’in “Kemal Abi”si) 
devreye giriyor. Ve şunları söylüyor:

“Bana falancayla nasıl konuşursun diyorlar. Konuşurum tabii. 
Ben bir sürü ülkeye gittim, Özelleştirmeyi anlattım. Burada aktif 
pazarlama yapıyoruz. Potansiyel alıcılara malı pazarlamak zorun-
dayız.

“Sami Ofer’le de görüştüm. Hong Kong’a gittim, orada görüş-
tüm. Bayram günü gittim diye gizli yapıyor havasına sokuyorlar 
işi. Davos’a gittim orada görüştüm. Otel odasında görüştüm diye 
haber çıkıyor. Dışarısı kar buz tabiî ki otel odasında görüşeceğim. 
Ben kayak yapmaya gitmedim ki kardeşim. Yatırımcılarla konuş-
maya gittim. Yanımda Mehmet Kutman da vardı. Adamın Türkiye 
temsilcisi tabiî ki olacak.”[59]

Hakkında evrakta sahtecilikten, vergi kaçırmaya, 50 dönüm orman 
arazisini lüplemeye, oğlunun şirketlerine, yetkilerini kullanarak haksız 
kazanç sağlamaya, kaçak villalar yapmaya dek yığınla yolsuzluk dava-
sı açılmış bulunan Kemal Unakıtan’a da yukarıdaki gibi bir savunma 
yakışırdı doğrusu...

Ülke ülke dolaşıyorlar, devletin daha doğrusu kamunun uçaklarıy-
la. Kamu mallarını vurgunculara sözde pazarlıyorlar. Gerçekteyse yağlı 
komisyonlar karşılığında peşkeş çekiyorlar. Bu yaptıklarının binde bi-
rini, hukukun geçerli olduğu bir ülkenin başbakanı, bakanı yapsa; bir 
saat bile yerinde (makamında) duramaz. Hemen istifa eder. Etmese et-
tirilir. Ama hep söylediğimiz gibi, bizde hukuk yalnızca mazlum halka 
uygulanmak için vardır. Daha doğrusu halkımızı boyunduruklayarak, 
ses çıkaramaz, düşüncesini söyleyemez, hakkını arayamaz durumda 
tutmak için vardır kanunlar. İnsanlarımızın en ufak hak talepleri, en 
ağır cezalarla, işkencelerle karşılaşır.

Modern ve Antika Parababalarıyla onların her boydan soydan tem-
silcileri ve takım taklavatları (uşakları) için ne kanun vardır ne hukuk. 
Onlar kanunlar, dolayısıyla da hukuk üstüdür. Yani diledikleri vurgunu, 
namussuzluğu yapmakta serbesttirler.

“Kemal Abi” sinin bu yüzsüzce, mide bulandırıcı çıkışından-sa-
vunmasından cesaret alan Tayyip de hemen ağız değiştirdi. Mademki 

[58] agy.
[59] agy.
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alçaklık, kamu malına ihanet açıktan savunuluyormuş, biz niye savun-
mayalım, havasına girdi. O da aynı şeyleri tekrarlamaya başladı.

Antalya’da yaptığı bir açıklamada: “Sami Ofer’le de başkalarıyla 
da görüştüm, görüşürüm, görüşeceğim.” dedi.

Ben daha önce bu konuda ne dedim, şimdi ne söylüyorum? Millet 
benim hakkımda ne düşünür? Bu kadar zikzaktan-gelgitten sonra insan-
ların yüzüne nasıl bakarım? demedi. Sanırız şöyle düşündü:

Bu ahmakları kandırmak kolay... Azıcık “Başörtüsü, İmam Hatip” 
takılırız, olur biter. Mecnunlaştırılmış, düşünemez hale getirilmiş za-
vallılar yine beni alkışlarlar...

Dikkat edersek, her ihanetlerinin sonunda, vakit geçirmeden her-
hangi bir konuda dinci takılıyorlar. Saf, temiz insanlarımızın din duy-
gularını sömürerek, hem de en alçakça yollardan sömürerek onları kan-
dırmayı, uyutmayı beceriyorlar. Çünkü bu işin ustası olmuşlar...

Oysa yine hep söylediğimiz gibi, bunların Hz. Muhammed’le de 
onun öğretisiyle de hiçbir ilgileri yok. Bunlar Muaviye’nin, Yezidi’n, 
Firavunların ve Nemrut’un devamcısı, takipçisidirler...

Fakat halkımız bilinçsiz ve örgütsüz bırakıldığı için bunları göremi-
yor, tanıyamıyor... Tabiî gerçek kimlikleriyle...

Özelleştirme adı altında yapılan Vatan Satıcılığıdır
Tayyipgiller, geçen aylarda kamu malı olan Türk Telekom’u da sattı-

lar bildiğimiz gibi... Hem de birkaç yıllık kârı karşılığında. Ve öldürülen 
Amerikan uşağı Hıristiyan Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin oğlunun 
şirketine... Şimdi insanlarımız, telefonlarının ahizesini kaldırıp her Alo 
dediklerinde, alçağın kasasına para aktarmak zorunda bırakılmıştır...

Hatırlarsak, o ihanetin örgütleyicisi de Tayyip’in kendisiydi. Lübnan 
gezisinde o satışın pazarlamasını bizzat kendisi yapmıştı. Gezi sonra-
sındaki göstermelik ihalede de halkın telefonu, bu Amerikancı sermaye 
grubuna satılmıştı.

Tayyipgiller övünüyorlar; “özelleştirmede bu yıl rekor kırdık, 2005 
yılının şu ana kadarki bölümünde 16 milyar dolarlık satış yaptık, yıl-
sonunda bu rakam 20 milyar dolara ulaşacak” diye. Ve utanmadan da 
ekliyorlar: “Bu paralar borç faizlerinin ödenmesinde kullanılacak. Böy-
lece de borçlarımız azalacak” diye. Yani kamu malları, vurguncuların 
yok fiyatına, iki üç yıllık kârları karşılığında satılacak, elde edilen para 
da borç faizlerine gidecek. Böylece kamu malları uçup gidecek... Kar-
şılığında da halkımızın eline hiçbir şey geçmeyecek...
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Burada şu soruyu sormamız gerekir: Türkiye’yi bu borç batağına 
kim sürükledi?

Yerli-yabancı Parababaları...
Peki, alınan borçlarla, paralarla yatırım mı yaptılar?
Hayır. Kendileri aralarında, binbir alçakça yolla, işi kitabına uydura-

rak, bazen de uydurmayarak paylaştılar. Bu namussuzca vurgunlarının 
bedelini de kamu mallarını yağmalatarak yine halkımıza ödetiyorlar... 
Bu yaptıkları apaçık ihanettir. Vatan satıcılığıdır. Halk düşmanlığıdır...

Dikkat edelim, yabancı sermaye, Türkiye’ye, bizde bulunmayan 
yüksek teknolojiyi getirmek şöyle dursun, yeni yatırım yapmak, istih-
dam yaratmak için filan gelmiyor. Yani hiçbir olumlu yönü bulunmuyor 
bu vurguncu sermayenin. Bizim hainlerin, komisyon kapmak ve ağa-
babaları olan IMF’nin direktiflerini yerine getirmek için öldüm fiyatına 
pazara çıkardıkları millet mallarının yağmasına katılmak için geliyor. 
Bundan sonra ne yapacak?

Kendi ülkesine kâr transfer edecek... Para götürecek...
Peki, bu işten halkımızın bir kazancı var mı?
Hayır, asla...
Tersine, halkımızı kendi malının elinden gitmesinin dışında, sürekli 

yabancı Parababalarının kasasına para ödemek zorunda bırakacak... Al-
dığı her mal ve hizmet karşılığında ödediği paranın bir bölümü sürekli 
yabancı tekellere, ülkelere akıp gidecek. Böylece de yoksul halkımızın 
alın terinin, emeğinin bir bölümü yabancı emperyalistlerin olacak...

Tabiî bu peşkeşlerin işsizlik gibi başka yan zararları da olacak insan-
larımıza... Velhasıl, binbir kötülüğü olacak bu ihanetlerin halkımıza...

Ama her zaman söylediğimiz gibi, bu hayâsızca gidiş hep sürüp git-
meyecek. Bu milletin de bir dayanma sınırı, sabrının bir sonu var.

O gün gelecek... Muhakkak gelecek... Bakalım o gün yerli satılmış-
lar; pek sevdikleri, canı gönülden bağlı oldukları Vahidüddin gibi ken-
dilerini kaçırıp kurtaracak bir İngiliz zırhlısı bulabilecekler mi?



Türkiye ile AB arasında
Müzakere Çerçevesi Belgesi:

Yerli satılmışların ülkeye ihanetinin kanıtı[60]

[60] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 15 Ekim 2005 tarihli 8’inci sayısında yayım-
lanmıştır.
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Vatan satıcılarından hesap sorulacaktır!
AB Emperyalistleri, AKP iktidarının tam teslimiyetçi yapısını gör-

düklerinden, bildiklerinden bir kayıkçı dövüşü sergilediler. Türkiye’nin 
müzakerelere başlaması konusunda saatler süren bir sinir savaşında(!) 
Avusturya’nın “imtiyazlı ortaklık” ısrarı ile sözde kitlenen süreç, 3 
Ekim gecesi kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkların ardından, 
“Türkiye ile AB arasında Müzakere Çerçeve Belgesi” (siz ülkemi-
zin satılışının belgesi anlayın) üzerinde mutabakat sağlandı. Ülkemi-
zin geleceğinin bir oldubitti ile ipotek altına alınması anlamına gelen 
bu mutabakat, yerli satılmışlar tarafından bir zafer gibi yansıtılıyor. 
“VİYANA DÜŞTÜ” diye başlık atmakta burjuva gazeteler (Milliyet, 
4 Ekim 2005 Salı). Gerçek durum ise ülkemizin kayıtsız şartsız AB 
Emperyalistlerine peşkeş çekilmesidir.

Belgeye göre müzakerelerin ilerlemesi;
“Türkiye’nin üyelik gereklerini karşılamak hususundaki ilerle-

mesine bağlı olacaktır.”

Neler var bu “üyelik gerekleri” arasında?
“Türkiye’nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesi ve birliğin da-

yandığı ilkelerle paralellik içinde, nihai bir çözüme ulaştırılması 
çabalarına verdiği desteği sürdürmesi nihai çözüm için gereken 
olumlu iklime katkı sağlayacak adımlar atması ve Türkiye ile Kıb-
rıs Cumhuriyeti de dâhil bütün AB üye devletleri arasındaki ikili 
ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilerleme kaydetmesi.”

Yani Kıbrıs’ın teslim edilmesi, Rum Kesiminin Kıbrıs Cumhuriye-
ti olarak tanınması... Türkiye, Müzakere Çerçeve Belgesi’yle, Güney 
Kıbrıs’ı hukuken ve fiilen tanıma sürecine girmiştir. Kıbrıs tanınmaz-
sa AB üyelik müzakereleri ilerlemeyecek. AKP kurmayları yaptıkları 
ihanetin farkında olduklarından yalanlarla halkımızı kandırmaya çalış-
maktadırlar.
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Daha önce defalarca belirttiğimiz üzere, Partimiz, Türkiye’nin ve 
Kıbrıs halkının çıkarına olan tek çözümün TAKSİM olduğunu görmek-
te, onu savunmaktadır.

ABD ve AB Emperyalistleri, Arap Milletini, Latin Amerika’yı, Yu-
goslavya’yı, Irak’ı parça parça bölerken ve bölünmüşlüğü ısrarla savu-
nurken, Kıbrıs’ta iki ayrı Ulus’un birer bölüğünün ya da halkının iki 
ayrı devlet altında yaşadığı Kıbrıs’ı neden birleştirmek için durmaksı-
zın çalışıyor?

Çünkü Türkiye’nin Kıbrıs’taki bölüğünün siyasi varlığını ortadan 
kaldırmak, onu Rum devletine yamamak, onun eline teslim etmek isti-
yor. Rum devletini ise kendi sınırları içinde zaten eritecektir, AB. Yani 
yaptıklarının bedelini o devletten alacaklar; üsleriyle, tekelci şirketle-
riyle Ada’yı bir anlamda işgal edeceklerdir.

Bunun sonucunda da Türkiye’nin, güneyden Akdeniz’e açılan ka-
pısını kapamış, tıkamış olacaklardır. Demek ki bizim için Kıbrıs soru-
nu, sadece orada yaşayan 200 bin Türk’ün sorunu değildir. Türkiye’nin 
kendi sorunudur.

Tabiî Kıbrıs’la yetinmeyecektir emperyalistler... Ardından Ege’nin 
alınması, Türkiye’nin denizlerle çevrili bir ülke olmaktan çıkarılması 
gelecektir. Ermenistan’ın maddi Tazminat ve Toprak talebi gelecektir. 
Hep söylediğimiz gibi, Batılı emperyalistlerin gönlünde yatan Sevr’dir. 
Türkiye’yi AB’cilik ve benzeri alçakça planlarla yavaş yavaş, alıştıra 
alıştıra o noktaya götürüyorlar...

Tayyip Hükümeti, bu konuda da ABD ve AB’nin emperyalist çıkar-
ları doğrultusunda bir yol izlemektedir. Çünkü bu Hükümet, kaderinin 
ABD ve AB’nin ellerinde olduğunu bilmektedir, O yüzden de ABD ve 
AB’nin direktiflerini kusursuz biçimde yerine getirmektedir. Çünkü 28 
Şubat’a kadar Kur’an Kurslarının, Tarikatların, İmam Hatip Okulları-
nın, İmamların oylarıyla iktidara gelip, Türkiye’yi Ortaçağın karanlık-
larına götürebileceklerine inanan bu antilaik gerici güçler, Ordu Genç-
liği tarafından 28 Şubat’ta suçüstü enselenince, bu karanlık hedeflerine 
kendi güçleriyle varamayacaklarını anladılar. Onların başarılı olabilme-
leri için, öncelikle Kuvayimillîye gelenekli, laik Ordunun, özellikle de 
Ordu Gençliği’nin bertaraf edilmesi gerekirdi. Bu yüzden, bu gericiler; 
AB’ciliği benimsemekte, AB Emperyalistlerinin emrine girmekte sa-
kınca görmediler.

Bunlar ümmetçi oldukları için zaten ulusal değerlerden bihaberdir-
ler. O yüzden AB’ci ve ABD’ci olmakta hiçbir sakınca görmemektedir-
ler. Emperyalistler, Orduyu nötralize edecekler; bunlar da şeriat düze-
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nini kuracaklardı. Zaten ABD ve AB Emperyalistleri yıllardır Türkiye 
için “Ilımlı İslam”î bir düzenin gerekli olduğunu ileri sürüyorlardı. 
“Ilımlı İslam”, ABD ve AB emrindeki İslamcı düzen demektir.

ABD ve AB Emperyalistleriyle Tayyipgiller işte bu sebepten çıkar 
ortaklığı kurdular... Bunun için de Tayyip Hükümeti, Kıbrıs’tan da, 
Ege’den de daha pek çok ulusal değerden de vazgeçebilir.

AB “Medeniyet Projesi” değil,
Emperyalist bir örgüttür

Emperyalistler açısından bakarsak, ABD ve AB, dünyada kendi sö-
mürü ve talanlarına karşı çıkacak güçlü ulus devletler istememektedir-
ler. Aynı aşağılık amaçlarından dolayı, Türkiye’nin de iyice güçsüzleş-
tirilmesini, parçalanmasını istemektedirler. Daha doğrusu bir zamanlar 
çökkün Osmanlı’ya kabul ettirdikleri Sevr’i yeniden önümüze koymayı 
düşünmektedirler. Kerte kerte Türkiye’yi, Sevr’i kabule zorlayabile-
cekleri aşamaya getirmeye çalışmaktadırlar. Batılılar bu alçakça giri-
şimlerinde, ne acıdır ki Türkiye’de yerli müttefikler bulabilmektedir. 
Batı’yla çoktan ortaklığa, çıkar birliğine girmiş Parababaları, onların 
vurgun düzenlerini savunan öz partileri, ümmetçi oldukları için ulusal 
değerlerden yoksun olan “Ilımlı İslamcı” Tefeci-Bezirgân partiler, bü-
tün köşe başları dönekler ordusunun Ali Kemal’leri tarafından tutulmuş 
satılmış medya, ruhlarını, bilimlerini sermayeye satmış olan burjuva 
bilim adamları ve sanatçılar, tarikat şeyhleri, vakıf vb. adlar altında-
ki yabancı emperyalist kuruluşlar tarafından beslenen ve desteklenen 
sözde “sivil toplum örgütleri”, gerçekteyse “sivil örümcekler”, Batılı 
emperyalist sırtlanların emrine ve hizmetine girmişlerdir. Bunlar du-
rup dinlenmeden emperyalistlerin kendilerine öğütlediği düşünceleri 
tekrarlamaktadır. Kendilerini reformcu, değişimden yana, ilerici olarak 
sunmaktadırlar... Bu alçaklar, bizi yok etmek isteyen AB’yi; “medeni-
yet projesi”, “gelişimin, kurtuluşun biricik yolu” diye; saf, bilinçsiz 
insanlarımıza yutturmak istiyorlar. Dıştan ve içten saldırılarla, Türki-
ye’yi kuşatmaya, teslim almaya ve parçalayıp yok etmeye çalışıyor bu 
emperyalistler cephesi.

Peki, bu açık ihanetin sonucunda ne olacak? Türkiye AB’ye üye ola-
cak mı?

“Bu müzakereler, sonucu önceden garanti edilemeyecek, açık 
uçlu bir süreçtir. Bütün Kopenhag Kriterleri göz önüne alındığın-
da, birliğin hazmetme kapasitesini de içerecek şekilde eğer Türkiye 
üyeliğin bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirir bir ko-
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numda değilse, Türkiye’nin Avrupa kurumlarına mümkün olan en 
güçlü bağla, tam olarak bağlanması sağlanmalıdır.”

Yani alavere dalavere Türk Mehmet Nöbete! Sürecin sonunda, AB 
Emperyalistleri yerli satılmışlardan bütün istediklerini aldıktan sonra, 
en iyimser olasılıkla, üyeliğin bütün yükümlülüklerini tam yerine geti-
recek konumda değilsiniz, diyerek ikinci sınıf yanaşmalığa lütfen kabul 
edecekler.

Emperyalistlerin yaldızlı laflarıyla konuşursak “imtiyazlı ortak-
lık”a razı olunacak.

Bu namussuzların oyunlarını bozmak, onları yeniden bozguna uğra-
tabilmek için bir İkinci Kuvayimillîye Hareketi, Seferberliği gerekmek-
tedir. Bunun için de biz, bir Antiemperyalist, Antifeodal Halk Kurtuluş 
Cephesi kurmalıyız. Yetmiş milyon insanımızı bu cephede örgütlemeli, 
ordulaştırmalıyız. Bunu yapabiliriz. Yapacağız da.

Partimiz, başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, köylü, şehirli, esnaf, 
küçük üretmen, küçük ve orta sermayedar, aydın, asker, kısacası tüm 
değer yaratan, yurtsever insanlarımızı ABD ve AB Emperyalizmine ve 
Yerli Satılmışlara karşı sürdürdüğü ikinci Milli Kurtuluş Hareketine ka-
tacak ve Demokratik Halk İktidarını kuracaktır.

Partimiz bu uğurda her türlü bedeli ödemeye hazırdır. Önderimiz 
Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği gibi:

“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense, ölmek 
daha iyidir.”

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi



Tayyip Vatan satıcılığını itiraf etti[61]

[61] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 29 Ekim 2005 tarihli 9’uncu sayısının Başya-
zı’sıdır.
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ABD’den Tayyipgiller’e görev:
Vatan Pazarlamacılığı

Tayyip, İstanbul’da bir alışveriş merkezinin açılışında yaptığı ko-
nuşmada; “(...) ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim” dedi. 
(16 Ekim tarihli gazeteler.)

Ülke kavramı bu kullanımda Vatan kavramını da içermektedir. Kap-
samaktadır. Böyle olunca da, bu cümlede ülke yerine vatan kelimesini 
koyabiliriz, kullanabiliriz. O zaman Tayyip şöyle demiş olur: “(...) ben 
vatanımı adeta pazarlamakla mükellefim.”

Pazarlamak; bir mal ve hizmetin satışıyla ilgili faaliyetlerin bütü-
nü, demektir.

Mükellef sözcüğüyse; yükümlü, üzerine düşen görevi yerine getir-
meye mecbur olan, anlamına gelir.

Özetçe söylersek, Tayyip; “ben vatanımı adeta satmakla mükelle-
fim, ben vatanımı adeta satma görevini yerine getirmeye mecbur olan 
kişiyim” diyor. Özetin özetiyse, Tayyip, “ben vatan satıcıyım” diyor.

Vatan satıcılarına, vatan hainleri de denir Türkçede.
Bir pazarlamacı, satıcı, hain, o işi bir çıkar için yapar. Spor olsun 

diye yapmaz.
Peki, Tayyip ve Tayyipgiller’in bu işten çıkarı nedir?
Bunu daha önceki yazılarımızda defalarca söyledik.
Tayyipgiller’in bu işten üç tür kazançları vardır:
Bir: Maddi kazançları: Tayyipgiller’in, yine çok söylediğimiz gibi, 

tümü vurguncudur. Lüpçü Küpçüdür. Yani; kamu mallarını, gelirleri-
ni vururlar, lüplerler ve küplerine doldururlar. Her geçen gün iştahları 
ve küplerinin sayısı artar. Tayyipgiller’in tümü trilyonerdir. Bazılarıy-
sa dolar milyarderidir. Bunlar vatan satıcılığından yüklü miktarda ko-
misyon almaktadırlar. Hepimizin bildiği gibi bunlar deneyimli, kurnaz, 
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uyanık, düzenbaz Tefeci-Bezirgânlardır.
İki: Tabii bu arada bunlar, başbakan, bakan, milletvekili, müdür, 

başkan, amir de olmaktadırlar. Malum ya; demokrasicilik oyunu oy-
nanmaktadır Türkiye’de. Kafaları Holivut filmleri, Amerikan ve NATO 
propagandası, satılmış medyanın aşağılık, iğrenç demagojileri, Tarikat, 
Kur’an Kursu ve İmam Hatip Okulları’nın Öbür Dünya afyonları ile 
doldurulmuş böylece de uyuşturularak sağlıklı düşünemez hale düşü-
rülmüş, oy davarına döndürülmüş zavallı kara halk yığınları, her dört-
beş yılda bir, sandıklardan yana ürkütülmekte, hepsi de birbirinden na-
mussuz sermaye partilerinin, en hırsız, en hain, en halk düşmanı ve en 
ABD-AB uşağı temsilcilerini Ankara’daki Meclise ve yerel yönetim-
lerin tepesine taşımaktadır. Bunun adına da “demokrasi” denmektedir. 
Bu bayağı oyunun gerçek demokrasi ile ilgisi yoktur. Buna dense dense 
“Sandıkçıl demokrasi” veya “Demokrasicilik oyunu” denilebilir. Bu 
düzenbazlık, “bizde de demokrasi var” demek ve bilinçsiz insanlarımızı 
kandırmak için yapılmaktadır. Zavallı halkımız, günlük geçim derdine 
düşürülmüştür. Bir gün, bir ay daha hayatta kalabilmek için çabalamak-
tadır. Bu dertten başını kaldırıp, toplumu ve dünyayı anlamaya zaman 
mı bulabilmektedir, imkân mı bulabilmektedir? İşte bu yüzden de ciğeri 
beş para etmez, insan soyunun yüz karası alçakları adam sayarak güya 
seçmekte, kendini yönetmesi için meclislere göndermektedir.

Bu dünyayı zaten kaybettik. Sürünerek yaşayacağız burada. Bari 
öbür dünyayı da kaybetmeyelim, diyerek dine sarılmaya çalışmaktadır, 
insanlarımız. Böyle olunca da, en alçakça din tüccarlığı yapanları, din 
alıp satmakta en başarılı olan şerefsizleri adam sanmakta ve onlara oy 
vermektedir. O satılmışların, her ihanetleri, her hırsızlıkları sonrasında 
hemen din alım satımı işine girişmeleri sebepsiz, boşuna değildir. Tay-
yipgiller’in, sık sık İmam Hatip ve Türbana takılmaları, Göztepe Par-
kı’na cami yapmaya kalkmaları, şurada burada görkemli iftar davetleri 
düzenlemeleri veya bu davetlerde boy göstermeleri işte bu sebeptendir. 
İhanet ve hırsızlıkları sonrasında, onlar; “yahu boş verin bu söylenti-
lere, iddialara, bakın biz ne kadar Müslümanız. Sen de bizi Müslüman 
diye seçtin. Bize inanmaya devam et” demek istemektedirler bu dav-
ranışlarıyla. Çünkü halka verebilecekleri olumlu tek bir şeyleri yoktur. 
Zulümden ve ihanetten, hırsızlıktan (kamu malını aşırmaktan) başka bir 
şey bilmezler ve yapmazlar, yapamazlar. Halkımızın uyanışını, onların 
karanlık mide bulandırıcı iç yüzlerini görmesini engellemek için de bil-
dikleri ve yaptıkları tek iş; din sömürüsüdür, insanlarımızın samimi din 
duygularını en İblisçe yollarla sömürmektir. Ne acıdır ki, onlar, bu aşa-
ğılık çabalarında hemen her seferinde başarılı olabilmektedirler. Çünkü 
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bu adi işte altı bin yıllık tecrübeye sahiptirler...
Üç: Gelelim Tayyipgiller’in Vatan Satıcılığıyla elde ettikleri üçüncü 

kazanca: Bunlar daha önce çok defa söylediğimiz gibi, Tefeci-Bezirgân 
Sermayenin en önde gelen, hem de mektep medrese (İHL ve Kur’an 
Kursu) bitirmiş, ağızları laf yapan (üstelik iyi demagoji yapan) tem-
silcileridir. Çoğu da tarikatçıdır aynı zamanda. Anlayacağınız bunlar, 
Suudi Arabistan kralları, Arap şeyhleri, emirleri, sultanları gibi Batılı 
Emperyalistlerin (ABD ve AB’nin) kucağında dindarlık taslarlar. Em-
peryalistlerin emriyle ve onların çıkarları doğrultusunda din alıp satar-
lar.

Ortadoğu’daki emperyalist uşağı, kendi halkına düşman kukla kral-
lar, şeyhler; İngiltere ve ABD Emperyalistlerinin yetiştirmesidir bildi-
ğimiz gibi. İngiltere, bunların atalarını, Osmanlı’yı parçalayarak yok 
etmek için yetiştirmiştir. Bu planında başarılı da olmuştur.

1945 sonrasındaysa görevi ABD devralmıştır. Yine bilindiği gibi o 
yıllardan itibaren, uluslararası emperyalistlerin ağababalığına ABD so-
yunmuştur.

ABD Emperyalistleri de, bu sahte dindar, görünüşte, surette din-
dar, özde ise Firavun ve Nemrut olan alçakları, hem bölgenin doğal 
zenginliklerini yağmalamak hem de Sosyalizmin buralara yayılması-
nı engellemek için oluşturduğu “Yeşil Kuşak Projesi” kapsamında 
koruyup kollamıştır. Bu halk düşmanı şerefsizlerin hemen tümü ABD 
sayesinde ayakta durmaktadır. Hatırlanacağı gibi 1990’da Saddam Hü-
seyin önderliğindeki Irak yönetimi, bunların tümünü süpürüp atacaktı. 
Basra Körfezi’nden başlayıp Atlas Okyanusu’nda bitirecekti işi. Yani 
Kuveyt’ten girip Fas’tan çıkacaktı. Bu aralıkta yer alan tüm satılmış, 
kukla yöneticileri kürüyüp atacaktı. Hem de çok kısa bir sürede. Belki 
bir ayda, belki de daha kısa sürede.

İşte, başta ABD ve İngiltere olmak üzere bütün emperyalistler bunu 
gördükleri için bir anda ayağa fırladılar ve ateşe düşmüş gibi çığlıklar 
atmaya başladılar. Saddam liderliğindeki Irak, Arap Birliği’ni sağla-
yacaktı. Böyle bir durum başta ABD ve diğer emperyalistlerle onla-
rın Ortadoğu’daki jandarması (veya ileri karakolu)-bekçi köpeği İsrail 
için büyük bir felaket olurdu. Emperyalistler işte bu yüzden alelacele 
Birinci Körfez Savaşı’nı açtılar, Irak’a. Ve Irak’ı durdurdular. Ekono-
mik ablukalar uyguladılar bu ülkeye. Gıdasızlıktan ve ilaçsızlıktan 1 
milyonu aşkın hastanın ve çocuğun ölmesine yol açtılar, uyguladıkla-
rı bu insanlık dışı ekonomik ablukayla. Yine de hırslarını alamadılar. 
Öfkeleri yatışmadı. 2003 baharında (Martında) İkinci Körfez Savaşı’nı 
başlattılar Irak’ı işgal ederek, Yönetimi alaşağı ettiler. Ülkeyi fiilen üç 
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parçaya böldüler. Bu ikinci savaş ve işgalden bu yana da 100 bin ci-
varında sivilin ateşli silahlarla, çok daha fazlasınınsa açlıktan ve önle-
nebilir hastalıklardan, ilaçsızlıktan, doktorsuzluktan, yani tıbbi bakım-
sızlıktan ölmesine sebep oldular. Şu anda da bu işgal ve vahşetlerini 
sürdürüyorlar...

İşin diğer bir acı tarafı da bizdeki her boydan ve soydan ABD-AB 
uşağı satılmışlar takımı, bu emperyalist canavarları, haydutları “özgür-
lüğün, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının sa-
vunucusu” diye alkışlıyorlar. Türkiye’nin ve halklarımızın, bu talancı 
alçaklara kayıtsız şartsız teslimiyetini istiyorlar. Unutmayalım ki, bu 
ikinci savaşta 15 Avrupa (AB de diyebiliriz) devleti ABD’yle birlik-
te yer almıştır. Yani bunların birbirinden farkı yoktur. Nitelikçe farkı 
yoktur. Her iki grup da emperyalisttir. Zaten saldırgan askeri örgütleri 
NATO’da da bir aradadırlar.

Tayyipgiller,
ClA’nın “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünüdür

Bize gelirsek, Adnan Menderes’lerin, Celal Bayar’ların (Demok-
rat Parti’nin), S. Demirel’lerin (AP ve DYP’nin), A. Türkeş’lerin 
(MHP’nin), T. Özal’ların (ANAP’ın) Mesut Yılmaz’ın, Tansu Çiller’in, 
B. Ecevit’in, D. Bahçeli’nin, M. Ağar’ın, E. Mumcu’nun, Molla Nec-
mettin Erbakan’la Tayyipgiller’in yaratıcısı (siyasi anlamda) olan ve bu 
yerli, yabancı sermaye uşaklarını milletin başına bela eden ABD’dir.

Bunlar hain yerli Parababalarının, Tarikatların, Kur’an Kurslarının, 
İHL’lerin ve dönekler ordusunun köşe başlarını tuttuğu Satılmış Med-
yanın ürünüdürler. Bunlar sayesinde var olmuşlar, hükümetler kurmuş-
lar, halka zulmetmişlerdir. Tabiî yukarıda da söylediğimiz gibi bunların 
hepsinin de üstünde ABD vardır. O yönetmektedir bunları. Ekonomik, 
idari ve askeri örgütleri aracılığıyla... Yani Türkiye’de olup biten her 
halka zararlı her şeyden, birinci planda ABD, müttefiki büyük emperya-
list devletler (G7’ler) ve onların her türden örgütleri sorumludur. Geri 
planda hep onlar vardır. İpin ucu onların elindedir. Şu ana ilişkin olarak 
konuşursak; ipin ucu Busht elindedir.

Buna bir kanıt gösterelim. Vatan Gazetesi’nden Devrim Sevimay;
“1960’larda gizli servis ajanı olarak Türkiye’de çalışan, 

CIA’nın eski Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller”le bir rö-
portaj yaptı.
Bir bölümünü aktarıyoruz:
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“Irak, Ortadoğu’nun Vietnam’ı oldu diyebilir miyiz?
 “İslam dünyası için, evet. Ama Vietnam’ın manası başlıca ABD 

içindi. Irak ise daha geniş bir kesimin Vietnam’ı oldu.
“O zaman bu hezimetin anlamı da daha büyük?
“En tehlikeli tarafı da bu olacak. Cihatçılar bunu bir zafer ola-

rak görecek. Irak belki de iç savaşa girecek. Ve iktidara ABD’nin 
yüzde yüz istemediği bir lider gelecek.

“Peki, bu cihatçılar sorununu başımıza ABD açmadı mı? Hatta 
CIA’nın Ortadoğu Masası Şefi olarak sorumlusu bizzat siz değil mi-
siniz?

“Efendim, zannederim radikal İslam’ı, siyasal İslam’ı ilk ola-
rak biz yaratmadık. Biz icat etmedik. Ayrıca bütün dünya radikal 
İslam’ı Sovyetlere karşı kullanmak istedi. Sadece ABD değil. Bütün 
Arap dünyası, Avrupalılar, herkes Sovyetler bir hezimete uğrasın 
diye yardım ettiler. Parayla, silahla... Her şekilde...

“Yeşil Kuşak ilk kimin fikriydi peki? ABD’nin değil mi?
“Soğuk Savaş zamanında Sovyetler’in güneye doğru yayılması-

nı önlemek içindi. Fikir herhalde bizimdi. Ama o zamanlar bütün 
İslam devletleri de komünizme karşı Müslümanlığın çok güçlü bir 
duvar olduğunu anlamışlardı...

“Türkiye’de bu fikrin en ateşli savunucusu olarak siz biliniyor-
sunuz?..

“Benim için şeref sayılabilir ama ben kabul etmiyorum. Tek bir 
kişi olarak bunu sahiplenemem. Suudi Arabistan’ın da büyük kat-
kısı vardı. Herhalde babası ben değildim. Ama babasını kim bilir?

“CIA’nin Ortadoğu Masası Şefi sizdiniz. En azından büyük katkı 
size ait değil mi?

“Oldu tabiî, belki bu kavram hakkında en çok konuşan bendim. 
Çok da haklı bir tezdi. Çok çok doğruydu. Komünizme karşı ger-
çek bir duvar oluyordu İslam.

“Bu yüzden siz de bölgede sürekli radikal İslam’ı pompaladınız?..
“Pompalamadık. Bizden evvel Suudi Arabistan yaptı bunu. 

ABD’nin Afganistan üzerindeki rolü daha büyüktü.
“Peki, Türkiye’yi niye kattınız bu kuşağın içine? Tam da Türki-

ye’de laik bir reform oturtulmaya çalışılırken?..
“Çünkü Türkiye’de çok kuvvetli bir sol vardı. Aynı şekilde 

İran’da da... Hem 1950, 1960’Iarda hem 70’Ierde... Komünizm ha-
reketi çok kuvvetliydi. Ye Türkiye’de İslam komünizme karşı çok 
efektif değildi. İslam zayıf ama solculuk güçlüydü.

“Ve ABD bunu tersine çevirmeye karar verdi, değil mi?
“Hayır, biz hiçbir değişim getirmedik Türkiye’de,
“Nasıl getirmediniz? Menderes’lerden bu yana sağ hükümetleri 

desteklemediniz mi?
“Evet, doğru. Ama aynı zamanda Türkiye’de çok güçlü bir sol 

hareket de vardı. Ve Türkler için de komünizm İslam’dan daha bü-
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yük tehlike görüldü.
“Kimse durup dururken “Aa, solculuk çok kötü bir şeymiş, vaz-

geçiyorum” demedi ki... Bu ülkede bir sürü solcu ne işkencelerden 
geçti, kaç darbe yapıldı? Ve bunlar hep ABD desteğiyle olmadı mı?

“Evet, zannederim her zaman ABD biraz iki şekilliydi. Bir yan-
dan Türkiye’de demokrasinin güçlenmesini istiyorduk. Bir yandan 
da komünizmi zayıflatmaya çalışıyorduk. Sanırım çelişkili davran-
dık o zamanlar.

“AKP İslam dünyası için iyi bir örnek. Sonuçtan memnun musu-
nuz peki?

“Bence şu anda Türkiye çok iyi bir noktada.
“Kişi başına düşen milli gelir 4 bin dolar seviyesinde. Hâlâ yolsuz-

luk, türban, çete meseleleriyle uğraşılıyor. Bu sizce iyi bir sonuç mu?
“Arzu edildiği kadar gelişmediniz belki ama bu sadece Türki-

ye’nin problemi değil. Bütün dünyada böyle. Bizlerde çok büyük 
problem var. Cinayetler, çürümüşlük... Ama siz beni nereye itmek 
istiyorsunuz, onu çok anlayamadım.

“Hollywood’da James Bond, Türkiye’de siz...
“Böyle bir şöhretim olduğunu sanmıyorum.
“Öylesiniz ve bu coğrafyada yaşayanlar için çok önemlisiniz. Bu 

yüzden sadece fikirlerinizi öğrenmeye çalışıyorum. Mesela, AKP’yi 
niye çok beğeniyorsunuz?

 “Yok, çok beğendiğimden değil. Ama bütün İslam dünyasında 
İslamcı partilerle diktatörlük arasında müthiş bir savaş var. Bu bü-
tün bölgeyi bir istikrarsızlığa doğru götürüyor. O bakımdan AKP 
gibi bir partinin iktidara gelmesiyle artık bir nevi siyasal İslam 
problemi için çözüm bulunmuş oldu. Demek ki eğer AKP kökleri 
İslam’dan çıkan bir parti olmasına karşın, bu sözümü yanlış anla-
yabilirler ama, çok ılımlı bir İslam gibi de olsa artık entegre oldular. 
Türkiye’den hariç siyasal İslam normal bir parti haline gelmedi.

“Yani AKP İslam dünyası için iyi bir model olabilir mi?
“Model lafını sevmiyorum ama örnek diyelim. Eğer Türkiye’yi 

örnek görürlerse bu çok güzel olur. Bunu İslamcılığı çok sevdiğim 
için söylemiyorum. Bilhassa ABD’ye, İsrail’e karşı, yaşadıkları 
şartlara karşı İslam dünyasında büyük öfke var. Çok radikaller. 
Bunları evcilleştirmek lazım. Bu aşağılayıcı bir tabir gibi görüne-
bilir. Amacım bu değil ama onların da realiteyi öğrenmesi gerekir, 
siyasi hayata iştirak etmesi lazım.”[62]

Apaçık biçimde söylendiği gibi, 1945’ten bu yana Ortadoğu’yu 
ABD şekillendiriyor. Casus örgütü CIA da bu şerefsizce işte çok önem-
li bir rol oynuyor.

[62] Devrim Sevimay, Vatan Gazetesi, 31.10.2004.
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G. Fuller, bazı şeyleri biz başlatmadık, diyor. Tabiî 1945 öncesinde 
bölge İngiltere’den sorulurdu. Fransa’nın da bir ölçüde etkinliği vardı. 
Ama esas aktör İngiltere’ydi. ABD İkinci Emperyalist Paylaşım Sava-
şı sonrasında başrole çıktı. Tabiî ekonomik ve askeri gücü sayesinde... 
Usta’nın dediği gibi emperyalist haydutlar, dünyayı güçleri oranında 
paylaşırlar. En güçlü olan aslan payını kapar.

Ve yine dikkat edersek, bölgede, en gerici güçlerle ittifak ediyorlar. 
Genelde de Modern ve Antika Parababalarıyla, onların siyasi partileriy-
le ve medyasıyla.

Amaçlarıysa yukarıda söylediğimiz gibi yağma ve sosyalizmin geli-
şimini önlemektir. Sosyalizme düşmandır emperyalistler. Çünkü hiçbir 
gerçek sosyalist ülke, kendini (tabiî vatanını ve halkını) emperyalistlere 
sömürtmez. Bu yüzden kaybedilmiş bölgelerdir sosyalist ülkeler, em-
peryalistler için.

Emperyalistler, sadece sosyalistlere de değil, bütün antiemperyalist, 
yurtsever ülkelere, iktidarlara da karşıdırlar, düşmandırlar.

Tabiî Mustafa Kemal’e de düşmandır emperyalistler. Çünkü Musta-
fa Kemal, Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı başarıy-
la yönetmiş ve zafere ulaştırmış Başkomutandır. CIA ajanı (Ortadoğu 
sorumlusu) G. Fuller, konuşmanın bir yerinde bu gerçeği de itiraf eder. 
Aktaralım:

“Bir makalenizde “Mustafa Kemal’in işlevi bitmiştir” dediğinizde 
bu ülkede pek çok insanı ne kadar kızdırdığınızı biliyor musunuz?

“Böyle bir şey söylemedim. Zorlu bir süreç olarak sonuna gel-
diğini ve belki de sonuna gelmesinin iyi olduğunu söyledim. Türki-
ye’ye artık yeni bir harmoni getirmek lazım.”[63] 

AB-D, Tayyipgiller’den memnun
CIA’nın “harmoni” dediği Tayyipgiller’dir. Yani ABD-AB hizme-

tindeki Siyasal İslamcı Tefeci-Bezirgânlardır. Artık bunlar iktidarda 
olmalı, diyor ABD’li ajan. Çünkü bunlarda “Hizmette sınır yoktur”... 
Efendileri yeter ki istesin, emretsin... 

Bir de bunlar Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcisi oldukları için 
Ümmetçidirler. Ulus aşamasına gelememişlerdir. Kayıtsız şartsız ege-
men oldukları Ortaçağın o karanlık günlerinin hayali içindedirler sürek-
li. Onu da ABD ve AB’nin kollamasıyla, daha doğrusu onların kucağın-
da gerçekleştirmeyi planlamaktadırlar.

[63] agy.
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Tayyipgiller, Ulus gerçeğini tanımadıkları için ulusal değerlerden de 
yoksundurlar. Bunlar için hiçbir önemi ve değeri yoktur ulusal değerle-
rin. İşte Tayyipgiller’in bu hainane amaçları Batılı Emperyalistlerinkiy-
le tıpatıp uyuşmaktadır!

Batılılar, Ortadoğu’da büyük, güçlü ulus devletler istememektedir. 
Emirlikler, şeyhlikler gibi güçsüz, kukla devletler istemektedirler. Ko-
layca sömürüp talan edebilmek için... Türkiye’yi de bu sebepten en az 
üçe bölmek istemektedirler.

Tayyipgiller de Mustafa Kemal’e ve kurduğu devlete düşmandır. 
Çünkü eksik gedik de olsa bir laiklik getirmiştir. Şeriat Hukukunu ve 
Hilafeti kaldırmıştır. Tayyipgiller’in şefi Tayyip’in, Mustafa Kemal’e 
“Ölmüş İnek” diye alçakça saldırması (TV’lerde yayımlanan bir kase-
tinde) bu yüzdendir. Onun lider olması da aynı nedene dayanır. Mustafa 
Kemal’e ve laikliğe galiz küfürler savurması ve şeriat düzenini (daha 
doğrusu Ortaçağcılığı) en açık ve kesin biçimde savunması sayesinde 
şef olmuştur Tayyip. Yoksa zekâsı ve bilgisi sayesinde değil...

Tayyip, Parababaları medyasının en etkin yayın organlarından Mil-
liyet’in bundan önceki Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Y. Yılmaz’ın 
yazdığı gibi, “kafasını elindeki yazılı metinden kaldırdığı ve ezbe-
rinden dışarı çıktığı anda” gramer açısından doğru cümle kurmakta 
bile çok zorlanmaktadır. Çoğu kez de başarısız olmaktadır. Mehmet Y. 
Yılmaz, bu konuyu işlediği yazılarında, Tayyip’in böyle cümlelerinden 
bir hayli örnek de vermiştir.

Herhalde o (M. Y. Yılmaz):
“Biz okuduk yazdık, lisanlar öğrendik, kafamız çalışır (yani zeki-

yiz), okuyoruz, buna rağmen ayda 10-20 bin dolar maaşa talim ediyo-
ruz. Elin oğlu daha konuşmaktan, doğru cümle kurmaktan aciz, tril-
yonları götürmüş. Üstelik de başbakanlık koltuğunda oturuyor. Altında 
emrine amade uçaklar... Çevresinde pervane kesilmiş insanlar... Yani 
devran sürüyor herifçioğlu. Bu ne biçim iştir?” diye düşünmüş olmalı.

Böyle düşündü her hal... Ve yazdı da... Ama yine sanıyoruz, bu ya-
zıları ona pek iyilik getirmedi. Yazılarını takip eden bir iki ay içinde 
görevinden alındı. “Kızağa çekildi”. Yerine daha iyi bir uşak olan Sedat 
Ergin getirildi. Çünkü Doğan Medya’nın patronu, Türkiye’nin en önde 
gelen birkaç Parababasından biri olan Aydın Doğan’ın, Tayyipgiller’le 
arasını iyi tutması gerekiyordu. Tayyip’in cehaletini sergileyen yazı-
lar yazılması onun bu politikasına zarar verirdi, işlerini bozardı. Kamu 
yağmasından istediği gibi pay kapamazdı. Ve daha bir yığın akçeli işleri 
sekteye uğrardı. Tüm Parababaları gibi o da ar dünyasında değil kâr 
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dünyasında yaşıyordu.
Bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Aydın Doğan, Enver 

Ören, Turgay Ciner ve benzerleri gibi Parababaları yayın organlarında 
yüzlerce döneği 5-10-20 bin dolar aylık vererek boşuna beslemiyorlar. 
Onlar yerli, yabancı sermayeye itçe hizmet etsinler diye beslenip ya-
şatılıyor. O, insanlığın yüz karası alçak dönekler de ABD-AB ve yerli 
Parababalarının uşaklığını boşuna yapmıyorlar. Dolar cinsinden yüksek 
maaşlar, milyon dolarları bulan transfer ücretleri için yapıyorlar. Yani 
bunlarınki bir çıkar birlikteliği. Ve bunların tümü, işte bu yüzden, vatan 
haini, satılmış, sermaye uşağı, halk düşmanıdır. Ve de patlamış gerizler 
kadar mide bulandırıcı, insanın içini dışına çıkarıcıdırlar. İnsan sefalet-
leridirler vesselam...

CIA ajanı G. Fuller, yukarıda; “Ayrıca bütün dünya radikal İslam’ı 
Sovyetlere karşı kullanmak istedi. Sadece ABD değil. Bütün Arap dün-
yası, Avrupalılar, herkes Sovyetler bir hezimete uğrasın diye yardım 
ettiler. Parayla, silahla... Her şekilde...” diyor. Tabiî onların tümünün 
ağababasının ABD olduğunu itiraf edemiyor. Aşağılık suçu diğerleriyle 
paylaşmak istiyor.

Şimdi ise kendi yarattıkları o “radikal İslam”dan şikâyetçi. Çünkü 
söz konusu Ortaçağcı güçler şimdi kendilerine karşı bir savaşa girişmiş 
durumda...

Alçak, şerefsiz casus; “Çok radikaller. Bunları evcilleştirmek lazım” 
diyor. Yani yeniden kucağımıza çekmek lazım diyor. Bu konuya ilişkin 
olarak da Tayyipgiller’in AKP’sini örnek gösteriyor. Bütün İslamcı par-
tilerin bu hale gelmesi, getirilmesi gerekir, diyor. Aynen şöyle diyordu:

“O bakımdan AKP gibi bir partinin iktidara gelmesiyle artık bir nevi 
siyasal İslam problemi için çözüm bulunmuş oldu:”

Ne acı durum değil mi? Seksen üç yıl önce, bizi yok etmek isteyen 
emperyalistleri yenilgiye uğratarak Doğunun mazlum milletleri için 
olumlu bir örnek ortaya koymuştuk. Bugünse o zaferin (Birinci Ku-
vayimilliye’nin) getirdiği tüm kazanımları yitirerek, emperyalistlerin 
yeniden hizmetine girelim. Ve bu halimizle de, emperyalistlere uşaklık 
etmesi gereken sömürge, yarısömürge ülkeler için iyi bir model olarak 
sunulalım. Emperyalistler nasıl “uslu çocuk” olunacağına dair bizi ör-
nek versinler.

Devrim Sevimay soruyordu yukarıda:
“AKP İslam dünyası için iyi bir örnek. Sonuçtan, memnun musunuz 

peki?”
Casus cevap veriyordu:
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“Bence şu anda Türkiye çok iyi bir noktada.”
Evet. Tayyipgiller’in iktidarı, ABD ve AB için ideal bir çözümdür. 

Onlar efendilerinin bir dediğini iki etmez. Hatta onlar, daha da fazla-
sını yapar... Çünkü ulus devlete düşmandırlar. Ve de para, mal, mülk, 
vurgun için yapmayacakları, vermeyecekleri, vazgeçmeyecekleri hiçbir 
şey yoktur.

Hatırlayacaksınız. Tayyip, Yahudi Bezirgân Sami Ofer’in şirketine 
Kuşadası Limanını, TÜPRAŞ’ın yüzde 14.75’lik hissesini ve Galata 
Rıhtımı’yla çevresini lüpletmişti. Peşkeş çekmişti. Üstelik Kuşadası 
Limanı ile TÜPRAŞ’ın bir bölümünü hiç ihale filan açmadan vermişti. 
Al senin olsun, diyerek Galata Rıhtımı ve çevresini ise göstermelik bir 
ihale ile vermişti.

İşin aslında, Tayyip, K. Unakıtan ve diğer Tayyipçiler, kapalı kapılar 
ardında görüşerek pazarlamışlardı kamu mallarını Yahudi tüccara.

Tayyip geçen haftalardaki bir açıklamasında, “Sami Ofer’le ne baş-
bakanlıkta, ne de başka bir yerde görüşmem olmadı.” demişti. Aynı gü-
nün akşamında, Fatih Altaylı’nın (yeni Tayyipçilerdendir bu da) “Teke 
Tek” adlı programındaysa; “Sami Ofer’le bir kez Davos’ta görüştüm” 
demişti.

Oysa ortaya çıktı, kanıtlandı ki, “tam dört kez görüşmüştü S. 
Ofer’le.”

En sonunda da; “Görüştüm, görüşüyorum, görüşeceğim” diyerek 
pazarlamacılığını savunmaya girişmişti. Yine hatırlanacağı gibi bu son 
noktaya Tayyip’i, “Kemal Abi”si yani Tayyipgiller’in en vurguncula-
rından ve iğrençlerinden olan Kemal Unakıtan getirmişti. Daha doğrusu 
itelemiş ve düşürmüştü o yere...

Ve yazımızın başında aktardığımız cümlesiyle de Tayyip daha farklı 
bir yere gelmiş oluyor. Yani “ben ülkemi adeta pazarlamakla mükelle-
fim” diyerek, artık düşülebilecek en aşağı yere düşmüş, kendini atmış 
oluyor. Para, mal ve koltuk hırsıyla Ortaçağa görüşlerinden dolayı bu 
yere inmiş oluyor Tayyip...

Bu durum bize Tayyip’in Ahlâkî Değerler Cıvatasındaki Son Yivin 
de attığını (sıyrıldığını) gösteriyor.

Tayyip gibi birinin başbakan, Tayyipgiller’in iktidar olabilmesi, Ba-
tılı Emperyalistlerin altmış yıldan bu yana sürdürdükleri çok yönlü sal-
dırılarının yarattığı tahribattan ötürüdür. O saldırılar yalnızca ekonomik 
hayatı ve devleti tahrip etmekle kalmadı. Geleneksel kültürü ve ahlâkı 
da önemli ölçüde bozdu, çürüttü. Sonra insanlarımızda düşünecek, dos-
tu düşmandan ayıracak hal bırakmadı. Çok yönlü saldırılarla insanları-
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mızın kafasını uyuşturdu.
İşte böyle bir ortamda Tayyipgiller ve benzerleri hükümetler kura-

bilmekte ve hiç çekinmeden, “ben vatanı satmakla görevliyim” diyebil-
mektedir.

Bu, tahribatın nerelere vardığını gösterir...
Tabiî bu durum aynı zamanda, biz devrimcilerin işinin de bir hay-

li zor olduğunu gösterir... Evet, işimiz zor. Fakat kesinlikle umutsuz 
değiliz. Başaracağımızdan tam olarak eminiz... İnsanlarımızı uyandıra-
cağız, bilinçlendireceğiz ve İkinci Kuvayimilliye Hareketimizi zafere 
ulaştıracağız... Demokratik Halk iktidarını kuracağız...





Bir milyar dolarlık servetin hesabını ver Tayyip[64]

[64] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 22 Şubat 2006 tarihli 15’inci sayısında yayım-
lanmıştır.
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Tayyip’in mal varlığı nedir?
Tayyip, olaydan (mal varlığım açıklamaktan) kaçmak, kurtulmak 

için çok çabaladın. Bu meselenin yeniden gündeme gelmesine, hiç iste-
meden de olsa sebep olmuş olan yandaşın ve has benzerin Kemal Una-
kıtan’a kuşkusuz içinden lanetler okudun, küfürler yağdırdın...

Bilindiği gibi bu mesele, K. Unakıtan’ın, D. Baykal’ı kastederek; 
“Bir parti liderinin, bankada büyük miktarda hesabı var” sözü 
üzerine gündeme geldi. D. Baykal, konunun üzerine gidince K. Unakı-
tan inkâra saptı. Ama Tayyipçi gazete “Yeni Şafak’ın muhabiri kendini 
savundu ve yazdığının yani Unakıtan’ın Baykal’a yönelik saldırısının 
doğruluğunu savundu.

D. Baykal, Tayyip’le birlikte mal varlığımızı açıklayalım, dedi.
Tayyip artık dara düşmüştü. Sık sık yaptığı gibi kolpoya başladı: 

Önce mal varlığını açıklamasının yasalarca engellendiğini öne sürdü. 
“Bu yasaları ben yapmadım. Benden öncekiler yaptı. Herkes de buna 
uydu. Ben de bundan dolayı uyuyorum. Uymak zorundayım” dedi. 
Baykal, yasal engel varsa, birlikte bunu kaldıralım. O yasayı değiştire-
lim. Bu konuda her türlü yardıma, işbirliğine varız, dedi.

Bu arada, AKP içinde Tayyip’e muhalif iki milletvekili, mal varlık-
larını açıklayarak, ortada bir yasak filan olmadığını, Tayyip’in, dümen 
yaptığını ortaya koyuverdi. Bebelerin bile bilebileceği gibi, hiç kimse 
için böyle bir yasak, yasal engel olamazdı. Herhangi bir kimsenin ser-
vetini, mal varlığını açıklamasına kim ya da ne engel olabilirdi? Burju-
va hukukunun bile kendine göre bir mantığı var. O hukuk bile bu kadar 
komik olmaya tahammül edemezdi.

Yasak olansa, devlete verilen beyanının (bildiriminin), herhangi bir 
mahkeme kararı (mahkemenin talebi) olmadan devlet yetkililerince 
açıklanmasıydı. Tayyip, her dara düşüşünde yaptığı gibi yine demagoji-
ye sarılmış ve olaydan kaçıp kurtulmak için halkın gözüne kül serpme-
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ye yeltenmişti, yönelmişti.
Sonra D. Baykal da mal bildirimini açıkladı. Kurmayları onu buna 

yöneltti. Tayyip artık iyice köşeye sıkışmıştı. “Mal varlığınızı açık-
layacak mısınız?”, sorularına bazen “Zaten gazetelerde açıklandı”, 
bazen de “inşallah”lı maşallahlı cevaplar vermeye başladı. O durumda 
bile açıkça ve kesince, “evet açıklayacağım” diyemiyordu. Hâlâ, “aca-
ba kaçabileceğim, sıvışabileceğim bir açık kapı bulabilir miyim?” diye 
çabalamaktan geri durmuyordu.

Herhalde kurmayları, artık bu saatten sonra bu işten kaçış olamaya-
cağını Tayyip’e netçe anlattılar. Kaçmasının yaratacağı tahribatın çok 
büyük olacağına, işi hep yaptıkları gibi yine kitabına uydurarak yapma-
larının kaçınılmaz olduğuna onu ikna ettiler. Ve Tayyip, Başbakanlığın 
internet sitesinde mal varlığını açıkladı: Bir milyon altı yüz yetmiş bin 
YTL ya da bir trilyon altı yüz yetmiş milyar TL’ymiş serveti. Bu miktar, 
bir milyon iki yüz elli beş bin dolara denk düşer.

Burada çağrışım oldu. Tayyip’in bir iki yıl önce söylediği bir yalan 
aklımıza geldi. Şöyle demişti o zaman:

“Altı milyarlık başbakanlık maaşımla geçinemiyorum. O yüzden ti-
caret yapıyorum.”

Trilyonlarca serveti olan bir insan nasıl geçim sıkıntısı çekebilir? 
Böyle bir iddia hiç gerçek olabilir mi?

Kaldı ki sen, ulaşım parası vermiyorsun. Meclis lokantasında çok 
ucuza ya da resmi gezilerinde bedavadan yiyip içiyorsun. Ayrıca altı 
milyar TL’lik maaş, Türkiye şartlarında çok yüksek bir aylık gelire te-
kabül eder. Bu parayla Türkiye’de asla geçim sıkıntısı çekilmez. Bunu 
herkes bilir. Tabiî Tayyip de bilir... Ama onun niyeti demagojiyle saf 
Müslüman halkı uyutmak, kandırmak ve oy davarı durumunda tutmak, 
öyle olmayanları da o duruma getirmek, düşürmektir.

Tayyip’ten, kimsenin inanmayacağı
birkaç yalan daha

8 Şubat tarihli Cumhuriyet ilk sayfasında şunları diyor, bu konuya 
ilişkin olarak:

“Malvarlığında Erdoğan’dan eksik açıklama geldi. Başbakanın 
yaklaşık 1 milyon 670 bin YTL’lik malvarlığı olduğu duyuruldu. 
Konutlarına ilişkin hiçbir bilgi verilmeyen açıklamaya göre, iki 
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arsa 5 yıldır “hiç değer kazanmadı.”[65]

Yine aynı gazetenin köşe yazarı Cüneyt Arcayürek’in köşe-
sinin ilk paragrafı şöyle:

“Çelişki dikkat çekmiyor mu? Bir Başbakan, malvarlığımı ga-
zeteler açıkladı, benim açıklamama gerek kalmadı, diyebiliyor. Ve 
sonra: kamuoyu baskısı sonuç veriyor: Başbakanlık internet site-
sinde nihayet ama eksik mal bildirimi yayımlanıyor. Açıklamada 
taşınmaz mallar; İstanbul’da, Ankara’da, Rize’de köşk misali ko-
nutlar yok. Daha neler “yok”, önümüzdeki günler aydınlığa çıka-
cak.”[66]

Herkesin, en azından ilgili herkesin bildiği gibi Tayyip’in Üskü-
dar’da yıllardır oturduğu bir evi var. Bir de, geçen yıl basında yer alan 
haberlerden öğrendiğimize göre Tayyip, yine Üsküdar’da, etrafı kale 
duvarları gibi çevrili bir lüks sitede yan yana iki villa birden aldı. Tay-
yip burayı çok korunaklı olduğu için tercih etmiş. Villaların her birinin 
fiyatı 1’er milyon dolarmış, basının yazdığına göre.

Mal bildirimi listesinde olmayanlardan ikisi bunlardır.
Tayyip, gördüğümüz gibi oturduğu ev ve bu iki villayı listeye koy-

mayarak tahminen 3 trilyon TL civarındaki servetini bir anda buharlaş-
tırmış oluyor. Daha doğrusu buna çabalıyor.

Bu konuda Sabah gazetesi bugünlerde daha farklı bir iddia öne sür-
dü. Cüneyt Arcayürek’ten aktarıyoruz:

“R.T.E.’nin mal bildirimi servetiyle ilgili gerçeklerin tümünü 
içeriyor mu, yoksa?.. Örneğin -Sabah yazıyor-:

“Ailenin” Ülker dağıtıcılığı yapan şirketlerdeki hisselerini dev-
rettikten sonra İstanbul Kısıklı’da satın aldığı -aldı ise- villalar mal 
bildiriminde yok! “R.T.E ve ailesinin 1’er milyon dolar değer biçi-
len bu villalardan toplam 5 adet satın almayı düşündüğü öne sürül-
müştü” diyor gazete.

“5 villa? 6 bireyden oluşan “aileye” uygun. 2 kıza 2, 2 oğlana 2 
ve baba ile anaya 1 villa!

“Ya etiket fiyatı 43 bin İsviçre frangı (32 bin 250 dolar), YTL de-
ğeri 42 bin olan 1 kol saati. Maaşının 5 katını aştığı için yasa gereği 
bildirimde bulunması zorunlu. Açıklamada yok!”[67]

Tuncay Özkan, yine Cüneyt Arcayürek’le birlikte yaptıkları 

[65] agy.
[66] agy.
[67] Cumhuriyet Gazetesi, 9 Şubat 2006.
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bir TV programında, Tayyip’in bu saatlerden birkaç tanesine sa-
hip olduğunu, değişik değişik takındığını söylemişti.

Tayyip, düşünmüyor ki, bu mülklere sahip olduğunu basın defalar-
ca yazdı çizdi. Bu sebeple de pek çok insan bunları biliyor. Ama o, 
buna rağmen düzenbazlıktan geri durmuyor. Alışmış bir defa yalana, 
dümene, hileye... Adeta huy edinmiş bunu. Yapmadan, etmeden dura-
mıyor. Hani, Galata Rıhtımı ve çevresindeki o geniş mekânı, Yahudi 
Sami Ofer’e, karşılığı elli yılda ödenmek üzere peşkeş çektikten sonra 
da böyle davranmıştı. Peşkeşi gizlemek için, bir günün saat 13’ünde, 
“Sami Ofer’le ne başbakanlıkta ne de bir başka yerde hiç görüş-
mem olmadı” demişti. Aynı günün gecesindeyse, Fatih Altaylı’nın 
“Teke tek” adlı TV programında; “Sami Ofer’le Davos’ta bir kez 
görüştüm” deyivermişti. Sonra basın Türkiye’de de otellerde Sami 
Ofer’le birden fazla görüştüğünü belgeleriyle ortaya koymuştu. Ondan 
sonra Türkiye insanını ve ahlâka ilişkin değerleri hiçe sayan bir perva-
sızlık içinde hiç utanıp sıkılmadan ve yüzü dahi kızarmadan; “Sami 
Ofer’le görüştüm, görüşüyorum bundan sonra da görüşeceğim” 
diyerek kükremişti. Aynı konuşmasında yine; “Ben adeta ülkemi pa-
zarlamakla mükellefim” demişti. Ülke, Vatan demektir. Tayyip, “Ben 
Vatanı satmakla mükellefim” demiş oluyordu yani.

Bu gibi durumlar karşısında (böyle olaylara tanık olunca) bizim ka-
nımız donar. İnsanlığımızdan utanırız. Tayyip’le aynı insan soyundan 
gelme olduğumuzdan utanırız. Sonra da sonsuz bir şekilde acırız böyle-
lerine... İnsan olarak doğmuş canlılar neden kendilerini böyle durumla-
ra düşürürler, diye. Biliriz ki, hiçbir şey için böyle durumlara düşülmez, 
düşülmemeli. Yani hiçbir şey buna değmez...

Basından öğreniyoruz ki, Tayyip’in Ankara’da ve Rize’de de mal 
beyanında yer almayan böyle mülkleri varmış.

Rahmi Koç’un tespit ve iddiası
Hatırlanacağı gibi, Tayyip 3 Kasım 2002 seçimlerine katılama-

dı. Yasal engeli vardı. Fakat ABD ve AB Tayyip’e göz koymuştu bir 
defa. Ortaçağcı gazeteci Ruşen Çakır ve Parababası Cüneyt Zapsu onu 
çoktan pazarlamışlardı ABD ve AB’ye. İş, zamanın ABD Büyükelçisi 
Morton Abromowitz’le, Cüneyt Zapsu’nun Boğaz’daki villasında bağ-
lanmıştı. Tayyip, ABD ve AB’ye kusursuz hizmet edecek, karşılığında 
da başbakanlık koltuğuna kurulacaktı. Tabiî bu arada K. Unakıtan vb. 
tüm Tayyipgiller küplerini dolduracaktı.

Biz demiyor muyuz 1945’ten beri Türkiye’yi, Uluslararası Paraba-
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baları (emperyalist devletler) adına onların ağababası ABD yönetiyor, 
diye. İşte bu olayda bizim bu görüşümüz bir kez daha doğrulanmış oldu.

Şeytanın bile aklına gelmeyecek hile, dümen yolları arandı ve bu-
lundu. Siirt’te, olmuş bitmiş olan seçimlerde güya bir aksaklık bulundu. 
Siirt seçimleri iptal edildi bu nedenle.

Yasaya göre, tekrarlanan seçimlere de bir önceki seçime girmiş 
adaylarla gidilebiliyordu. Yeniden aday belirlenmesine izin verilmiyor-
du. Bu yasa maddesini delmek için, Siirt’te önceden AKP listesinden 
seçime girmiş bir Tayyipçi istifa ettirildi. (Bu şahıs Tayyip tarafından 
ödüllendirilerek Siirt Belediye Başkanlığına getirildi. Bir süre sonra da 
basında, yaptığı vurgunlara ilişkin haberler yer aldı.) Aday listesindeki 
eksiğin doldurulması için yeni aday gerekti. Bu tabiî ki Tayyip oldu. 
Zaten oyun bunun üzerine kurulmuştu. Böylece Tayyip, yenilenen Siirt 
seçimlerinden seçilerek Meclise girdi. Hem milletvekili hem de baş-
bakan oldu. Tabiî bu süreçte bir yığın yasa ihlal edildi, ayaklar altına 
alındı. Bu tam bir hukuk faciasıdır. Bir yüksek yargı organının savcısı 
da aynen böyle değerlendirmiştir, Tayyip’in Meclise girdirilmesi oyu-
nunu, hatırlayacağımız gibi.

Bu trajikomik seçim oyununda başrolü, dönemin Yüksek Seçim Ku-
rulu Başkanı Tufan Algan oynamıştır. Şimdi nerededir, neyle meşgul-
dür bilmiyoruz... Geçelim...

İşte bu sürecin başlarında, Türkiye’nin en önde gelen Parababası 
Rahmi Koç, medyada yer alan bir açıklamada bulundu. Şöyle dedi:

“Edindiğimiz bilgilere göre Tayyip Erdoğan, şu anda bir milyar 
dolarlık servete sahiptir. Bu kişi 15 yıldan beri en aktif biçimde 
politika yapmaktadır. Bu kadar büyük serveti hangi işi yaparak 
edinmiştir. Milletvekilliğine aday olmadan önce bu servetinin kay-
nağını açıklamalıdır!”

Tayyip, bu açıklama daha doğrusu suçlama karşısında tık demedi. 
Sadece küsmüş R. Koç’a, yine medyadan öğrendiğimize göre.

Bir süre sonra R. Koç, Moskova’da Ramstor adlı dev bir mağaza 
açtı. Bunlara “Hipermarket” ya da “Grosmarket” deniyor bildiğimiz 
gibi. Onun açılışına Tayyip de davet edildi ve katıldı. Koç’la Tayyip’in 
o açılışta barıştığını yazdı yine basın...

R. Koç da bir deneyimli Parababasıdır. Baktı ki ABD Tayyip’e oy-
nuyor, o da bunun kaçınılmazlığını gördü ve barıştı onunla. Bunların 
dostluğunu da düşmanlığını da çıkarları belirler... R. Koç da çıkarı öyle 
emrettiği için böyle davranmıştır, bizce...

R. Koç’un bu iddiasını geçen hafta, o seçim oyununun oynandığı 



178

günlerin milletvekili ve Meclisin “Mal Varlığı Araştırma Komisyonu” 
üyesi Mustafa Kul gündeme getirdi, Mithat Bereket’in “Pusula” adlı 
TV programında. Bir milyar doların büyüklüğünü güncel kıyaslamalar-
la anlatmaya çalıştı. Öyle ya bir milyar dolar, bin tane bir milyon de-
mektir. Mithat Bereket, Mustafa Kul’un sözünü “siyasete girmeyelim” 
filan diye keserek, daha fazla açıklamada bulunmasına izin vermedi. 
Tabiî onun için de bu düzen (Tayyipgiller düzeni) bir cennettir. Çünkü 
kaç bin dolar maaş almaktadır kim bilir... O yüzden işinden olmak is-
temez...

Aynı konuyu Deniz Baykal birkaç gün önce şöyle diyerek, ima yol-
lu gündeme getirdi:

“Servet beyannamen üzerine savcı dava açmış, sonra sen 
iktidar oldun diye o karar Yargıtay’a götürülmemiş. O konu-
da sağlıklı bir yargı süreci işlememiş.”[68]

Yine aynı kuşkuyu, Milliyet’ten Melih Aşık da köşesine taşır. Eki-
binden Haldun Ertem, bu konuda şunları yazar:

“Başbakan Erdoğan mal varlığını açıkladı. Bu kadar kü-
çük bir mal varlığı için o kadar uzun süre kamuoyunu oyala-
ması ise bir muamma olarak kalacak.” (8 Şubat, agy)
Başbakan Tayyip’in, hesap veremeyecek durumdaki herkes gibi 

ruhu rahatsız. Aynalara bakamıyor. Düşman onlara. O yüzden bunca 
zamandır kıvranıp durdu. Suçluluk duygusunun verdiği kompleksle de 
sağa sola kötü bir üslupla saldırmaktan kendini alamadı.

Tayyip’in hakkında,
yüz kızartıcı suçlardan açılmış yedi tane dava var
Tayyip, “Milletvekili dokunulmazlığı” ardına gizlenerek (sığına-

rak-saklanarak) bu davalardan kurtulmaya çabalamaktadır.
Tayyip ve şürekâsı, 3 Kasım seçimleri öncesinde, meydanlarda hal-

ka bu konuda çok kesin biçimde söz vermelerine rağmen, “dokunul-
mazlıkların kaldırılması” önerilerine karşı çıkmaktadırlar. “Zamanı ge-
lince kaldırılır” demektedir Tayyip. Bundan kastettiği şudur:

1- Hakkındaki davalardan zamanaşımından yararlanarak kurtul-
mak-yırtmak.

2- Zaman içinde, “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”nu türlü 
yöntemlerle etkisi-güdümü-hâkimiyeti altına alarak, bu yolla (araçla) 

[68] Cumhuriyet Gazetesi, 8 Şubat 2006.
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bütün mahkemeleri denetimi altına almak, böylece de hakkındaki da-
valardan kurtulmak.

Tayyip, apaçık bir şekilde görülmektedir ki, buna oynamaktadır, bu 
hesap içindedir.

Düşünün bir, hiç alnı açık olan adam, “dokunulmazlık”lar ardına 
sığınmaya tenezzül eder mi? Böyle bir zırhın kendisine sunulmasını, 
kendine yapılmış ağır bir hakaret sayar, “Beni yargılayın bir an evvel” 
diye feryat eder ve an geçirmeden bunun için yolu açar. Bu yolu istese 
anında açar herkesin bildiği gibi...

Fakat Tayyip açmıyor. Açamıyor. İnatla kaçıyor bundan.
Böyle bir davranış neyin göstergesidir?
Suçluluğunu adı gibi bilmesinin. Hesabını veremeyecek olmasının...
Sanırız bir iki yıl önceydi; “Dokunulmazlıkları niye kaldırmıyor-

sunuz?” sorusuna şu karşılığı vermişti Tayyipgiller:
“Mahkemelerin hakkımızda sağlıklı karar vereceğine güvenmi-

yoruz!”

Düşünebiliyor musunuz, bir hükümet, yönettiği devletin mahkeme-
lerine “güvenmiyorum” diyor... Güler misiniz, ağlar mısınız?

Tayyipgiller, “mahkemelerden kaçmak, kurtulmak istiyoruz, çünkü 
biz suçluyuz” diyemiyorlar da “güvenmiyoruz” diyorlar... “Biz suçlu-
yuz” diyecek değiller ya, elbette böyle diyecekler… Aksi davranmaları, 
kendilerinin sonu olur...

Son bir hatırlatma
Hz. Muhammed öldüğünde, ibriğiyle hırkası kalmıştı mal olarak. 

Başka hiçbir maddi varlık bırakmamıştı. Çünkü yoktu. Üstelik de zırhı, 
bir Yahudi bezirgânda rehindeydi. Doksan kilo arpa karşılığında...

O kadarcık arpayı alacak parayı bile bulamamıştı...
Dört Halife de Hz. Muhammed gibi yaşadı... Çünkü O’nu örnek aldı.
Muaviye’nin, Yezid’in, Firavun’un, Nemrut’unsa korkunç servetleri 

vardı, çok iyi bilindiği gibi...
Tayyip, aynanın karşısına geç, gözlerini aynaya dik ve oradaki su-

retine sor; “Ben kimlere benziyorum?” diye... Tabiî buna cesaret ede-
bilirsen.

Her şeye rağmen, acıyoruz sana Tayyip. Çok acınacak haldesin. İn-
sanî açıdan yani...
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Bizde Müruruzaman (Zamanaşımı) yoktur Tayyip!
Bunu daha önce de söyledik... Kaynağını açıklayamadığın ve de 

açıklayamayacağın bu devasa servetin, kamu mallarını ve vatanı, Kıb-
rıs’ı; yerli, yabancı Parababalarına, ABD ve AB emperyalistlerine pa-
zarlayarak, satarak, peşkeş çekerek ettiğin ihanetlerin hesabını, bir gün 
mutlaka vereceksin. Halk önünde ya da Tarih önünde.

Bu hesap görülecek. Bundan adın gibi emin ol!
12 Şubat 2007

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi



Tayyip işte budur![69]

[69] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 22 Şubat 2006 tarihli 15’inci sayısının Başya-
zı’sıdır.
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Tayyip’ten Zagzagalar
İki yıl kadar önceydi. Tayyip yine köylülerin karşısına çıkmış; Os-

manlı’nın “Zagzaga” dediği türden, halkımız için anlamsız söz yığının-
dan ibaret, demagojik nutuklarından birini atmıştı. Birkaç köylümüz, 
uygulanmakta olan tarım politikasının, kendilerini perişan ettiğini; 
belirlenen ürün fiyatlarının maliyetin çok altında olduğunu, mazot ve 
gübre başta olmak üzere girdilere çok yüksek zamlar yapıldığını, bu 
sebeplerden de üreticinin bırakalım geçinmeyi, gittikçe borç bataklı-
ğına sürüklendiğini, dile getirmişti. Tayyip’in cevabı her zamanki gibi 
oldu; “Daha ne yapalım, ne verelim? Gözünüzü Allah doyursun!”, 
deyiverdi.

Oysa bugün artık her namuslu Türkiye insanının apaçık bir şekilde 
gördüğü ve bildiği gibi, Tayyip Hükümeti’nin uyguladığı; IMF ve Dün-
ya Bankası’nın emirlerinden oluşan Tarım Programı, üretmen köylülü-
ğü çökertmiş, anasını ağlatmıştır.

Tayyip yine aynı günlerde işçiler karşısındadır... İşçi kardeşlerimiz, 
işsizlikten, ücretlerin düşüklüğünden ve azgın hayat pahalılığından ya-
kınmıştır. Dertlerini dile getirmek istemiştir.

Tayyip yine, halkımız karşısında hep yaptığını yapmış ve işçilerimi-
ze; “Bari yatın da ağzınıza da lokmayı biz verelim!” demiştir.

Hâlbuki Tayyipgiller’in bütçelerinin tümü, yine IMF ve Dünya Ban-
kası’nın uzmanlarınca hazırlanan bir “borç ödeme bütçesidir.”

Ekonomistlerin deyişiyle, “dış ve iç borçların çevrilmesini” amaç-
layan bir bütçedir. Bu bütçede halk yoktur. Yani, bütçeyi hazırlayanla-
rın, halk umurunda değildir. Bu yılın (2006’nın) bütçesi de bu anlayışın 
çok açık bir ifadesidir. Bütçenin bu anlayışla hazırlandığının kanıtıdır: 
158 milyar YTL’lik bütçenin 46 milyarı borç faizlerine, 36 milyarı da 
personel giderlerine ayrılmıştır. Bütçenin en önemli payı borç faizleri-
nin ödenmesine gidecektir.
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Türkiye’miz, Batılı Emperyalistlerin (ABD ve AB’nin) ve onların 
finans örgütlerinin (IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü’nün) 
sinsi ve planlı bir politikası sonucunda borç bataklığına sürüklenmiştir. 
Şimdi orada kıvranmaktadır. Tabiî kıvranan, acı çeken yalnızca halkı-
mızdır. Yerli Parababaları, onların emrindeki siyasiler, medya ve sözde 
sanatçılar, bilim adamları için Türkiye, şu anda güllük gülistanlıktır. 
Bir cennettir. İşçimiz, köylümüz, kamu emekçimiz, esnafımız ve küçük 
üretmenlerimiz içinse bir cehennemdir. Bu güzel vatanımız ne yazık ki 
satılmış Parababaları ve onların siyasi temsilcileri tarafından, halkımız 
için bir cehenneme çevrilmiştir-döndürülmüştür.

Yerli, yabancı Finans-Kapitalistlerin hayasızca vurgunları ve sömü-
rüleri yüzünden bu hale getirilmiştir yurdumuz. Çalışan, üreten ve ezi-
len insanlarımız işte bu yüzden 380 YTL’lik asgari ücretle, 635 YTL’lik 
ortalama ücrete mahkûm edilmiştir.

Tabiî Tayyip ve şürekâsının hiç umurunda değildir 70 milyon Türki-
ye insanının bu yürekler acısı durumu. Onlar Batılı efendilerine hizmet 
etmek, vatanı pazarlamak, bunun karşılığında (ödülü olarak da) devran 
sürmek, küpler doldurmak sevdasındadır. Başka hiçbir şey düşündük-
leri yoktur onların.

“Fırsat bu fırsat, vur ha vur! Doldurabildiğin kadar küp doldur... 
Böyle bir fırsat bir daha ele ya geçer ya geçmez!” demektedirler kendi 
kendilerine. Onların adsız, dilsiz sloganları (amentüleri) budur... Dur-
maksızın bunu tekrarlar ve yaparlar.

Tayyip’in, “Gâvur İzmir” iması
“AKP İzmir İl Teşkilatı”, 18 Aralık 2005’te, İzmir Buca’da bir “ye-

mekli toplantı” yapar. Orada Tayyip konuşur. Konuşmasının bir yerinde 
aynen şöyle der:

“İzmir’in üzerindeki o zaman zaman yakıştırılan bazı ifadeler 
vardır ya, bu ifadelerin olmadığı görülecektir. (Tayyip’in anlatımı-
na bakın! “ifadeler” hem “var”mış hem de “olmadığı görülecek”miş. 
Elindeki yazılı metinden veya ezberinden dışarı çıktı mı, Tayyip böyle 
konuşur. – K. Y.) Çünkü İzmir’in aslı bu değildir. O yakıştırmalar 
değildir. İnşallah bu yakıştırmaları da ilk seçimde silip atacak üze-
rinden. Ben buna inanıyorum. Yarın da inanacağım.”[70]

Tayyip’in basın sözcüsü, kendisi gibi Ortaçağcı bir bezirgân 
olan Akif Beki, “yakıştırılan bazı ifadeler” sözüyle Başbakan’ın 

[70] 20 Aralık 2005 tarihli gazeteler.
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“Solun Kalesi” demek istediğini bildirdi, yaptığı yazılı bir açık-
lamayla. Ancak bu açıklama, Tayyip’in konuşmasına yönelik yo-
ğun eleştiriler üzerine yapılmıştı. Şöyle diyordu Beki:

“Sayın Başbakan’ın bu sözleriyle, İzmir için kullanılan “Solun 
Kalesi” gibi bazı siyasi nitelendirmeleri kastettiği açıktır.”

Ancak Tarih bilen her namuslu aydın, Tayyip’in bu sözleriyle, İz-
mir’e “Gâvur İzmir” demek istediğini hemen anladı. Bunun iki man-
tıki kanıtı vardı.

1- Tayyip, eğer “Solun Kalesi” demek isteseydi, bunu açık açık söy-
lerdi. Bunda sakınılacak bir şey yoktur. Derdi ki, arkadaşlar, İzmir bu-
güne kadar solun kalesi diye bilindi. Bunu ‘ilk seçimde silip atacaktır’ 
üzerinden. Ben buna inanıyorum.

Tayyip böyle açık bir anlatım kullanmıyor. İma (değindirme, anıştır-
ma, çağrıştırma) yollu, kapalı bir ifade tarzına başvuruyor.

2- İzmir’in geçmişinde (Tarihinde) böyle bir (gâvur İzmir diye) ni-
teleme vardı. Fakat İzmir’in tümü için değil, yalnızca bir bölümü, daha 
doğrusu gerçekten de “gâvur” olan, Hıristiyan ve Musevi olan bölümü 
için kullanılıyordu bu ibare. Açıklayalım: 

Anadolu’nun Antika Tarihi üzerine geniş ve güvenilir bilgiye sahip, 
değerli aydın Bilge Umar’ın “Börklüce” adlı eserinden bir bölüm ak-
taralım:

“Dar bir girişle geçilen daire biçimli iç limanın o girişinde (...), 
Timur 1402 Aralığında buraya gelesiye kadar; Rodos Şövalyele-
ri’nin daha doğrusu Rodos’ta üslenmiş şövalye tarikatının elinde 
ve ayakta olan, Türklerin Liman Kalesi, Limon Kalesi dediği bir 
kale vardı. Aydın Oğulları bu kaleyi zapt etmiş iken 1344’te bas-
kınla gelen haçlı donanmasına kaptırmışlardı. Çevreden gelen Hı-
ristiyan halkın da sığındığı bu kale, İzmir içinde bir başka İzmir 
olmuş çıkmıştı. Türkler, o kaleye Gâvur İzmir’i, Aydın Oğulları 
egemenliğindeki kent bölümüne de Müslüman İzmir’i derlerdi.”[71] 

İzmir’i kaybeden Rodos Şövalyeleri, anakarada, daha güneyde bu-
lunan Halikarnas’a (Bodrum’a) yerleştiler:

“St. Pierre Şatosu (Halikarnas, Bodrum): Şövalyelerin anaka-
rada yer alan antik Halikarnas kentine yerleşmeleri oldukça yakın 
bir tarihe rastlar: St. Pierre şatosunun 1408 yılına doğru başlayan 
inşaatı, Timurlenk’in ele geçirdiği İzmir’in yitirilişinden sonra bir 

[71] Bilge Umar, Börklüce, s. 37-38.
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tür teselli ikramiyesi niteliğindeydi.”[72]

Kanuni Süleyman, 1522 yılında beş ay süren bir kuşatma sonunda 
Rodos’u fethetti. Bir yıl önce Belgrad’ı, bir aylık kuşatmanın ardından 
ele geçirmişti.

Kanuni, Rodos’un hemen ardından Bodrum’u da (St. Pierre kalesini 
de) aldı.

Bir aktarma da Hakkı Uyar’ın, Hâkimiyet-i Milliye Dergisindeki 
yazısından yapalım:

“Ortaçağ boyunca bir şehrin gâvur olarak tanımlanması İzmir 
için olduğu gibi, Samsun için de olmuştur. İzmir’de olduğu gibi 
şehrin bir bölümü Müslümanların bir bölümü Gayri Müslimlerin 
elindedir. 11. Yüzyıl sonlarında Cenevizlilerin elindeki Samsun’u 
(Amisos) ele geçiremeyen Danişmentleler, şehre yakın bir kale inşa 
ettiler. Cenevizliler ‘in elindeki şehri (Gâvur Samsun), Anadolu 
Selçukluları da alamadı. Yıldırım Beyazıt zamanında Müslüman 
Samsun Osmanlıların eline geçti (1398). Gâvur Samsun’un Osman-
lıların eline geçmesi ise Çelebi Mehmet zamanında oldu (1413).”[73]

Bu illerimiz de Anadolu’nun diğer bölgeleri gibi, Osmanlı Ülkesi 
topraklarına katılmışlardır. Fakat burada oturan Hıristiyan halk, bütü-
nüyle buralardan kaçıp gitmemiştir. Genellikle kalanlar, gidenlerden 
daha fazla olmuştur. Çünkü Osmanlı, ele geçirdiği yerlerdeki derebey-
liği ortadan kaldırarak kendi Dirlik Düzenini kurmaktadır Toprakta. 
Antika Tarihin ekonomik temeli de Toprağa yani Tarıma dayanır.

Osmanlı, toprağı tekelinde tutan derebeyleri tasfiye ederek, topra-
ğı üretmen köylünün kullanımına (tasarrufuna) vermektedir. Toprağın 
özel mülk edinilmesi, Dirlik Düzeninde, hatta Kesim Düzeninin de son 
dönemlerine kadar yasaktı bildiğimiz gibi. 1860’larda çıkarılan “Arazi 
Kanunnamesi”yle toprakta özel mülkiyet resmen kabul edilmiştir Os-
manlı’da.

Gerçi Dirlik Düzeni de kaçınılmaz biçimde, Osmanlı’nın derebey-
leşmeye doğru her geçen gün biraz daha yol almasıyla bozulmuştu. 
Olumsuz yönleri artmış, olumlulukları azalmıştı. Kanuni, bozulan bu 
toprak düzenini ıslah etmek için, derebeyleşen Dirlik Düzenini kaldır-
dı. Yerine Kesim Düzenini getirdi. Bu düzenin ilk yıllarında olumlu 
özellikleri hayli fazlaydı. Fakat bu yeni düzen, Dirlik Düzeninden çok 
daha hızlı bir biçimde bozuldu. Ve Dirlik Düzeninin son zamanlarında 

[72] Nicolas Vatin, Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar, s. 17.
[73] Hakkı Uyar, Hâkimiyet-i Milliye Dergisi, , 27.12.2005.
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yarattığından çok daha ağır (olumsuz, kötü) sonuçlar ortaya çıkardı.
Kıvılcımlı’dan izleyelim:

“Kanuni çağında toprak üretiminin % 20’si beytülmale, % 4’ü 
kesimci, mültezim, sarrafa düşerken, çiftçi % 76 alıyordu, 30 yıl 
sonra, beytülmal % 3.3, devlet kastları % 4, kesim düzeninin sınıf 
ve zümreleri % 34, köylü % 50.6 nispetinde pay alırlar. Ve bu gidiş, 
gittikçe kötüye kayarak Osmanlı nesil ve mirasçılara doğru uzayıp 
gidecektir.”[74]

İşte Dirlik ve Kesim Düzeninin henüz derebeyleşmemiş çağlarında, 
yani toprağı derebeylerden alıp üretmen köylüye verdiği çağlarda, yerli 
Hıristiyan halkın önemli bir bölümü, bu sebepten dolayı Osmanlı’ya 
kucak açmıştır. Onu kurtarıcı olarak karşılamıştır. Osmanlı fetihlerinin 
birbiri ardına gerçekleşmesinin bir sebebi de buydu. (Kesim Düzeni-
nin derebeyleşmesiyle birlikte, fetihler durduğu gibi; Osmanlı, elindeki 
toprakları da hızla kaybetmeye başlamıştır.)

Örnekleyelim: 
“Fontanus’un Rodoslulardan aşağılamayla söz ettiği anımsana-

caktır. Kandiye’deki Venediklilere anlatırken, Pregent de Bidoulx, 
yerli halkı kuşatmanın sonunda, görevlerini yapmayı ve çarpış-
mayı kasıtlı olarak inatla reddetmekle suçlamıştı. (...) Teslim olma 
sırasında etkin bir rol oynadıkları da gerçeğe aykırı değildir. Bir 
süreden beri Osmanlılar halkı barışa yöneltmenin yollarını arıyor-
lardı.”[75]

Osmanlılar, Rodos’u aldıktan sonra bir tek Hıristiyanı incitmezler. 
İsteyenlerin (asker ya da sivil) mallarını da yanlarına alarak götürme-
lerine izin verirler. Kalanlardan beş yıl süreyle vergi almayacaklarını, 
çocuklarının devşirme olarak ellerinden alınmayacağını söylerler. Tabiî 
öyle de yaparlar.

Yalnızca, adada ele geçirdikleri Cem Sultan’ın Hıristiyan olmuş 
oğlu ve iki erkek torununu öldürürler. İki kız torununu da alıp İstan-
bul’a götürürler.

“Olaylara tanıklık eden ve kendisi de kuşatmadan sağ kurtul-
muş olan Michali Greco de Candia da 1523 Ocak’ında Rodos’ta 
kalanların gidenlerden daha fazla olduğunu doğruluyordu. Ger-
çekten de pek çok aile babasının yeni hükümdarın iyi düzenleme-
lerinden yararlanmayı yeğleyip maceraya atılmak istememesi ola-

[74] Hikmet Kıvılcımlı, Tarih Devrim Sosyalizm, Derleniş Yayınları, Üçüncü Baskı, s. 
279.
[75] Nicolas Vatin, agy, s. 342.
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ğandı.
“Üstelik Osmanlı yetkililer varlığı yararlı görülen “kâfirleri” 

orada alıkoymak için çabalarını esirgemediler. İstanköy ve St. Pier-
re şatosu kalelerinde “usta topçular, arbeküzcüler ve kundaklı yay 
askerleri” bulan Behram Bey de “o ana kadar ellerine geçen gelirin 
süreceği vaadiyle cezbederek” onları alıkoydu. Öbür yandan ada-
nın yaşamı için ticaretin öneminin bilincinde olan Osmanlılar, bazı 
tüccarları kalmaya ikna etmeye çalıştılar.”[76]

Buralarda Olduğu gibi İzmir’de de, Gayri Müslüm mahalleleri, Os-
manlı Yönetimine girdikten sonra da varlığını belli oranda korudu. Bu 
yüzden “Gâvur İzmir” nitelemesi de, eskisi gibi yoğun biçimde kul-
lanılmasa da, belleklerdeki varlığını korumayı sürdürdü. Tümden yok 
olup, unutulup gitmedi.

Osmanlı’nın son dönemindeki durum
1867’de çıkarılan “Arazi Kanunnamesi”yle yabancılara mülk sa-

tışı da serbestleşti. Tabiî bu yasa Batılı emperyalistlerin isteği doğrul-
tusunda, onların baskısıyla çıkartılmıştı. Bu tarihten sonra Batılı em-
peryalist devletlerin varlıklı sınıfları, hızla Osmanlı ülkesinde özellikle 
de Hıristiyan nüfusun yoğun olduğu bölgelerde arazi ve mülk alımına 
giriştiler. Ege ve İzmir de en tercih edilen yörelerimizdi. 19’uncu Yüz-
yıl başlarında bu satışların miktarı çok yüksek boyutlara ulaşmıştır. Ba-
tılılar hem tarım arazisi, çiftlik vb. hem de İzmir ve civar şehirlerde, 
kasabalarda ev, dükkân, işyeri gibi mülkler almaktaydı.

İşte bu dönemde, halkımızın belleğinden hemen hiç silinmeyen, 
“Gâvur İzmir” sözü yeniden sıkça kullanılan bir niteleme oldu. Çünkü 
halkın yanı başında yoğun bir gayri Müslüm nüfus yaşamaktaydı. Ve bu 
nüfus tabiî belli bölgelerde yoğunlaşmaktaydı. Artık eskilere ilaveten 
yeni yabancı mahalleleri, semtleri oluşmuştu. İşte halkımız, bu bölgele-
ri işaret ediyordu-dile getiriyordu “Gâvur İzmir” sözüyle.

Bu hainane gidiş bildiğimiz gibi, Osmanlı’nın çöküşü ve bütün top-
raklarının Batılı emperyalistlerce paylaşılıp işgal edilmesiyle sonuçlan-
dı. Türkiye Halkları bildiğimiz gibi, emperyalistlerin bu işgalini bugün-
kü Türkiye sınırları içinde ortadan kaldırabilmek için 4 yıl süren bir 
Kurtuluş Savaşı vermek mecburiyetinde kalmıştır.

Tayyip Hükümeti de, 2003’te çıkardığı yasalarla, yabancılara konut, 
bağ bahçe, tarla ve işyeri satışını serbest bırakmıştır. Yani çökkün Os-

[76] Nicolas Vatin, agy, s. 350.
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manlı’nın son dönemdeki bunak padişahlarının ve diğer yöneticilerinin, 
Batılı emperyalist haydutların baskısıyla çıkardığı yasanın aynısını ye-
niden çıkarmıştır. Yani açıktan vatan satıcılığına, halk düşmanlığına ve 
ihanete sapmıştır.

Bu ihanet de durdurulacak; Tayyipgiller’den ve ondan önceki Para-
babaları iktidarlarından bunun hesabı sorulacaktır.

Tayyip için o sözün anlamı
Tayyip, “Gâvur İzmir” sözünün, bu tarihi anlamlarını bilmez. O ne 

bilsin Tarihi?
Onun bildiği, Laikliğe ve Mustafa Kemal’e, Kuvayimilliye’ye küf-

retmektir. Hatırlanacağı gibi eski videokasetlerinde bu küfürler en aşa-
ğılık biçimlere bürünür, düzeylere iner... Ha, Tayyip bir de vatana ve 
kamu malına ihaneti iyi bilir...

O, eğer “Gâvur İzmir” ibaresinin bu Tarihi yönünü ve anlamını bil-
seydi, o sözü bugünkü İzmir Halkı için kullanmazdı.

Tayyip için “gâvur” demek, kendisine oy vermeyen halkımız de-
mektir.

Tayyip’e göre, “ilk seçimde” İzmir Halkı da kendi partisine oy vere-
cekmiş, böylece de “Gâvur” olmaktan, öyle adlandırılmaktan kurtula-
cakmış; “silip atacakmış üzerinden” o sözü... Vicdana ve halk düşman-
lığına bakın lütfen! Kendi Ortaçağcı partisini seçip, Tayyip’i başbakan 
yaparsan iyisin, Müslümansın. Aksi halde “Gâvur”sun...

İşte Tayyip ve Tayyipgiller budur. Onların vicdanı, insanlığı budur!
Onlar için halk sağmal sürüdür veya yük hayvanıdır. Öyle olunca 

da Tayyipgiller onu istedikleri gibi kullanabilmelidir-sömürebilmeli-
dir. Halk buna izin vermezse, onların ikiyüzlü, sahte dindarlıklarını, 
riyakârlıklarını yemezse, “Gâvur”dur.

Hep söylediğimiz gibi, Tayyipgiller, Antika Tefeci-Bezirgân Serma-
ye Sınıfının günümüzdeki temsilcileridir. Aynı işi yapmaktadırlar ve 
aynı ruha-kişiliğe-karaktere-vicdana-nefse sahiptirler... Her şeyleriyle 
aynıdır bunlar. Bunlar da Antika çağlardaki benzerleri gibi; üretim yap-
mazlar, bir değer yaratmazlar, alırlar satarlar, vururlar, lüplerler, yağ-
malarlar.

Yalnız Tayyip değildir, kandıramadığı insanları düşman sayan ve 
onlara hakaretler yağdıran. Bunların eski duayenleri Molla Necmeddin 
Erbakan da bir konuşmasında, “Bizden olmayan patates dininden-
dir” demişti, yine hatırlanacağı gibi.
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“Gâvur İzmir” polemiği Fazilet Partisi döneminde de yaşan-
mıştı. 2000’de Fazilet Partili yöneticilerin, “İzmir’e gâvur İzmir 
diyorlar ama artık biz geliyoruz; bundan sonra Faziletli İzmir, di-
yecekler” sözleri ortalığı karıştırmıştı.”[77]

Gördüğümüz gibi aynı halk düşmanı, alçakça ibareyi, Tayyipgil-
ler’in hocaları olan Fazilet Partililer de kullanmıştır. Belki de Tayyip, 
onlardan öğrendi bu sözü. Malum ya, Tayyip de, ABD’den sinyali alır 
almaz, Erbakan ve eski çevresine ihanet ederek bugünkü yuvasını ya-
pınmıştı. Yine hep söylediğimiz gibi bunların hiçbiri yeni değildir. Kırk 
yılın bezirgânıdır bunlar... Durmadan din alıp satarlar, halkımızı kan-
dırırlar ve koltukları kaparak küplerini doldururlar. Yalnızca etiketleri 
(yani partilerinin adı) değişir bunların. Bozulurlar, yeniden düzülürler, 
sonra da biz yepyeniyiz, bir de bizi deneyin, diye halkın karşısına çıkar-
lar. Ve de ne yazık ki, saf, masum, bilinçsiz insanlarımızı da kandırmayı 
başarırlar.

Dikkat edersek, bunların tek bir silahı vardır, halkı kandırmada: Din 
sömürüsü yapmak. İnsanlarımızı en hassas oldukları yerden vururlar, 
avlarlar. Dinî inançlarını sömürürler... Başkaca bir sermayeleri, mari-
fetleri yoktur bunların...

Bunların ağababası da ABD’dir, AB’dir bildiğimiz gibi. Onların her 
dediğini yapmaktan geri durmazlar, bilindiği, görüldüğü gibi. Ülkeyi 
adım adım, kerte kerte, sinsice Sevr’e götürmektedirler bunlar. Çünkü 
ABD ve yandaşları öyle istiyor. Karşılarında direnç noktası oluşturabi-
lecek güçlü devletler olsun istemiyor emperyalistler. O yüzden Irak’ı 
yangın yerine çevirdiler, üç parçaya böldüler...

Bizim askerin kafasına yine aynı aşağılık amaçlarına ulaşmak için 
çuval geçirdiler. Geçen yüzyılın başlarında, kendilerini yenen ve oyun-
larını bozan bir Orduyu ve Halkı aşağılamak, madara duruma düşürmek 
ve özgüvenini sarsmak için bu alçaklığı yaptı ABD...

Tayyipgiller’in ihanetini
hemen her yurtsever aydın görebiliyor artık

Yukarıda kendisinden aktarma yaptığımız yurtsever yazar Hakkı 
Uyar, aynı yazısının sonunda şunu diyor:

“Bu arada aklıma takılan iki soruyu da sormadan edemiyorum?
“1- Ülke ekonomisi haraç mezat yabancılara, Gayrı Müslimlere 

satılırken AKP iktidarı tüm memleketi Gâvurlaştırdığının farkın-

[77] Hürriyet Gazetesi, 20.12.2005.
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da değil mi?
“2- AKP’nin girmeye çalıştığı Avrupa Birliği “Gâvur Birliği” 

değil mi?”[78]

Bu sorulara daha onlarcası eklenebilir.
Tayyip, İsrailli Parababası Sami Ofer’i savunurken, “Kimse Yahudi 

düşmanlığı yapmasın!” derken, Müslümana karşı Yahudi’yi savunmuş 
olmuyor mu? Siyonist İsrail’in, hemen her gün bir ya da birkaç Filistinli 
Müslümanı katletmesine onay ve destek vermiş olmuyor mu?

Irak’ta, işgalci, işkenceci, katliamcı, kan içici, sömürücü ve talan-
cı ABD’nin her aşamada yanında yer alarak, ülkemiz topraklarını, li-
manlarını, havaalanlarını ABD emrine sunarak, onun Müslüman kanı 
içmesine yardımcı olmuş olmuyor mu? Müslümana karşı “Gâvur”un 
yanında, safında yer almış olmuyor mu?

Çocuklarını ABD’de, İngiltere’de okutarak, onları emperyalist eği-
tim sisteminden geçirterek, kafalarını emperyalist kültürle doktrine et-
tirerek, “Gâvura” hizmet etmiş olmuyor mu? Onlar yani Batılılar için 
gönüllü misyonerlik yapmış olmuyor mu?

Tabiî ki oluyor... Fakat dediğimiz gibi, Tayyipgiller için din; manevi 
bir alan değil, siyasi bir ideolojidir. Onlar içten dindar değildirler. Onlar 
için din, halkı kandırmaya, uyutmaya ve kendi vurgunlarını gizlemeye, 
halkın gözünden kaçırmaya yarayan bir araçtır. Dini böyle anlayınca 
da onlar, Müslümanlığın özüne uygun değil, çıkarları neyi gerektiriyor-
sa öyle davranırlar...

Tayyip’in son vukuatı
Çiftçi Kemal Öncel’e küfretmek olmuştur

Tayyip iki hafta önce Mersin’deydi... Bir köylü, Hükümetin uygula-
malarının köylüyü nasıl perişan ettiğini dile getirmek ister.

Tayyip’e sorar:

“Tarım Bakanınızın Anayasayı ihlâl ettiğini biliyor musunuz?”

Tayyip’in cevabı hakaret hatta küfür olur:

“Artistlik etme lan!”

Çiftçi:

“Lan mı?”

[78] agy.
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Tayyip:
“Evet.”

(...)

Çiftçi:
“Anamızı ağlattınız!”

Tayyip:
“Hadi ananı da al git buradan!”

Görüldüğü gibi Tayyip, Çiftçinin derdini masumane anlatması kar-
şısında o denli çileden çıkmış ki, kameralar önünde bulunduğunu umur-
samadan, yalnız köylümüzün şahsına değil anasına da dil uzatır...

Tayyip bu terbiyesizliğiyle yalnızca çalışanlarımıza, gençlerimize 
değil, ihtiyar analarımıza hiç saygı ve sevgi taşımadığını çok net biçim-
de ortaya koymuş olmaktadır.

Ama hep söylediğimiz gibi Tefeci-Bezirgânların içyüzleri, cibilliyet-
leri budur işte. Bunu hâlâ göremeyen, anlayamayan ya kördür, afyonlan-
mıştır ya da namussuzdur. Tayyipgiller düzeninden nemalanmaktadır.

Tayyipgiller’in vurgunculuğu, ihanetleri ve halk düşmanlığı, içinde 
az da olsa insanlık bulunan en kıdemli yandaşlarını bile isyan noktasına 
getirmektedir. Ahmet Taşgetiren ve Ali Bulaç gibi Tayyipçi “Yeni Şa-
fak” ve “Zaman” gazetesi yazarları bile Tayyip Hükümetini eleştirmeye 
başlamıştır artık. Ahmet Taşgetiren, eleştirisini gazetesi “Yeni Şafak”ta 
yaptığı için işinden olmuştur. Bundan korkan “Zaman” yazarı Ali Bulaç 
da eleştirilerini internetteki sitesinden yapmak zorunda kaldığını açık-
lamaktadır, medyaya:

“Ahmet Taşgetiren eleştiri yapmaya teşebbüs etti, işinden oldu 
ve bir daha da gazeteye dönemedi. İnternet sitelerini bu açıdan 
seviyorum. Daha özgürler. İnşallah bunlara da bir iyilik yapmaz-
lar.”[79]

Tayyip, gördüğümüz gibi, yalnız işçiye, köylüye karşı öfke, kin 
ve nefretle dolu değildir, kendisini eleştirmeye kalkan en yakınındaki 
yandaşlarını bile anında işinden attırmaktadır. Sesini kestirmektedir... 
Dedik ya Tefeci-Bezirgân ruh bunu gerektirir, diye. Onlar isteseler de 
insancıl davranamazlar. Çünkü yaptıkları iş psikolojilerini (doğalarını) 
belirler. Doğaları da onlara böyle olmayı emreder. Onları buna zorlar, 
mahkûm eder...

[79] Milliyet Gazetesi, 11.02.2006.
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Tayyip halk diliyle değil
sokak serserilerinin ağzıyla konuşmaktadır

Ortaçağcı, Tayyipçi yazarlar bile, yukarıda görüldüğü gibi, artık bu 
kadarı kabul edilemez diyerek, Tayyip’e tavır alabilir. Fakat Parababa-
ları medyasının dönek, satılmış yazarları, Tayyip’i cilalamaktan, ortak 
efendileri olan ABD ve AB vazgeçmedikçe asla vazgeçmezler. İşte ör-
neği:

“Erdoğan özellikle mi “Anasını satiym”, “Ananı al git bura-
dan”, “Artizlik yapma lan” diye konuşuyor?

“Bence hayır.
“Kendi dili bu... İçinde doğup büyüdüğü çevrenin dili...
“Dolayısıyla da ağzında sırıtmıyor. Hatta ağzına yakışıyor.”[80]

Bu dönek sermaye uşağı, halkımızı tanımıyor. Halkımızın dili bu 
değildir. Halkımız sevecendir, saygılıdır, hoşgörülüdür. Kaba değildir. 
Hele sevdiğine karşı çok kibardır. Onu kırmaz, üzmez.

Bu dönek yazar, fabrikalara, kasabalara, köylere, mahallelere gitse, 
halkla tanışsa, konuşsa onların nasıl kibar, saygılı, içten, sevgi dolu in-
sanlar olduğunu görür, öğrenir...

Tayyip’in dili, lümpen dilidir, serserilerin konuştuğu dildir. Bu ke-
sim de halkın çok küçük, azınlığın azınlığı bir parçasını oluşturur. O 
nedenle bu azınlık dili, halka mal edilemez.

Kaldı ki, bu lümpen kesim de bu dili her zaman ve herkese karşı 
konuşmaz-kullanmaz. Sadece gücünün yettiği veya yeteceğine inandı-
ğı insanlar karşısında bu dille konuşur. Gücünün yetmeyeceğini bildi-
ği-kendinden güçlü insanlar karşısında, lümpenler de çok saygılı bir 
dil kullanırlar. Son derece yumuşak ve kibar olurlar. Mesela polis ve 
jandarma karşısında, “devlet büyükleri” karşısında... Ya da kendisinden 
daha güçlü serseriler karşısında...

Dikkat edersek, Tayyip de Bush karşısında, Bush’un bakanları ve yar-
dımcıları karşısında çok saygılıdır, kibardır... “At pazarlığı yapıyorsunuz!” 
diyen Bush’a “Artistlik yapma” filan diyememektedir. Tersine “Bush’un 
verdiği görevi başarmak için bütün gücümle çalışacağım ve sonunda ba-
şaracağım” anlamına gelen konuşmalar yapmaktadır. Ve o doğrultuda da 
davranmaktadır. “1 Mart 2003 Tezkeresi”nin Mecliste reddedilmesi son-
rasında yaptığı konuşmalar, bütünüyle bu kapsama girmektedir. “Annan 
Planı”nı savunuşu da aynı anlama gelmektedir. Bildiğimiz gibi bu “Plan” 
da ABD ve İngiliz uzmanlar yani emperyalistler tarafından hazırlanmıştır. 

[80] Can Dündar, Milliyet Gazetesi, 13 Şubat 2006.
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AB karşısında Tayyip teslimiyetçi bir tavır sergilemektedir.
O yalnızca hakkını arayan halk karşısında bu kaba, öfke ve nefret 

kusan ağızla konuşmaktadır. Onur Öymen’in de dediği gibi Tayyipgil-
ler “içeride gerici, dışarıda vericidir.”

Tayyip Delikanlı değil Külhanbeyidir
Delikanlı; mert, yiğit, hak yemez, cesur, yardımsever insandır. Güç-

süzü ezmez, tersine ona yardımcı, destek olur, arka çıkar, korur. Zalime 
boyun eğmez. Mücadele eder onunla. İlkel Komünal Toplumun insan 
kalitesini az çok koruyan, yaşatan insandır delikanlı.

Külhanbeyiyse; sahte, koftiden kahramandır. Zayıf karşısında kük-
rer. Ezer onu... Güçlü karşısındaysa kuzu gibi uysal ve sessizdir. Yani 
tıpkı Tayyip gibidir külhanbeyi.

IMF-Dünya Bankası yapımı tarım politikalarının köylümüzü mah-
vettiğini, görmek isteyen herkes görmektedir.

Çiftçimizin perişan halini kim görmek istemez?
Tabiî ki bu hainane gidişten, uygulamalardan çıkarı olanlar.
Kim bunlar?
Başta yerli Parababaları (TÜSİAD’cılar, TİSK’çiler) ve Tefeci-Be-

zirgânlar yani Tayyipgiller... Bunlar IMF-Dünya Bankası-Dünya Ti-
caret Örgütü’nce hazırlanan politikaları (onların deyişiyle “İstikrar 
Programlarını) zorla uygulayarak halka ve ülkeye yaptıkları ihanetin 
karşılığında hem milyar dolarlar kazanmaktadırlar, hem de devletin 
en tepesindeki koltuklara kurularak ün, nam sahibi olmaktadırlar. Yani 
bunlar Batılı emperyalistlerle çıkar, menfaat ortaklığı içindedirler.

Bir de satılmış medyanın hain yazarçizerleri ve bilimlerini sermaye-
nin hizmetine sunmuş (satılmış) holding profesörleri  (burjuva ekono-
mistleri), bu aşağılık vurgun, soygun, sömürü düzenini savunmalarının 
karşılığında büyük paralar kazanmaktadırlar. On binlerce dolarlık ma-
aşlar almaktadırlar.

Sosyalizm döneği aydınlan -biz bunlara insan sefaletleri diyoruz- bu 
Parababaları düzenini savunmaya iten çok önemli bir sebep daha vardır:

Onların ruhları rahatsızdır. Her aynaya bakışlarında vicdanları onla-
ra: satılmış-hain-alçak olduklarını söyler...

Bunların, her gün-her an yüz yüze geldikleri bu yargıcın (vicdanla-
rının) haklarında vermiş olduğu karardan kurtulabilmeleri ve ruhlarının 
rahata kavuşabilmesi için, Sosyalizmin yeryüzünden bir daha geri gelme-
mek üzere, izinin tozunun silinmesi gerekmektedir. Ancak o zaman, onlar 
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dönek-hain olmaktan kurtulmuş olurlar... Yahu zaten Sosyalizm uygu-
lanması imkânsız boş bir davaymış, biz bir zamanlar bunu savunmakla 
hata etmişiz, vazgeçmekle de bir yanlıştan dönmüşüz, o nedenle de biz 
dönek-hain-alçak-satılmış-korkak filan değiliz, diyebilirler. Onların işte 
bunu diyebilmeleri için yukarıda dediğimiz gibi, Sosyalizmin-devrimci-
liğin ebediyen yok olması gerekir. Onlar işte bu sebepten herkesten fazla 
sosyalizm, halk ve vatan düşmanıdırlar. Ve yine aynı alçakça-namussuzca 
sebepten dolayı, ABD’nin AB’nin yerli yabancı Parababalarının en sadık 
hizmetkârlarıdırlar. Ve onlar yine aynı nedenden dolayı Tayyipçidirler. Or-
taçağcı bazı yazarlar bile yukarıda görüldüğü gibi Tayyipçilikten şikâyetçi 
olabilirler. Ama dönekler asla... Çünkü en iyi satışı Tayyipgiller yapmakta-
dır. Halka ve vatana ihanette Tayyip ve şürekâsı, bundan öncekileri solla-
mış durumdadır. Dönekler ondan dolayı Tayyipgiller’e eklemlenmişlerdir.

Ve ne yazık ki, Parababaları medyasının bütün köşe başları bunlar 
tarafından tutulmuştur. Sermayeye ve Batılı emperyalistlere en iyi hiz-
meti bunlar vermektedir. Ve biz de bu yüzden diyoruz; “Hiç kimse dö-
neklerden daha alçak, daha iğrenç olamaz” diye...

Bunlar için memleket güllük gülistanlıktır. Tabiî ki çiftçinin ferya-
dını duymayacaklar...

Güngör Uras, burjuva ekonomistidir. TÜSİAD üyesidir. Yani aynı 
zamanda şirket yöneticisidir. Milliyet’te de köşe yazarıdır. IMF’nin zu-
lüm programlarını, “bunları uygulamaya mecburuz, başka da bir yolu-
muz yoktur” diyerek hep savunur. Ama o IMF reçetelerinin ne acılar 
verdiğini de bilir. Çünkü halktan gelmedir. Halk çocuğudur. Ama şimdi 
söylediğimiz gibi sınıf ve saf değiştirmiştir. Geçmişiyle bugünkü durumu 
ve yaptıklarının çelişmesinden kaynaklanan bir vicdan rahatsızlığı için-
dedir. O yüzden, “Hem ağlarım, hem giderim” diyen gelinin türküsünü 
söyler ara sıra. Böylece de kendi kendine psikoterapi yapmış veya uy-
gulamış, vicdanım rahatlatmış olur... Tabiî bir ölçüde ve geçici olarak...

İşte bu bapta değerlendirilebilecek bir yazısı da 20 Şubat 2006’da 
yayımlandı Milliyet’te. Tarımdaki yıkıma ilişkindi yazı:

“Çiftçinin Sorununu Kimse Anlamıyor
“Çiftçilerimiz sorunlarını anlatmaya başladığında sayın (Bur-

juva yazar ve siyasetçiler bu sözcüğü her gün onlarca defa kirletmek-
tedirler. Kelimeler, “Ben burada kullanılmam!” diyerek itiraz, isyan 
edemezler ki... Onların dili yok... Kurtuluş Yolu) Başbakanımız sinir-
leniyor. “Tarıma ne para verildiğini biliyor musunuz?” diye çiftçi-
leri azarlıyor.

“Çiftçi biliyor mu, bilemem ama ben bilmiyorum. Ve de öğren-
mek istiyorum. Bu nedenle tarım sektöründe olan biteni çok iyi 
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izleyen dostum Ali Ekber Yıldırımca sordum. “Nedir bu çiftçinin 
derdi? Hükümetimiz çiftçiye çok para veriyor da, onlar daha fazla-
sını mı istiyor?” dedim.

“Bana anlattı:
“IMF ve Dünya Bankası’nın zorlamasıyla 2000’den bu yana 

hükümetlerce uygulanan tarım politikası çiftçiyi şaşkına çevirdi. 
Üretim yapamaz duruma getirdi. 2000’den bu yana çiftçi her yıl 
bir başka ürüne yönlendiriliyor. “Onu ekme, bunu ek” deniliyor. 
Pamuk, mısır, ayçiçeği, buğday, arpa, soya... Hangisini ekse çiftçi 
zarar etti. Her defasında politikacı çiftçiye “Zarar ediyorsan ekme” 
.dedi. Çiftçi soruyor? “Ben ne ekeyim?”

“NE EKSE ZARAR
“2006 yılı Şubat ayındayız. Bugünlerde çiftçiye 2 yıl gecikmeyle 

2004 yılının “Doğrudan Gelir Desteği” parası ödeniyor. Hem de 2 
taksitle.

“2005’in “Doğrudan Gelir Desteği” parasının ne zaman öde-
neceği, bu sistemin 2006’da da devam edip etmeyeceği bilinmiyor. 
Çünkü bu konularda IMF ve Dünya Bankası’ndan herhangi bir 
talimat gelmedi.”[81]

Apaçık görüldüğü gibi sermayedar bir burjuva ekonomisti bile, IMF 
ve Dünya Bankası’nın emirleri doğrultusunda hareket eden hükümetle-
rin tarımı kuruttuklarını, çiftçinin “anasını ağlattıklarını” çok kesin bir 
ifadeyle ortaya koyuyor.

Yine aynı gün (20 Şubat), Ege Çiftçiler Derneği Başkanı Hulusi Ta-
lum da bir TV kanalının öğle haberlerinde, yukarıdaki satırlarda anlatı-
lanın hemen hemen aynısını dile getiriyordu yana yakıla... Ve ekliyordu:

“Başbakan’a derdimizi anlatmaya kalktığımız anda da haka-
rete uğruyoruz. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik. Bu yıl içinde 
durumumuzun iyileşeceğine dair hiçbir umut taşımıyoruz.”

Artık iyice görülmektedir ki Tayyip, işçinin, köylünün, kamu çalı-
şanlarının, esnafın velhasıl bütün halkın düşmanıdır. Vatan satıcıdır. 
Ve de halk karşısında külhanbeyidir.

Türkiye’miz ne hallere düşürülmüş, kimlerin elinde kalmış?
Fakat şundan emin olunmalıdır ki, bu böyle gitmeyecek. “Gâvurun 

emrine girerek, onunla menfaat birliğine giderek, halkımıza bu zulüm-
leri yapanlar ve “vatanı, Kıbrıs’ı pazarlayanlar” ettiklerinin hesabını 
vereceklerdir. Bu millet sonuna kadar uyutulamaz, kandırılamaz.

Hesap sormasını da bilir... Halkımızla el ele vererek bu hesabı soracağız.

[81] Güngör Uras, Milliyet Gazetesi, 20 Şubat 2006.



Amerika’ya, “Beni Kullanın”
diye haber gönderen bir Başbakan ve Hükümeti, 

ülkemiz için utanç kaynağıdır[82]

[82] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 25 Nisan 2006 tarihli 9’uncu sayısının Başya-
zı’sıdır.
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Tayyip, ABD’ye sadakat tazeliyor
Bu yürekler acısı olayı çoğumuz gazetelerde okumuşuzdur. Neydi 

olanların geri planı?
Tayyip, ABD yetkililerinin, kendisini tam olarak hizaya getirmek 

için, basın aracılığıyla yaptığı eleştirilerden ürküntüye kapılır. Çünkü 
yapılanın anlamını çok iyi bilir: ABD, kendine yanlış yapan hizmetkâr-
larını bu türden uyarılarla hizaya getirmek ister. Hizaya gelen işine de-
vam eder. Uyarıyı anlamayan, iktidardan alaşağı edilir. Yerine, ABD’ye 
hizmet için sırasını bekleyen yeni bir ekip getirilir. Şu anda böyle ekip-
lerden birkaç tane vardır Türkiye’de. Bunların en gözde olanıysa Erkan 
Mumcu’nun ANAP’ıdır, bizce. E. Mumcu, 3 Kasım 2002 seçimleri ön-
cesinde hangi partiden aday olması gerektiğini ABD Büyükelçiliğine 
sorarak, danışarak belirlemiştir. Yine ABD’den aldığı sinyal üzerine üç 
yıl bakanlık ettiği hükümetten ve AKP’den ayrılmış ve ANAP Başkan-
lığına getirilmiştir. ABD, Tayyip’ten sonra onu getirmeyi düşünmekte-
dir Türkiye’nin başına... Tayyip de bunu adı gibi bilmektedir... Şimdilik 
plan budur...

Tabiî bütün bunları, Tayyip’i ABD Ankara Büyükelçisi Morton 
Abromowitz’e 1990’lı yıllarda Boğaz’daki yalısında tanıştırarak pa-
zarlayan ve ABD’yle Tayyip arasındaki işi bağlayan Cüneyd Zapsu, 
daha da iyi bilmektedir... O, ABD’ci bir Parababasıdır. Tayyip’le he-
men görüşürler ve sadakat tazelemek için ABD kapısı önüne varıp 
diz çökmenin kaçınılmaz olduğunu görürler. C. Zapsu, yanına AKP’nin 
Dış İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şaban Dişli’yi de alarak, 
Washington’un yolunu tutar. Görüşme, “Beyaz Saray, Başkan Yar-
dımcısı Dick Cheney’nin ofisinde” yapılır. “Pentagon’a yakın isim-
lerden” oluşan ABD Heyetine, yaptığı aşağılık, pis, kanunsuz işlerden 
dolayı, adı ABD medyasında bile “Karanlıklar Prensi”ne çıkmış olan 
“Eski Pentagon Yetkilisi Richard Perle” başkanlık eder. Bu başkan-
lık durumu; R. Perle’ün, bugün de kâğıt üzerinde olmasa da, fiiliyatta 
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hâlâ “Pentagon Yetkilisi” olduğunu gösterir veya kanıtlar... Perle ve 
Ekibi, bizimkileri bir iyice azarlar... Bizimkiler, işin ciddiyetini, ken-
dileri için biletin kesilmek üzere olduğunu tamamen anlarlar... Ve diz 
çökerler. Pazarlamacı Cüneyd Zapsu (Bilindiği gibi Tayyip’in danış-
manıdır, resmen.) aynen şöyle der, “Türkiye’ye güvenmiyoruz” diyen 
ABD’lilere:

“Türkiye’ye güvenemeyeceğimizi anladık” demek doğru değil. 
ABD Hükümeti bu hükümetle yaşamak zorunda. Anketlerde oyu-
muz yüzde 42.7. Bir 6-7 yıl daha (AKP hükümeti olarak) görevde-
yiz. Bu yanlış anlamaları, bu yanlış yargıları aradan çıkarsak daha 
akıllıca olmaz mı? Böyle olmasa, Başbakan beni buraya meseleleri 
aydınlığa kavuşturmak için gönderir miydi? Bizim ABD’ye ihtiya-
cımız var.”[83]

C. Zapsu, yukarıda şöyle diyor aslında:
1- Ne olur bizi bırakmayın. Bizimle yaşamaya devam edin...
2- Bizim size ihtiyacımız var.
3- Beni buraya bunları söylemeye yani af dilemeye Başbakan Tay-

yip gönderdi... Ben onun adına konuşuyorum.
Yalvarıp yakarmaya şöyle devam ediyor C. Zapsu:

“Bir süre önce günlerce Türkiye’de gazetelerin baş sayfaların-
daydım. Eşim başı açık, erkeklerle camide namaz kıldı diye eleşti-
rildim. Başbakanın tepkisi ne oldu? “Aile içi meseleye karışmayın” 
dedi. Gizli bir İslamcı gündemi olsa böyle der miydi?”[84]

C. Zapsu, bir kadının camide “başı açık” halde, erkeklerle yan yana 
namaz kılmasının, İslam’a uygun olmadığını biliyor. Ve bunu dile geti-
riyor, yukarıdaki cümlelerinde. Tayyip’in de, bu İslam’a aykırı tutuma 
karşı çıkanları, “Karışmayın aile içi meseleye” diyerek, susturduğunu, 
söylüyor. Yani Tayyip, İslam’ı bozanlara karşı çıkmıyor da, ona tepki 
gösterenlere karşı çıkıyor. Onları sindiriyor. Gerekçesi de, “aile içi me-
sele”ymiş. Olay “aile içi”nde geçmiyor, camide oluyor. Camide olan 
bir olay “aile içi”nde olmuş olmaz. İslam toplumu içinde olmuş olur. 
Dolayısıyla da Tayyip, burada kandırmaca yapmış oluyor. Demagojik 
bir gerekçe öne sürerek, yandaşlarını susturuyor.

Tayyip’in bu tutumunu, C. Zapsu da görüyor ve bunu itiraf ediyor 
yukarıdaki cümlelerinde.

[83] Milliyet Gazetesi, 8 Nisan 2006.
[84] agy.
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Peki, bunu neden yapıyor Tayyip?
Bunun cevabını çok açık bir şekilde söylüyor C. Zapsu, yukarıda:
“Gizli bir İslamcı gündemi olsa böyle der miydi?” diyor. Yani, Tay-

yip de ben de İslamcı filan değiliz. İslamcı olsaydık, eşimin bu İslam’a 
aykırı işi karşısında böyle mi davranırdık? Her Müslüman gibi, biz de 
eşime karşı çıkar, tepki gösterirdik.

Bu da göstermektedir ki, bizden İslamcı diye çekinmenize hiç gerek 
yok...

C. Zapsu, şöyle sürdürür yakarışını:
“Bu adamdan yararlanmayı bilmelisiniz.”[85]

“Bu adam” denilen Tayyip’tir bildiğiniz gibi...
Tayyip’ten istifade edin, faydalanın, diyor C. Zapsu.
Peki, nasıl faydalanacakmış ABD’liler Tayyip’ten?
Şöyle:

“Devirmeye çalışmak yerine, delikten aşağı süpürmek yerine 
onu kullanın. Bakın bugünkü duruma. Alternatifimiz kim?”[86]

Gördünüz mü ahlâkî sefaleti?
Bu sözleri dile getirenlerde, böyle yalvaranlarda, kendilerine acın-

dıranlarda, merhamet, şefaat dilenenlerde, şereften (onurdan) eser bu-
lunabilir mi hiç?

“Delikten aşağı süpürmek yerine onu kullanın” diyor C. Zapsu, 
ABD’lilere...

“Delikten aşağı” ne “süpür”ülür?
Çerçöp, toz toprak, kül, pislik, kaka. Öyle değil mi? Bunlar süpü-

rülür deliklerden aşağı... C. Zapsu, Tayyip’i neye benzetmiş ya da ne 
yerine koymuş oluyor yukarıdaki sözlerinde?

Görüyor ve anlıyorsunuz değil mi?
Ve “kullanmak” fiilini kullanıyor C. Zapsu. “Tayyip’i kullanın” di-

yor.
Kullanmak fiili, Türkçemizin kapsamı geniş kelimelerindendir. Ör-

nekleyelim:
Fiilin taşıdığı anlamların önemli bir bölümünü önce, olumlu, fayda-

lı, iyi, insancıl kullanımlar ve olumsuz, kötü, gayri insanî kullanımlar 

[85] agy.
[86] agy.
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olmak üzere ikiye ayırabiliriz, iki başlık altında inceleyebilir, sıralaya-
biliriz.

Olumlu kullanımlar, anlamlar:
Yemek yapan insanlar, sıvı ya da katı yağ kullanır; tuz, salça, baha-

rat, limon, sirke kullanır.
Köylülerimiz; tarlada, harmanda, at, öküz, traktör, saban, pulluk ve 

diğer tarım araç gereçleri, ekipmanları kullanır.
İşçilerimiz; anahtar, çekiç, torna, freze makinesi gibi araçlar kulla-

nır.
Ulaşım ve taşıma için hayvan, bisiklet, araba, otobüs, kamyon, tren, 

uçak kullanırız.
Üretim yaparken, zamanı, çeşitli araç gereçleri, metotları ve teknik-

leri kullanırız.
Konuşurken, yazarken; kelimeleri, noktalama işaretlerini kullanırız. 

Kâğıt, kalem, bilgisayar kullanırız. Müzisyenlerimiz; üretirken ve icra 
ederken; notaları, makamları, belli işaretleri ve müzik aletlerini kullanır. 
Bizler sesli, görüntülü müzik ve iletişim aletleri kullanırız, üretilenleri 
dinlemek, izlemek için. Ressamlarımız; tuval, fırça ve boyalar kullanır.

Tiyatrocularımız; kostüm, dekor ve benzer araçlar kullanır.
Sinemacılar; film, kamera, sinema makinesi kullanır.
Heykelciler; taş, toprak, ahşap gibi malzemeler ve bunları işlemek 

için araçlar kullanır.
Yaşlılar, görme kusurlular; gözlük, işitme sorunu olanlar, işitme ci-

hazı kullanır.
Bilim ve sanat yaparken; özetçe söylersek düşünürken, değişik man-

tıklar ve metotlar kullanırız.
Hayatımızı kolaylaştıran ve yaşamamız için gerekli olan daha pek 

çok faydalı araç ve gereç kullanırız.
Şimdi de olumsuz kullanımlara örnek verelim:
Kötü alışkanlıkları olanlar içki, sigara ve zararlı maddeler kullanır.
Ağalar, Beyler, Parababaları; kâhya, uşak, taşeron, silahlı adamlar, 

tetikçiler kullanır. Çalışan ve ezilen insanları korkutmak, sindirmek, ce-
zalandırmak için... Kontrgerilla da; en üst merkezi ABD’de olan ulus-
lararası Finans-Kapitalistlerin bu tür aşağılık, insanlık dışı işlerini yap-
tırtmak için kullandıkları bir hukuk ve kanun dışı örgüttür. Onlar da bu 
cinayet, katliam örgütünü ve onun çakallarını kullanır.

ABD ve benzeri emperyalistler, mazlum ülkeleri işgal etmek, halk-
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larınıysa boyunduruklamak, köleleştirmek için, akıllı füzeler, bomba-
lar, uçaklar, helikopterler ve de atom bombaları kullanır. Kimyasal ve 
biyolojik silahlar kullanır. Hatırlayacağımız gibi ABD, Kızılderilileri 
imha ederken, çiçek virüsü bulaştırılmış battaniyeler vermişti onlara, 
yardım maskesi ardına gizlenerek. Yani çiçek virüsünü kullanmıştı. 

Yine ABD ve AB gibi büyük emperyalist güçler, bizim gibi kapita-
lizmce geri mazlum ülkelerin hain, satılmış Parababalarını, paraya ve 
koltuğa tapan siyasilerini, medyasını, bilim adamlarını, aydınlarını kul-
lanır. Onlar aracılığıyla sömürüsünü, vurgununu, talanını yapar. Kendi 
aşağılık emperyalist amaçlarına ulaşır...

Pezevenkler; saf, masum kızları, kadınları kandırmak ve ellerine ge-
çirmek için, çeşitli hileler, tuzaklar kullanır.

Parababaları ve onların şımartılmış, ne oldum delisi veletleri; şar-
kıcı, manken, güzellik kraliçesi, sunucu gibi sıfatlar taşıyan metresler 
kullanır. Tabiî belli aralıklarla değiştirerek...

Ahlâk yoksunu, sapık şerefsizler, puşt kullanır...

***

Fiilin hem olumlu hem de olumsuz olabilen anlamları, kullanım bi-
çimleri:

Biz insanlar, zaman, para, fırsat, imkân ve ömür de kullanırız hepi-
mizin bildiği gibi. Bu maddi ve manevi şeylerin kullanımının olumlu 
veya olumsuz oluşu, kullanıcısına, onun kişi kalitesine bağlıdır... Yani 
bunlar, çok iyi, faydalı da kullanılabilir, tam tersi de...

Tayyip’e sormak lazım, “Beni deliğin altına süpürmeyin, kullanın 
diye ABD’ye haber gönderirken, fiilin yukarıda andığımız anlamların-
dan hangisini kastettin?”, diye. Bunun cevabını bir Tayyip, bir de Da-
nışmanı, Pazarlamacısı C. Zapsu bilir... Bizse ancak yorum yapabiliriz...

Türkiye’yi 60 yıldan beri ABD yönetmektedir
Bu son olay, bizim bu tespitimizi bir kez daha elle tutulur biçimde 

kanıtlamıştır. Halkın Kurtuluş Partisi Programı’nda bu konuda şun-
lar yazılıdır:

“(...) Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızla kazandığımız ba-
ğımsızlığımızı 1945 sonrasında yitirdik... ABD’nin ve diğer Batılı 
(AB’li) emperyalistlerin yarısömürgesi durumuna düşürüldük. 
Türkiye’yi yöneten Antika ve Modern Parababaları Vatana ve Hal-
ka ihanet ederek, Batılı sömürgecilerle anlaştılar ve adi çıkarları 
için onların emrine girerek ülkemizi bu hale düşürdüler... Dört yıl 
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savaşarak elde ettiğimiz bağımsızlığımız onların ihanetiyle yitirildi 
ve yarı sömürgeleştirildik.”[87]

(…)
“(...) 1950 sonrası iktidara gelmiş partilerin tümü, yalnız yerli 

sermayenin değil, Uluslararası Parababalarının da temsilcisidir. 
Ayrıca da CHP dışındaki, iktidar olmuş sermaye partilerinin hep-
sini ABD kurdurmuştur ve ABD iktidara getirmiştir...”[88]

“(...)
“AP lideri Süleyman Demirel’i, AP’nin başına da Türkiye’nin 

başbakanlığına da getiren ABD’dir... İsmet İnönü, 1965’te; “Ame-
rika Ankara’da benim yerime bir başbakan aradı ve buldu” diyerek 
bu gerçeği açıkça dile getirir.”[89]

“(...)
“İsmet İnönü, TIME dergisine, 15 Nisan 1964’te; “Yeni şartlar-

da yeni bir dünya kurulur, Türkiye bu dünyada yerini bulur” diyerek, 
Amerika’dan şikayetlenmekte, NATO’dan ayrılınabileceğini, Sos-
yalist Kamp’la ittifaka girilebileceğini ima etmekteydi. ABD’nin 
baskılarının ağırlaştığını, dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirti-
yordu. ABD için bu affedilmez bir suçtu. İ. İnönü Hükümeti, 1965 
Bütçe görüşmelerinde düşürülür. İ. İnönü bir daha da hükümet 
kuramaz. Meydan artık Demirel’indir. S. Demirel, Türkiye’de or-
talama yirmi yıl boyunca başbakanlık ve devlet başkanlığı yapar...

“ANAP kurucusu ve başkanı Turgut Özal da Demirel gibi 
ABD’den ithal edilmiştir... Onu da Türkiye’de başbakan, devlet 
başkanı yapan ABD’dir.

“Tansu Çiller, Recep Tayyip Erdoğan ve partileri de ABD ta-
rafından iktidarlara getirilmiştir... ABD’nin Türkiye’deki en has 
adamlarından Cüneyd Zapsu’dur, Tayyip’le ABD’nin işbirliğini 
kuran. ABD, Cüneyd Zapsu’nun raporlarını temel alarak karar-
laştırmıştır AKP’yi kurdurmayı. Sonra da bu işte başrolü Tayyip 
ve şürekâsına vermiştir.”[90]

Açıkça görüldüğü gibi Programımız, yakıştırma yorumları değil, 
yalnızca gerçeği ifade etmektedir. Tabiî bunu da bilinçlice kavrayabil-
mek için Programımızı önyargısızca ve içtenlikle okumak gerekir... Biz 
hep söylediğimiz gibi halkımızdan öncelikle ANLAŞILMAK isteriz. 
Tabiî bu isteğimiz de yine Halkımızın çıkarları, kurtuluşu içindir...

[87] HKP Programı, s. 27.
[88] agy, s. 35.
[89] agy, s. 32-33.
[90] agy, s. 33-34.
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C. Zapsu’ya tepki göster Tayyip!
A. Menderes, atamayı düşündüğü bakan adaylarını bile, ABD Büyü-

kelçiliği aracılığıyla Washington’a sorup oradan gelen direktiflere göre 
karar veriyordu.

S. Demirel, zaten ABD tarafından Türkiye’nin başına paraşütle 
indirildi. Lakabı Morrison Süleyman’a çıkmıştı. Her yapacağı icraatı 
ABD’ye soruyordu,

T. Özal da aynı onun gibi ABD’den getirilip, Türkiye’ye Bakan, 
Başbakan, Devlet Başkanı yapıldı,

T. Çiller de öyle...
“Irak’ta kitle imha silahı bulunduğuna dair ABD için yeterli ka-

nıt varsa, bizim için de var demektir” diyecek denli ABD hizmetine 
girmiş olan B. Ecevit’i de iktidara getiren ABD’dir.

Tayyip, çok iyi bildiğin gibi seni de ABD iktidara getirdi. Ona hiz-
met etmen için. Vatanı pazarlaman, Kıbrıs’ı satman, halkı ABD ve AB 
Emperyalistlerine peşkeş çekmen için... İnsanlarımızı işsizlik ve paha-
lılık cehenneminde inletmen için. Sen de çok pervasızca bu ihanetleri 
ediyorsun.

Ama C. Zapsu’yla ABD’ye gönderdiğin “Bağışlanma, bir şans 
daha dileme” mesajın bir tuhaf buldu yahu...

Bundan öncekilerin ihanet ve ABD hizmetkârlığı hiç bu kadar aleni 
olmamıştı be! Hani “her şeyin bir enhası minhası var” der ya şair... Se-
nin bu son işte de böyle bir durum meydana geldi... Her şey olağanüstü 
apaçık oldu. Olumsuz, kötü şeylerin bu denli açık hale gelmesi, göz 
önünde yapılması, iç kaldırıyor be Tayyip...

Bu olay basına 8 Nisan’da yansıdı. Üzerinden kaç gün geçti... Hiç 
gıkın çıkmadı. Tayyip böyle olmaz... Bu yapılmaz. TV ekranlarından 
suretini, basında resmini görünce midemiz bir anda bulanmaya başlı-
yor. Sofra başındaysak bir şey yiyemez, içemez oluyoruz.

Sanırız binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan da bizim durumu-
muzdadır...

Bize, bu millete bu kadar da kötülük etme be Tayyip. Buna hiç hak-
kın yok...

Karşı çık C. Zapsu’ya. Yalanla onu. Yalandan olsun yalanla... Sen 
yalanı da çok rahat söylersin... Sami Ofer’le görüşme ve Oğlun Bi-
lal’in, lüks mersedesiyle, Türk Musikisi Sanatçısı Sevim Tanürek’i ezip 
öldürmesi olayında olduğu gibi...

Eğer C. Zapsu, yalanlamanı kabul etmezse, tehdit et onu. Sen bunu 
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da yaparsın.
Sevim Tanürek’in eşini ve oğlu Cavit Tanürek’i tehdit edip sus-

turdun. Davadan vazgeçirdin. Böylece de ehliyetsiz araba kullanarak 
adam öldüren oğlunu ceza almaktan kurtardın.

Sana derdini anlatmaya çalıştığı için Anasına varıncaya dek dil uzat-
tığın Çiftçi Kemal Öncel’i evinden kaldırarak kaçırdın. Kendisine ve 
ailesine kötülük yapmakla tehdit edip korkutarak medya kameraları 
önünde af dilettin... C. Zapsu’ya da yapabilirsin bunları...

Sonra bir şey daha Tayyip!
Rahmetli büyüklerimiz, “İnsan şerefi için yaşar!” derlerdi, yeri 

geldiği zaman. Bizi böyle eğittiler. Tabiî kendileri de hep bu prensibe 
sıkı sıkıya bağlı yaşadılar.

Senin büyüklerin, belki de sana hiç böyle nasihatler etmediler. Belki 
ettiler de sen çevrendeki kötü kişilerin veya din cambazlarının etkisinde 
kaldın...

Ve o yüzden sen şerefin (onurun) önemini, değerini bilmiyorsun...
Kefenin cebi yok be Tayyip. Bak 50’nci yaşı da devirdin. Bir elli yıl 

daha yaşaman çok zor. Kârun olsan ne yazar... Sonumuz kara toprak. 
Bu kadar mal, para, küpperest, koltukperest olma!

Dünyaya da bir kez gelinir... İnsan gibi yaşamalıyız. Onuru her şeyin 
üstünde, önünde tutarak... Ahlâkî değerlerimiz tüm maddi varlıklardan 
daha üstün olmalı... Ahlâk, hayvanlara değil, yalnızca insanlara özgü-
dür. Bunu biliyor musun?

Sonra Hz. Muhammed’e, Dört Halife’ye bak! Yoksul halktan biri 
gibi yaşadılar. Öldüğünde, geriye bir hırkasıyla bir ibriği kaldı Hz. Mu-
hammed’in. Üstelik zırhı da bir Yahudi bezirgânda rehindi. Doksan kilo 
arpa karşılığında... Yani Hz. Muhammed, bu kadarcık arpa alıp evine 
ekmek götürebilmek için zırhını rehin bırakmıştı bezirgâna.

Müslümanlıktan sıkça söz ediyorsun. Üstelik bilinçsiz halkımızı da 
kandırabiliyorsun bu söyleminle.

Ama sen İslamiyet’i, Hz. Muhammed’i hiç mi hiç anlamıyorsun. Ya 
da anlamak istemiyorsun.

Sen, Hz. Muhammed’e, Hulefâ-i Râşidin’e değil; Nemrut’a, Kâ-
run’a, Firavunlara benzer bir hayat sürüyorsun... Olmuyor... Sonra değ-
mez Tayyip...

Yalandan da olsa yalanla C. Zapsu’yu! Biz de yalan söylediğini bil-
sek bile, az da olsa seviniriz buna... Bunun da öncekilerden pek bir farkı 
yokmuş, ne yapalım, halkımız uyanıp, bilinçlenip, Halk Kurtuluş Cep-
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hesinde örgütlenip, Demokratik Halk Devrimini yapıp, Halk İktidarını 
kuruncaya kadar, çekeriz bunları, der geçeriz...

Son bir hatırlatma daha Tayyip!
Eğer böyle ölürsen adın, Kârun’la, Nemrut’la, Damat Ferit’le, Ali 

Kemal’le ve benzerleriyle birlikte anılacaktır hep. Nesiller boyu... Ta-
rihten kork!

Birkaç sözcük de Halkımıza
Ey Halkım, ne hallere düşürüldün, kimler tarafından yönetiliyorsun, 

bir bak, bir düşün!
Demokratik Halk İktidarını kurup, Parababalarının sömürü ve talan 

düzenine son vermedikçe, Tayyipgiller’den kurtulamazsın. Bunların di-
lindeki dini sözlere kanma. O sözler bunların yalnızca dilindedir, gön-
lünde değil. Gönüllerinde olsa böyle mi yaşarlar, bunları mı yaparlar? 
Dini inançlarının ve duygularının bunlar tarafından sömürülmesine izin 
verme! Bunlar samimi değildir. Küp doldurma ve koltuk kapma sevda-
sındadır bunlar. Başka hiçbir dertleri yoktur bunların. Bunlara kanma. 
Bunların oyuncağı olma!

Kurtuluş Partisi’ne kulak ver. Bir dinle bizi!

***

Not: Cüneyd Zapsu’nun Washington’da ABD Heyeti karşısında 
söylediği sözler meğer 8 Nisan Cumartesi günü gazetelerde çıkan ha-
linden çok daha aşağılık, rezilceymiş.

Bugün, 13 Nisan tarihli Milliyet’te Melih Aşık’ın köşesinde konuy-
la ilgili “ağır kelimeler” başlığı altında şunlar yazmaktadır:

“AKP Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Cüneyd Zapsu’nun 
ABD’de “Başbakan’ı kullanın” demediğini öne sürüyor. Gazeteci-
lerin hata yaptığını söylüyor. Oysa Yasemin Çongar’ın gönderdiği 
teyp kaydında Zapsu’nun iki kez açıkça “kullanın” dediği görülü-
yor. Daha da kritik ve ağır cümle şu: “I think instead of pushing 
him down, putting him to the drain, use.” Yani: Onu devirecek, la-
ğıma atacak yerde kullanın.” “Drain” sözcüğü sözlüklerde “lağım, 
kanalizasyon” olarak geçiyor...”[91]

Bu insan sefaletleri hakkında, bilmeyiz ki başka ne demeli? Allah 
ıslah etsin desek, faydası olur mu dersiniz...

[91] Melih Aşık, Milliyet Gazetesi, 13 Nisan 2006.





Katili azmettiren Tayyipgiller,
Tayyipgiller’i yetiştiren ABD’dir[92]

[92] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 25 Mayıs 2006 tarihli 19’uncu sayısının Baş-
yazı’sıdır.
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Ülkemiz bütünüyle ABD yönetimine girmiştir
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında ülkemiz ABD yörün-

gesine girmiştir. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle DP’nin ve BAYAR-MEN-
DERES Hükümetinin iktidara gelmesiyle de ülkemiz bütünüyle ABD 
yönetimine girmiştir. Yani Türkiye’yi, 55-60 yıldan beri ABD yönet-
mektedir. Ekonomide, siyasette, eğitimde, felsefede, sanatta, kültürde, 
dinde, nelerin nasıl yapılacağına tümüyle ABD karar vermektedir.

Bu bağımlılık ve emir kulluğu o dereceye varmıştır ki, ABD, Tür-
kiye’ye, artık bundan sonra demiryolu yapmayacaksın, mal ve insan 
taşımacılığını karayoluyla yapacaksın, demiştir, Türkiye de aynen öyle 
yapmıştır. 55 yıldan bu yana Türkiye’de sadece 250 km. uzunluğunda 
demiryolu yapılabilmiştir.

NATO’ya girişle birlikte TSK de ABD emrine ve komutası altına 
girmiştir. Türk Ordusu’nun başkumandanı da, o andan itibaren NATO 
Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı olan ABD’li bir general olmuş-
tur. Tabiî o generalin arkasında da ABD Başkanı vardır. Yani esas, en 
gerideki ve tepedeki komutan ABD Başkanıdır.

ABD, AB, IMF, Dünya Bankası ve benzeri örgütlerle yapılan antlaş-
maların tamamı; eşit taraflar arasındaki antlaşmalar değildir. Tek taraflı 
bağımlılık antlaşmalarıdır. Türkiye’yi her yanından sarıp sarmalayarak, 
bağımsız hareket edemez hale getiren uşaklık antlaşmalarıdır. Bu gerçe-
ği, namuslu aydınlar, bilim insanları defalarca açıkladılar, kanıtladılar.

Türkiye’yi bu duruma kim düşürmüştür?
Türkiye’nin Parababaları... Finans-Kapitalistler ve Antika Tefe-

ci-Bezirgân Sermayedarlar... Başka türlü söylersek: TÜSİAD’cılar ve 
MÜSİAD’cılar...

Türkiye ekonomisi bu asalak, vurguncu, vatan ve halk düşmanı iki 



212

sermaye grubunun elindedir. Tabiî sermaye sınıfı partilerinin tümü de 
bu Parababalarının hem temsilcisidirler hem de tamamen emrindedir-
ler. Bu sermaye gruplarıyla, siyasi partiler tam anlamıyla kaynaşmış, 
menfaat birliği kurmuş durumdadır. İşte bu gerici, halk düşmanı güçler 
cephesi Türkiye’de iğneden ipliğe her şeyi denetimine ve yönetimine 
almış durumdadır. Tabiî satılmış, hain Medya da her şeyiyle bu cephe-
nin elindedir.

Türkiye’nin bu can alıcı ve aynı oranda kahredici, kan ağlatıcı, en 
kör gözlere bile her an batan gerçekliğini göremediniz mi, Türkiye’de 
olup biten hiçbir olayı olduğu gibi, yani gerçekte nasılsa öylece gö-
rüp anlayamazsınız, kavrayamazsınız... Yani Türkiye’nin hiçbir eko-
nomik, sosyal, politik olayını doğru göremezsiniz, anlayamazsınız. Ve 
bir uyurgezer, bir sosyal kör olmaktan kurtulamazsınız. Sözde bilim 
insanı, yazarçizer, sanatçı, politikacı, asker de olsanız bir şey değişmez. 
Kendinizin sanarak öne sürdüğünüz, savunduğunuz her düşünce, ortaya 
koyduğunuz her davranış, Parababalarına ve onların yabancı efendile-
rine yarar. Onların değirmenine su taşır. Yani siz bir uyurgezer olarak, 
yerli yabancı Parababalarının emrindesiniz demektir. Onların hizmetin-
desiniz demektir. Bir uyurgezer olduğunuz için, onlar tarafından kulla-
nılıyorsunuz demektir. Tabiî düşünce ve davranışınızda samimiyseniz... 
Onların doğruluğuna inanarak yapıyorsanız...

Bir de ruhunu, çıkar karşılığında ABD’ye, AB’ye ve Parababaları-
na satan alçak, namussuz profesörler, yazarçizerler, politikacılar vardır. 
Onlar tabiî ki ne yaptığını iyi bilmektedir. Bunlar iradeleriyle, bilinç-
lice o yolu-ihanet yolunu seçmişlerdir. Bunlara biz “Siyasi fahişeler” 
diyoruz. Onlar, Batılı emperyalistlere, insanlık düşmanı Parababalarına 
gönüllüce hizmet ederler, bunun karşılığında koltuk-makam-ün sahibi 
olurlar ve de küplerini doldururlar; altınlarla, dolarlarla, villalarla, her 
türden malla mülkle...

İşte Türkiye’miz 1950 sonrasında böyle, vatana ve halka düşman 
Finans-Kapitalistlerin ve onların temsilcisi siyasi kadroların eline geçti, 
eline düştü.

Bu hain, uşak kadrolar, ABD’nin emri üzerine Türkiye yüzeyini ka-
saba ve köylerine varıncaya kadar İmam Hatip Liseleri’yle (İHL’lerle), 
Kur’an Kurslarıyla, Tarikatlarla donattılar. Tabiî bu işi bir anda yapma-
dılar. Tam da, Türkiye topraklarında en az dört bin yıldan beri var olan, 
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının yöntemine uygun olarak; 
sinsice, alçakça, hep alttan alarak, zaman zaman geri çekilerek, ama 
hep planlıca, kararlıca ve bilinçlice uyguladılar planlarını. Tarikatlarla 
içli dışlı olan ilk hükümet, Menderes Hükümeti oldu. Bundan cesaret 
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alan Tarikatlar ondan sonra daha moralli, daha hızlı çalışmaya başladı-
lar. Zaten Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşında yok olmamışlar; sadece 
sinmişlerdi, geri çekilmişlerdi, 1950’den sonra baş, boy göstermeye 
başladılar. Tabiî aynı hızla İHL’ler ve Kur’an Kursları da arttı.

27 Mayıs Politik bir Devrimdir
1960’ın 27 Mayısı’nda Ordu Gençliği’miz, Aydın Sivil Gençliği-

mizle el ele vererek bu hain, satılmış iktidarı, bir gecede alaşağı etti. 
Ama ellerinde somut bir programları, kafalarında bilime dayalı bir bi-
rikimleri olmadığı için, yalnızca yıktıklarıyla, devirdikleriyle kaldılar. 
Yeni, olumlu bir ekonomik ve siyasi uygulama ortaya koyamadılar. 
İktidar ellerine geçince, ne yapacaklarını bilemediler. Tam anlamıyla 
şaşırıp kaldılar.

Parababalarıysa kurdun kurduydu. Çok hain ve sinsiydi. Sonra arka-
sında ABD vardı, NATO vardı. Davranışa geçmekte gecikmedi. Zaten 
uluslararası emperyalistler, dünyada yaptıkları alçaklıklardan çıkardık-
ları dersleri, sürekli her ülkedeki hizmetkârlarına aktarmaktaydı.

İşte bu deneylerden ve uluslararası ilişkilerinden devamlı destek ve 
güç alan yerli Parababaları için yeniden gün doğmuştu. İyi niyetli, saf, 
yurtsever ama aynı oranda da siyasi bilinçten yoksun genç 27 Mayıs 
Devrimcilerinin şaşkınlığını hiç affetmediler. O devrimciler, Tarihten 
gelen, tâ Osmanlı’nın ilk kuruluş günlerinden gelen -Osmanlı’yı da 
Cihan İmparatorluğu yapan- devrimci gelenekleriyle yapmışlardı, 27 
Mayıs Politik Devrimi’ni. Daha fazlasına akılları ermez, bilinçleri yet-
mezdi. Çünkü öyle bir donanımları yoktu. Bilimleri, bilinçleri yoktu. 
Bu yüzden ne yapacaklarını bilemez duruma düştüler. Hem de 15 gün 
içinde...

Bu Politik Devrimin en önemli kazanımı-olumluluğu, halkımıza ge-
tirdiği şey; Sosyalizmi serbest bırakması oldu. 27 Mayıs’ın ya da 1961 
Anayasası’nın en ilerici yönü budur. Halkımıza sınırlı da olsa bir de-
mokrasi getirmiştir. Düşüncenin, örgütlenmenin, hak aramanın önün-
deki engelleri sınırlı biçimde de olsa kaldırmıştır.

Demokrasiye aç ve susuz halkımız sarılmıştır buna. Sonuna dek 
kullanmak istemiştir bu haklarını. Sosyalizm, uyanış, bilinçlenme hızla 
gelişmiştir Türkiye’de.

ABD bundan ürkmüştür. Onun emrindeki yerli Parababaları ve siya-
siler bu gelişimden ürkmüş, korkmuştur. Bu gelişme sürerse sonlarının 
geleceğini görmüşlerdir. Bu gidişi durdurmak için en alçakça, en na-
mussuzca yöntemlere başvurmuşlardır.
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12 Mart, 12 Eylül Faşist Darbeleri
ABD’ce tezgâhlanmıştır

Merkezi ABD’de olan Kontrgerilla’yı devreye sokmuşlardır. 
MHP’yi kurdurmuşlardır, bu kanlı cinayet örgütüne sivil katiller yetiş-
tirmek için. Ve ülkemizde, bilinçsiz insanlarımızı kandırmak ve planla-
dıkları faşist darbelere zemin hazırlamak için cinayetler işlemeye, katli-
amlar yapmaya, bombalamalar gerçekleştirmeye başlamışlardır. Ve beş 
bin masum insanımızı öldürmüşler, öldürtmüşlerdir. Bu kendi elleriy-
le yaptıkları katliamları gerekçe yaparak 12 Mart ve 12 Eylül Faşist 
Darbelerini gerçekleştirmişlerdir. Ve bu darbeler sonucunda 27 Mayıs 
Politik Devrimi’nin getirdiği demokrasi kırıntılarını alıp götürmüşler-
dir. Türkiye bugün 12 Eylül Faşist Darbecilerinin ABD’nin, CIA’nın 
emirleri doğrultusunda hazırlayıp yürürlüğe koyduğu 1982 Faşist Ana-
yasası’yla yönetilmektedir.

Tekrarlayalım: 27 Mayıs Politik Devrimi’yle 12 Mart ve 12 Eylül 
Faşist Darbeleri birbirinin tam zıddıdır-karşıtıdır. Faşist darbeler, 27 
Mayıs’ın getirdiklerini alıp götürmek, yok etmek, halkımızın elinden 
almak için yaptırılmıştır. Tabiî ABD-NATO-CIA tarafından...

12 Eylül Faşizminin darbecileri, ABD’nin Ankara İstasyon Şefi Paul 
Henze’nin “Oğlanları”dır. Bu, ABD’li yetkililerin adlandırmasıdır, 
deyişidir. “Hey Paul senin oğlanlar Türkiye’de darbe yaptı” diyerek 
olayı haber vermiştir bir ABD Dışişleri yetkilisi, Paul Henze’ye.

Gerici sınıfların en büyük silahı Din ticaretidir
Türkiye’nin vatan ve halk düşmanı Parababalarının ve siyasilerin 

halka vereceği olumlu hiçbir şey olmadığı için ve de ihanetlerini, na-
mussuzluklarını gizleyebilmek için sürekli var güçleriyle din sömürüsü 
yapmışlardır. Devrimci ozanımız Âşık İhsani’nin dediği gibi “Din alıp 
satmaya ver”mişlerdir “hızı”...

Halkımızın temiz din duygularını sömürmüşlerdir, hem de en hayâ-
sızcasına... En utanmazcasına... En alçakçasına...

Hz. Muhammed ve Dört Halife, İlkel Sosyalist gelenekli toplum 
önderleridir. Malları, mülkleri, paraları, pulları yoktur, olmamıştır, bu 
önderlerin. Hz. Muhammed hasır üstünde yatardı; hurma lifleriyle dol-
durulmuş bir yastığı koyarak başının altına.

Öldüğünde de zırhı, bir Yahudi bezirgânda rehindi. 90 kilo arpa kar-
şılığında rehin bırakmıştı zırhını. Dört Halife de aynı şekilde yaşadı.

Fakat sonra İslam Medeniyeti derebeyleşme konağına girdi. Mua-
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viye, oğlu Yezit, mal mülk zenginiydi. Vurguncu ve zalimdi. Çünkü 
bezirgân oğlu bezirgândı bunlar.

Bizim din taciri, din sömürücüsü siyasiler de Hz. Muhammed’in, 
Hülefâyi Râşidiyn’in değil, Muaviye’nin ve Yezid’in devamcısıdırlar. 
Onlar gibi hazinelere, dolu küplere sahiptirler. 

Üstelik de Batı’nın, dünyanın başhaydudu ABD’nin emrindedir-
ler. Baksanıza daha geçen ay Tayyip, ulağı ve akıldanesi, mamasıyla 
ABD’ye, onun en önde gelen yetkililerinden Richard Perle’in başkan-
lığını ettiği ABD heyetine, “Ne olur beni kanalizasyon deliğinden 
aşağı süpürmeyin, beni kullanın” diye haber gönderdi. Bu haberi, 
Danışmanı ve Maması Cüneyd Zapsu’yla, AKP’li Milletvekili Genel 
Başkan Yardımcısı Şaban Dişli götürdü ABD’ye.

Bu trajik olay bir kez daha kanıtladı ki, Türkiye’de sermaye partile-
rini iktidara getiren de, vadesi-son kullanma süresi dolunca, iktidardan 
indiren de ABD’dir.

Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın: Şu anda ABD bir sinyal gön-
derse, 150-200 AKP Milletvekili bir günde, en geç bir haftada parti-
sinden ayrılır; sermaye, dolayısıyla da ABD uşağı Erkan Mumcu’nun 
ANAP’ına geçer. AKP, bir anda paldır küldür iktidardan indirilir. Bunu 
Tayyip ve tüm Tayyipgiller çok iyi bildiklerinden ABD’ye gidip diz 
çökmektedirler ve “Ne olur bizi devirmeyin, lağıma süpürmeyin, bizi 
kullanın, istismar edin” diye yalvarmaktadırlar. Bu olaylar, hayal ürünü 
değildir. Uydurma değildir. Ne yaptığını bilmez ya da cahil, aptal insan-
ların beceriksizce davranışları değildir. Bunların failleri neyin ne oldu-
ğunu, Türkiye’yi yöneten iplerin kimin elinde olduğunu çok iyi bilen, 
bilgili deneyimli insanlardır. Onların bilinçli olarak yaptıkları işlerdir. 
Tesadüfî değildir bunlar.

Bu yürek parçalayan gerçekliğimizi göremeyen, kavrayamayan ya 
ahmaktır ya kara cahildir. Bilip de bilmezlikten gelen ise haindir, na-
mussuzdur. Satılmış Medya’nın yazarçizerleri ve Holding Profesörleri 
bu kategoriye girer... Tabiî onların arkasındaki Finans-Kapitalistlerle 
Tefeci-Bezirgânlar da...

Bunlar Türkiye’nin ve dünyanın gerçekleri konusunda daima karayı 
ak, akı kara gösterirler. Olayları olduğu gibi; neyse öylece değil de tam 
tersi biçimde gösterirler-verirler. Bunların tümü çıkar birliği yapmış du-
rumdadır. Halka-vatana düşman, Batılıya dosttur bunlar.
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Tayyipgiller,
ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin yavrularıdır

ABD, dünyada, tabiî Türkiye’de de sosyalizmin yayılmasını önle-
mek, engellemek için Asya’dan Ortadoğu’ya uzanan bir antikomünist 
“Yeşil Kuşak Projesi” oluşturdu. Bu bölgedeki İslam ülkelerinin tü-
münde Ortaçağcı-Şeriatçı-Siyasal İslamcı hareketlerin, güçlerin ortaya 
çıkmasını sağlayacak örgütlenmeler yaptı. Bu örgütlenmelerin ve hare-
ketlerin finansmanını, Ortadoğu’daki petrol zengini, satılmış, halkına 
düşman, ABD uşağı krallar, şeyhler, emirler sağladı. Milyarlarca pet-
ro-dolar bu iş için kullanıldı. Bu finansörlerin en önünde; aşağılık-iğ-
renç, insanın midesini bulandıracak denli alçak ve riyakâr Suudi Ara-
bistan Kralları vardır. Diğer krallar, şeyhler, emirler de bunları takip 
eder.

Bu işi CIA yönetti. Geri uydu ülkelerin Parababaları ve onların hiz-
metindeki siyasiler de CIA’nın emirleri doğrultusunda söz konusu Orta-
çağcı-Şeriatçı-Siyasal İslamcı örgütlenmeleri yaptı ve hızla gelişmeleri, 
güçlenmeleri için yolu açtı, gereken her yardımı sundu onlara. Amaç 
sosyalizmin bu ülkelerde gelişmesini, yayılmasını önlemekti. Güçlen-
miş olanları da bir yolunu bulup ortadan kaldırmaktı.

İşte bunun için bir yandan bu örgütlenmeler yani İHL’ler, Kur’an 
Kursları, Tarikatlar, İslamcı partiler; çiftçimizin ekinini kurutan ayrık 
otu gibi ya da süne zararlısı gibi tüm Türkiye topraklarına yayılırken; 
iki kez yapılan Faşist Darbeyle, sosyalistlerin ve sosyalist kültürün 
kökü kazınmak istenmiştir. Bir yandan CIA’nın yönettiği faşist darbe-
ler, diğer yandan Ortaçağcı gerici örgütlenmeler... İki gerici halk düş-
manı hareket de bir arada yürütülmüştür. Birbirini desteklemiştir.

Ve işte tam da bu sebepten, 12 Mart sonrası dönemin faşist gene-
ralleri tâ Almanya’ya kadar giderek, korkusundan oraya kaçan Molla 
Necmettin Erbakan’ı bulmuşlar ve yeniden dinci parti kurup Ortaçağcı 
siyaset yapması için onu Türkiye’ye, getirmişlerdir.

12 Eylül’ün alçak, hain lideri K. Evren de, ABD’nin emrine uya-
rak, Şeriatçı hareketlerin önünü açmış, onların destekleyicisi olmuştur. 
Devrimci Harekete alternatif oluşturması için siyasal İslamcı hareket-
lerin gelişmesini sevinçle karşılamıştır. Bu gerçeği, yurtsever namuslu 
Oramiral Güven Erkaya çok açık olarak ifade etmiştir. Bazı Emekli Ge-
neraller de aynı gerçeği dile getirmiştir, daha sonra. 

O bakımdan, Ortaçağcı hareketlerin gelişmesinden ve Türkiye’nin 
bugün içine düşürüldüğü acıklı durumdan pek çok kesim sorumludur.

Bir kere, olayların perde gerisindeki başpatron, dünyanın başhay-
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dudu ABD’dir. Onun NATO’sudur, CIA’sıdır, IMF’sidir, Dünya Ban-
kası’dır.

İkinci sıradaki sorumlu AB’dir. Dikkat edersek bu emperyalist güç-
ler, sık sık açıklamalar yaparlar ve emirler verirler bizim kukla yöneti-
cilere: “Türkiye’de din özgürlüğüne yönelik yasaklar vardır, bun-
ların kaldırılması gerekir” diye.

Türkiye’de Alevi insanlarımıza karşı yapılan ayrımcılığı bir tarafa 
bırakırsak; inananların inancına, ibadetine, özel hayatındaki kıyafeti-
ne dair bir yasak, kısıtlama var mıdır? Yoktur. Öyleyse onların amacı 
nedir? Onlar, devletin ve toplum düzeninin din kurallarına göre oluş-
turulmasını, bu kurallara dayandırılmasını istemektedirler. Yani, Orta-
doğu’daki ABD uşağı krallıklar, şeyhlikler, emirlikler haline getirmek 
istemektedirler Türkiye’yi.

Paul Henze bir söyleşisinde açıkça söylemiştir; “Türkiye için en 
iyisi bir ılımlı İslam devleti biçimine dönüşmektir” diye. Ortado-
ğu’da “Yeşil Kuşak Projesi”nin hayata geçirilmesini bizzat yöneten bir 
diğer CIA’nın eski Ortadoğu Masası şefi Graham Fuller de, gazeteci 
Devrim Sevimay’ın kendisiyle yaptığı bir söyleşide, bu anlattığımız 
gerçeği, yani Türkiye’de ve Ortadoğu’nun tamamında siyasal İslam’ın 
gelişmesinde en önemli rolü kendisinin, dolayısıyla da CIA’nın ve 
ABD’nin oynadığını yarım ağızla veya tevil yoluyla da olsa itiraf et-
miştir. Devrim Sevimay, yerinde, doğru sorularıyla onu buna mecbur 
etmiştir. Çünkü gerçek budur. Görmesini bilen, bakar kör ya da sosyal 
kör olmayan herkes için canlı hayatın olayları bunu göstermektedir. En 
somut, en canlı örneği olduğu için verelim:

Taliban’ın, Usame Bin Ladin’in siyasi anlamda yaratıcısı kimdir?
Herkes bilir ki, ABD’dir.
Tayyip’i, Erbakan’ı, Demirel’i, T. Özal’ı, Menderes’i-Bayar’ı ikti-

dara getiren kimdir?
Hiç kuşkusuz ABD’dir. Tayyip de adı gibi bilir bunu. Boşuna mı 

haber gönderir C. Zapsu’yla ABD’ye...
Bunlar gibi, tüm tarikatların arkasında da ABD vardır.
Fethullah Gülen alçağını 7 yıldan bu yana koruyup kollayan kimdir? 

Boşuna mı yapmaktadır ABD bunu?
Ve Sabah Gazetesi, bu alçağın yazılarını, 10-15 gün boyunca, tam 

sayfa yer vererek yayımlamaktadır.
Hiç sebepsiz mi yapmaktadır Sabah bunu?
Hayır. ABD ve CIA ona bunu yapması için emir vermektedir. Fet-
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hullah da, Sabah da ABD’nin, CIA’nın hizmetindedir. Hepsinin çıkarı 
bunu gerektirmektedir.

Türkiye’nin en önde gelen Finans-Kapitalistlerinden olan Aydın Do-
ğan’ın televizyonları, dergileri ve gazeteleri, 4-5 yıldan beri sebepsiz 
mi savunmaktadır Tayyip’i ve Tayyipgiller’i. Tabiî Doğan Medya Hol-
ding’in dönek yazarçizerleri de aynı işi yapmaktadır. Aynı organizas-
yonun, aynı menfaat birliğinin içindedir. Dönekliğinin kitabını yazan 
alçak Hasan Cemal boşuna mı parlatmaktadır Tayyip’i; “AKP, Türki-
ye’de değişimin, gelişimin motoru” diyerek. Dönektir, ruhu rahatsız-
dır, satılmıştır, on binlerce dolarlık maaş almaktadır çünkü.

Döneklerin en kıdemlisi, seksenlik dönek, ölüsü kokmuş alçak Çe-
tin Altan; “Enseyi Karartmayın” lagalugalarıyla karışık: “Aman 
Tayyip’e oy verin! En ilerici parti AKP’dir” diye seçim dönemlerin-
de boşuna mı akıl vermeye çalışmaktadır halka?

Hayır. O da dönektir, çünkü. Ve her dönek gibi onun da ruhu rahat-
sızdır. Ve o da on binlerce dolarlık maaşa bağlanmıştır...

Satılmış Medyanın hemen hemen tüm yazarçizerleri bu durumda-
dır. İyi bir yurtsever fakat kötü bir devrimci olan Atilla İlhan’ın dedi-
ği gibi; “Türk Medyası Türk değildir.” Tabiî kıyıda, köşede, ikinci 
üçüncü planda kalmış tek tük, yarım ya da çeyrek namuslu insanlar da 
vardır, Medyada. Sermaye, bu tür insanları “İncir Yaprağı” işlevi gör-
sünler diye çalıştırmaktadır.

ABD, sosyalizmin önünü tıkamak-kapatmak için şeriatçı hareketleri 
kullanmaktadır.

ABD, geri ülkeleri bilimden uzaklaştırarak
bir taşla iki kuş vurur

Bu hareketlerin çok önemli bir diğer faydası da şudur ABD’ye:
İnsanlarının, gençliğinin, aydınlarının kafası din dogmalarıyla dol-

durulmuş, şartlandırılmış, uyuşturulmuş bir ülkenin teknolojice geliş-
mesi, dolayısıyla da güçlü, verimli rekabet gücüne sahip bir ekonomi-
ye sahip olması mümkün olmaz. Din dogmaları özgür düşünmeye izin 
vermez. Mesela din, depremin Tanrı tarafından, insanları cezalandır-
mak maksadıyla yaratılan, yapılan bir olay olduğunu iddia eder. Hem 
de çok açık olarak. Buna inanan bir insan, depremin bir doğa olayı, yer 
kabuğunun, sıvı çekirdek üzerinde ettiği hareketler neticesinde ortaya 
çıkan bir olay olduğunu göremez, anlayamaz, kavrayamaz. Dolayısıyla 
da dünyanın yapısını anlayamaz. Bu bir örnektir. Her alanda böyle dav-
ranır, kafası Ortaçağcı düşüncelerle doldurulmuş bir insan.
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Çalışanları ve yönetenleri böyle insanlardan oluşan ülkelerin bi-
limde, teknolojide, dolayısıyla da ekonomide; tabiî demokratik ve laik 
kültürde de gelişmeleri olası olmaz. Böyle ülkeler geri kalmaya, bu 
sebeple de Batılı emperyalistlerin uydusu, pazarı, sömürü alanı; daha 
doğrusu sömürgesi olmaya mahkûmdurlar. Bunlar, Batılı büyük em-
peryalistlerle, dünya pazarlarında rekabet edemedikleri gibi, kendi ül-
kelerinin doğal kaynaklarını ve pazarlarını da, yabancı emperyalistlerin 
ellerine verirler. Kendileri yalnızca aracılık eder, komisyon alırlar. Yani 
vatanlarına ve halklarına ihanet ederler.

Bizim sermaye sınıfı ve partileri de işte aynen bunu yapmaktadır.
Ve bu sebepten Türkiye’nin yerli, orijinal bir tek Markası yoktur 

sanayi alanında... Üretilen tüm sanayi ürünlerinin kökeni dışarıdadır. 
Büyük bir emperyalist devletin şirketine aittir aslında Türkiye’de üreti-
len her sanayi ürünü. Bizdeki, o yabancı şirketin Türkiye’deki şubesidir 
yalnızca. Adı ister yabancı ister Türkçe olsun, kökü dışarıdadır o yerli 
firmanın ve ürettiği ürünün.

Emperyalistler de bu sayede bizim gibi kapitalizmce geri ülkeleri 
diledikleri gibi hem sömürmektedirler hem de yönetmektedirler.

1950’den beri Türkiye’de şeriatçı hareketler işte, bu yüzden günden 
güne gelişmiş, güçlenmiştir.

İktidara gelen tüm sermaye partileri işte bu nedenden hep din sömü-
rüsü yapmışlardır.

Demirel ne diyor?
“En çok İHL’yi ben açtım. Doktorun, mühendisin, öğretmenin 

bu eğitimden geçmesi, dinini iyi öğrenmesi kötü mü olur? Çok iyi 
olur!”

Evet, Batılı emperyalistler ve satılmış Parababaları, siyasiler ve ya-
zarçizerler için tabiî ki, iyi olur. Tam da onların istediği gibi olur.

Ama halkımız için, ülkemiz için çok kötü olur. Ülkemiz günbegün 
geriler. Var olan eksik gedik laiklik de kerte kerte aşınarak, törpülene-
rek ufalır, erir, yok olur gider. Laikliğin olmadığı yerde ya da ülkede; 
özgür düşünce, gerçek bilim gelişmez, demokrasi de olmaz. Ülkemiz 
Ortaçağın karanlıklarına yuvarlanır gider. Afganistan, Pakistan, İran, 
Ortadoğu’daki krallıklar, şeyhlikler gibi olur. Onlara dönüşür giderek. 
Öyle düzenler, yönetimler kendi halklarına ederler en büyük kötülüğü. 
Onların dünyada da bir itibarları-saygınlıkları olmaz.

Böyle ülkelerde en ağır zulmü de kadınlar görür. Çünkü üç suni (ya-
pay) din de kadını ikinci kalite insan sayar. Ve erkeğine bağımlı olma-



220

sını emreder. Ama bilinçsiz, cahil kadınlarımız bunu göremez, bilemez-
ler. Oysa açıp okusalar din kitaplarını önyargısızca, kolayca görürler bu 
gerçeği. Ama ne yazık ki, çoğu açıp okumuyor.

Dinler laik olmaz. Özellikle de suni-kitaplı dinler. Bunlar hayatın 
her alanını, akla gelen her alanını yönlendirmek; hatta kesince belirle-
mek isterler. Dogmaları tamamen bunu amaçlar. Hukuku, ahlâkı, felse-
feyi, siyaseti, tabiî ekonomik hayatı da bütünüyle belirlemeye çalışırlar. 
Bu yüzden dini emirleri hem tümüyle benimsemek hem de laik olmak, 
özgür düşünmek mümkün değildir.

Zaten laiklik de: Dini yalnızca kişilerin özel hayatına-alanına, 
inanç ve ibadet alanına hapsetmek, toplumun diğer alanlarından 
çıkarmak, uzaklaştırmak demektir. Dinin muamelata (kamu alanı-
nı düzenlemeye, belirlemeye) yönelik kurallarını, emirlerini kaldırmak 
demektir. Başkaca bir anlamı yoktur laikliğin.

Laik toplumda düzen; aklın, bilimin, insanî değerlerin kaynaklık 
ettiği kurallarla sağlanır. O kurallarla örülür, özel hayatın, hayatların 
dışında kalan toplum-kamu alanı.

Tayyipgiller’in sözlü,
Alparslan Aslan’ın silahlı saldırısının amacı

Danıştay ve benzeri kurumları terörize etmektir
Teokratik Devletlerde-Din Devletlerindeyse bütün alanlar, din ku-

rallarına, onları yorumlayan ulemaların-mollaların fetvalarına göre dü-
zenlenir.

Tayyip ikide birde ondan demektedir: “Ulemaya danışmak gere-
kir”, ya da “Efendi bu senin işin değil, Diyanet’in işi”[93] diye. Çünkü 
o laik değil, Ortaçağcıdır-şeriatçıdır-şeriat düzeninden yanadır.

Hatırlayacaksınızdır, Tayyip, bu sözleri, partisinin Mersin Merkez 
İlçe Kongresi’ndeki konuşmasında yapmıştı, 17 Mayıs’ta saldırıya uğ-
rayan, bir üyesini kaybeden, dört üyesi de yaralanan Danıştay 2’nci 
Dairesini kastederek. O Daire’nin Türbanı yasaklayan bir kararına sal-
dırırken yapmıştı o konuşmayı. Tayyip, Abdullah Gül, Bülent Arınç sal-
dırmıştı bu Daireye. Buradaki demokrat, laik yargıçlara...

Tayyip, aynı konuşmasında şöyle de tehdit ediyordu bu yargıçları:
“Bunlar bu gidişle evin içine de karışacaklar. Evin içinde de 

şöyle davranacaksın diyecekler. Kusura bakmayın, Türkiye yol-

[93] Milliyet Gazetesi, 12.02.2006.
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geçen hanı değildir. Bu ülkede gerginlik olmasın, gerilim olmasın, 
bundan birileri nemalanıyor diye sabrediyoruz. Ama lütfen hukuk 
adına, yargı makamları içerisinde yer teşkil edenler, bu ülkede böy-
le bir zemini hazırlama gayreti içerisine girmesinler. Ben yürütme 
makamıyım. Yürütme makamında olduğum için sorumluluğumun 
gereğini yapıyorum, yapmak zorundayım.”[94]

Tayyip (tabiî Tayyipgiller), azmettiricisi olduğu bu katliamla, Da-
nıştay’a ve tüm yargı organlarına “Türkiye’nin yolgeçen hanı” olmadı-
ğını göstermiş oldular. Böylelikle de terörize etmiş oldular, bu organları 
ve tüm toplum kesimlerini.

Bu alçakça katliamın, Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan bombaların 
amacı budur. Toplumu sindirmek, şeriatçı saldırılar, örgütlenmeler, 
kadrolaşmalar karşısında sessiz kalınmasını sağlamak içindir bunlar.

Ne yazık ki, hep söylediğimiz gibi, Türkiye 1950’den beri ABD ta-
rafından bu gerici sürece sokulmuştur. Bayır aşağı gitmektedir. Bütün 
burjuva ve Tefeci-Bezirgân partileri din sömürüsü yapma konusunda 
birbiriyle yarışmaktadır. Hem geçmişte, hem bugün... Bugün izliyoruz 
işte... AKP, DYP, MHP, ANAP, HYP, YP ve diğerleri, sık sık tekrar-
lamaktadırlar, “Türban sorununu biz çözeriz. Bu yasağı toplumsal 
mutabakatla biz hallederiz” diye. Bilinçsiz, masum, zavallı kadın-
larımızı kandırmakta ve aşağılık siyasi amaçları için kullanmak iste-
mektedirler. Çünkü halka verebilecekleri hiçbir olumlu, halkın yüzünü 
güldürücü, hayatını kolaylaştırıcı bir şey yoktur. Yukarıda da söylediği-
miz gibi, Batılı efendilerinin hizmetine girdiklerini ve yaptıkları, yapa-
cakları ihanetleri gizlemek, halkın gözünden kaçırmak için yapıyorlar 
bunu. Nedensiz değil... Bu sebepten DİN SÖMÜRÜSÜ, 50 yıldan beri 
bunların en belli başlı, en tutkun oldukları siyasi araçtır. Ne yazık ki, 
bunlar için en çok kazanç getiren-siyasi rantı en yüksek olan araçtır da 
bu. O yüzden yarışırlar bu konuda...

Boynuzun kulağı geçmesi gibi, bu alanda da her yeni gelen, bir ön-
cekini geçer. Ondan daha hızlı, daha düzenbaz din tüccarı olur.

Yine söylediğimiz gibi, bunların hiçbiri samimi Müslüman değildir. 
Bunların derdi, küp doldurmak ve makam-ün sahibi olmaktır. Demirel 
Masondu, apaçıkça bilindiği gibi. Gerçek Müslümanlar, haklı olarak, 
masonların Müslüman olabileceğini kabul etmezler. Masonluk, din 
dışı, dinler üstü, gizli bir uluslararası sermaye örgütlenmesidir. Dini 
kale almaz masonlar. Uluslararası sermayenin dünya hâkimiyeti ve çı-
karlarıdır bunlar için önde gelen amaç...

[94] agy.
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Ama Demirel, 40 yıllık siyasi hayatının her döneminde, durup din-
lenmeden din sömürüsü yapmıştır. Başka hiçbir marifetleri yoktur bun-
ların...

Emperyalistlere tamamen teslimiyet ve en İblisçe yollarla din tüc-
carlığı yapmak...

T. Özal da, Erbakan da, onun öğrencisi olan Tayyip ve Tayyipgiller 
de aynen Demirel gibidir.

Demek ki, yerli Parababaları da bu alçakça sömürünün, kandır-
macanın, uyutmacanın ve ülkemize, halkımıza yapılan düşmanlık ve 
ihanetin, Sivas Madımak Oteli ve Danıştay Katliamı benzeri vahşet-
lerin, canavarlıkların asli failleri arasındadır. Tabiî onların emrindeki 
1950’den bu yana iktidara gelen ve giden siyasiler de aynı oranda bu 
işin içindedir. Sorumlularındandır.

Satılmış, adı Türk ama kendisi Türk olmayan, dönekler ordusunun 
köşe başlarını tutmuş olduğu Medya da bunlarla aynı kategoridendir.

Batılı emperyalistler, yerli-yabancı Parababaları ve onların uşağı 
partilerin siyasetçileri gibi, bu satılmış Medya da, her türlü ahlâkî ve 
insanî değerden yoksundur. O da tıpkı ötekiler gibi kârdan, paradan, 
maldan mülkten başka hiçbir şey düşünmez. Ve hiçbir şey umurunda 
olmaz. Onun da diğerleri gibi bütün derdi, bu aşağılık vurgun ve sö-
mürü düzeninin sürmesidir. Çünkü bu alçakların tümü için bu düzen, 
olabilecek cennetlerin en güzelidir, tatlısıdır. Bu şerefsizler çetesi, aşa-
ğılık düzenlerine, “İstikrar Düzeni” derler. Hep onun üzerine titrer-
ler. “Ekonomik istikrarın bozulması, toplumdaki bütün dengeleri altüst 
eder. O yüzden onu sarsacak, bozacak, rayından çıkaracak her şeyden 
uzak durmalıyız, kaçınmalıyız” derler, durmadan.

O “İstikrar Düzeni”nin bozulması demek, bu vurguncular çetesinin 
cennetlerinin bozulması, yok olmaya başlaması demektir. Bunu adları 
gibi bilirler. Bu sebepten “ekonomik huzur, istikrar ortamının iyi bir 
şekilde korunması, sürdürülmesi her şeyden önemlidir” derler, bu halk 
düşmanları.

Bu iğrenç talan düzeninin, halkımız için, “İşsizlik ve Pahalılık Ce-
hennemi”nden başka hiçbir şey olmayan bu haydutlar, satılmışlar dü-
zeninin kanunlarını-kurallarını koyan, onu her yönüyle belirleyen ABD 
ve AB’nin emperyalist haydutlarıdır. Özellikle de başhaydut ABD’dir. 
Bu yüzden, yerli sermayedarlar ve siyasiler gibi, medyanın dönek ya-
zarçizerlerinin Duyargaları da Washington’dan, Brüksel’den verilecek 
sinyallere karşı son derece duyarlıdır. O işaretleri anında algılarlar, tü-
müyle kavrarlar ve o doğrultuda yazarlar, konuşurlar. Dünyayı, Türki-
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ye’yi ve olayları, efendilerinin istediği şekilde yansıtırlar, gösterirler. 
Batılı efendiler nasıl emrediyorsa öyle... Onlar neyi istiyorsa, bunlar da 
doğru olanın, o istenenlerin yapılması olduğunu söylerler, yazarlar. Yani 
bu satılmış medyanın temel görevi, saf, bilinçsiz Halkımızı kandırmak 
ve uyutmaktır. Bu sömürü ve talan düzenine karşı tepki göstermesini 
önlemektir. O düzenin nasıl işlediğini, kime hizmet ettiğini görmesi-
ni, anlamasını engellemektir-önlemektir. Bu namussuz hainler medyası 
işte bu sebepten, olayları-gerçekleri hep ters yüz ederek gösterir, anla-
tır. Çıkarlarıyla uyuşmayan hiçbir olaya da yer vermez. Olmamış sayar 
öyle olayları. Halkın gerçekleri görmesini sağlayacak görüntü ve yazı 
bulamazsınız bu medyada.

Çok yeni, en somut ve de konumuza ilişkin olduğu için şöyle bir 
örnek verelim:

Danıştay Katliamı’nın yapıldığı gün, saat 14.20’de, yani olaydan 4 
saat 35 dakika sonra, Danıştay önünde Halkın Kurtuluş Partisi bir 
açıklama yaptı. Parti’nin Genel Başkan Yardımcısıyla, Genel Sek-
reter Yardımcısının da içinde bulunduğu on kişilik bir Parti Birliği, 
Danıştay önüne geldi. Açıklamayı Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait 
Kıran okudu. Söylenenler, ortaya konan düşünceler, görüşler çok ke-
sin ve açıktı. Ortaçağcı, Şeriatçı hareketi; geçmişi ve bugünüyle özet-
liyordu. Arkasında, önünde bulunanları aynı açıklıkla dile getiriyordu. 
Katliamın suçlularını yine aynı berraklıkla bir bir sayıyordu. Bu yüzden 
dinleyici kalabalığı arasında bulunan, hiç tanımadığımız, iyi niyetli bir 
insanımız konuşma bitiminde gelir Sait Kıran’ı tebrik eder. “En açık, 
en doğru değerlendirmeyi siz yaptınız” der. Daha önce Deniz Bay-
kal, Murat Karayalçın konuşmuştu. Bunlar her zaman yaptıkları gibi, 
“konuşmuş olmak için konuşmuş”lardı. Yuvarlak, belirsiz ibarelerle 
dolu laf salatasıydı onlarınki...

Kurtuluş Partisi’nin değerlendirmesininse, bunlarınkiyle hiçbir ben-
zerliği yoktu. Olaya devrimci ideolojinin ışığını düşürüyor, o ışık altın-
da katliamı, nedeni ve sorumlularıyla birlikte, gerçekte nasılsa öylece 
kavrıyor ve kavratıyordu bu açıklama. Tabiî çok özetçe... (Bu açıklama 
Birinci sayfamızda bulunmaktadır.)

Üstelik Kurtuluş Partisi, on kişilik bir kalabalıkla (ya da katılımla) 
yapmıştı açıklamasını. Açıklamayı, o an, orada bulunan çok sayıda ka-
mera ve ses kayıt cihazı kaydetmişti. Fakat Parababaları medyasının 
hiçbir yerinde, yerini alamadı bu açıklama. Bu protesto eylemi... Onlara 
göre böyle bir şey olmamıştı.

Bir gün sonra, Katledilen 2’nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbil-
gin’in cenaze töreninde, aynı tutum tekrarlandı, medya tarafından.
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Kurtuluş Partisi, çok sayıda üyesi, sempatizanı ve büyük pankar-
tıyla katılmıştı törene... Yine büyük, “Şeriat Ortaçağdır” sloganının 
bulunduğu panosu da pankartının yanındaydı. Bu durum karşısında, 
Parababaları Medyası çok dara düştü. Töreni hem canlı, hem de akşam 
ve gece haberlerinde görüntülü vermek zorundaydı. Canlı yayında, gö-
rüntülü yayında pankart hepten gözden kaçırılamıyordu. Tümüyle yok 
edilemiyordu. Kamera, tören kitlesinin üzerinde gezdirilince, bir yerde 
kaçınılmaz bir biçimde görüntüye geliyordu. Ve bu da ekranlara yansı-
yordu. Sonra kameramanlar, teknisyenler medya emekçileriydi. Onlar 
masumdu. Onların Kurtuluş Partisi’ne bir düşmanlığı yoktu. Bu yüzden 
pankart ekranlarda bir hayli yer aldı, göründü, görüldü.

Satılmış olanlar, medya yöneticileriydi. Onlar ezici çoğunluğuyla 
alçak döneklerden oluşuyordu... Onlarsa, bize düşmandı. Hem de bu, 
can düşmanlığı biçiminde ve boyutundaydı. Onlar dönmüş, satılmıştı. 
Bizlerse dimdik, kararlıca ayaktaydık, devrim mevzilerindeydik. Sava-
şa devam ediyorduk. Yani onlar sermayenin, onun bağlı olduğu ABD ve 
AB Emperyalistlerinin safındaydı artık. Onlar saf değiştirmiş, düşmana 
satmışlardı bedenlerini ve ruhlarını... Fahişe yalnızca bedenini satar. 
Onu da istemeden yapar üstelik. Bu alçak düzenin kurbanıdır o zavallı 
kadıncağızlar. Döneklerse “Siyasi Fahişe”dir. Bilerek ve isteyerek ya-
par yaptığını. Yalnız bedenini satmakla kalmaz, ruhunu da satar, dönek. 
O yüzden dünyada hiç kimse, dönekler kadar alçak, şerefsiz, namussuz 
olamaz. İnsan Sefaleti diyoruz biz bunlara...

Kurtuluş Partisi, Cenaze Törenine pankartıyla katılan tek Partiydi. 
Sloganları, kitleler tarafından benimsendi ve tekrarlandı. Tören alanı 
Kurtuluş Partisi’nin sloganlarıyla inledi.

Bütün bunlara karşın, haber bültenlerinde ve yazılı medyada bir kere 
bile olsun geçmedi Kurtuluş Partisi... Onlara göre, Parti törende yoktu. 
Zaten hep yoktur onlara göre. Oysa durmadan eylem yapar bu Parti, 
ama medyada hiç yer verilmez. Boğulmak istenir böylece.

İşte bu alçaklar cephesi yüzünden, Kurtuluş Partisi’nin eylemleri, 
mücadelesi, savaşı, ancak o olayların canlı tanıkları tarafından bilinir. 
Bir de Gazetemizin okurları tarafından...

Acıdır... Kurtuluş Partisi’nin bu son olay da dâhil olmak üzere ey-
lemleri, sözde sol basında da yer almaz. Onlar da düşmandır Kurtuluş 
Partisi’ne. Çünkü bunlar, Burjuva ve Küçükburjuva Solcusu-Devrim-
cisidirler. Gerçek, sahici Devrimci değildirler. Türkiye’nin eneski ide-
oloji Partisi olan Kurtuluş Partisi, biricik Devrimci Partidir Türkiye’de, 
O’nun Önderi, Birinci Kuvayimilliye’nin savaşçılarından (Köyceğiz 
Kuvayimilliye Komutanı) olan Hikmet Kıvılcımlı’dır. İşçi Sınıfımı-
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zın ve Emekçi Halkımızın kurtuluşuna önderlik edecek doğru devrimci 
ideolojiye, kararlılığa, tecrübeye ve cesarete sahip Partidir, Kurtuluş 
Partisi...

İşte bu anlattığımız sebeplerden dolayı Parababaları Medyası, katli-
amın azmettiricisi Tayyipgiller’e üç buçuk yıldan beri ABD-AB, TÜSİ-
AD, MÜSIAD’la birlikte “en büyük desteği vermiştir.” Bu bakımdan 
da saldırının, katliamın asli faillerindendir.

Şimdi gelelim bir diğer suçluya...

Tayyipgiller’in “şiir gibi” dostları
Tayyip, bilirsiniz, siyasi kariyerini, Mustafa Kemal’e ve Laikliğe 

küfrederek yaptı. Bu küfürlerine borçludur şu anki koltuğunu ve dol-
durduğu (değeri 1 Milyar Doları bulan servetini) küplerini... Bu çıkış-
larıyla şeriatçı, Ortaçağcı mecnunlaşmış kitlelerin gözüne girdi. Adı 
duyuldu o kesimde. Sivrildi. Refah Partisi İstanbul İl Başkanı yapıldı, 
oradan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına sıçradı. Makama 
ve paraya, mala tutkundu. Bunlar için veremeyeceği, vazgeçemeyece-
ği manevi değer yoktu. Bu türden insanlar sevilir Batılı emperyalistler 
tarafından. Onların, bizim gibi geri ülkelerde sık sık hizmetkâr değiş-
tirmesi gerekmektedir. İktidara getirdikleri en yetenekli kadroları bile, 
birkaç yıl içinde yıpranır, biter. Halkı kandırma, avutma özelliğini kay-
beder. Onun acilen aynı türden bir yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Yok-
sa kitleler, vurgun düzenine tepkiler koymaya başlayabilirler. Yani ger-
çek Sola yönelebilirler. CHP, SHP, DSP benzeri burjuva partileri gerçek 
değil, sahte soldur. Bunların koalisyon ortağı olması, iktidara gelmesi, 
getirilmesi halka bir şey vermez. Emperyalistlere de bir şey kaybettir-
mez. Bunlar da sadakatle hizmet ederler yerli-yabancı Parababalarına. 
Geçmişte görüldüğü gibi...

Bizim gibi kapitalizmce geri ülkelerde yapılan-yaptırılan zulme, ta-
lan ve sömürüye can dayanmaz. O yüzden, iktidardaki uşaklar çabucak 
yıpranır. Ve yenisiyle değiştirilir. Tabiî o uşaklarla birlikte partiler de 
değişir. Bir sermaye partisi gider, bir başkası gelir. Ama sömürüde ve 
vurgunda, yağmada bir değişiklik olmaz. O, kesintisizce sürer.

İşte bundan dolayı Tayyip, ABD’li yetkililerin dikkatini çeker. Ve 
bağ kurulur. Bu ilişkiyi ABD Büyükelçisi Morton Abromowitz’le Cü-
neyd Zapsu kurar. Boğazda, C. Zapsu’nun yalısında. Ha, bir de şeriatçı 
yazar Ruşen Çakır vardır bu işin içinde. Bunlar, ABD ve onun casus 
örgütü CIA’yla sıkı bağlar içindedir...

Tayyip, hep söylediğimiz gibi, bu küfürlerinden oluşan bir konuş-
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masında Mustafa Kemal’i hedef seçer. En aşağılık yöntemlerle saldırır 
Mustafa Kemal’e: “Ölmüş İnek” der. “Hindistan’da canlı inekler yolları 
tıkıyor. Bizdeki canlı da değil, ölmüş bir inek, hem de” der. Mustafa 
Kemal ve laiklik, Tayyip’e, Tayyipgiller’e göre “Türkiye’nin yolunu 
tıkıyor”. Onlar, yine hep söylediğimiz gibi Türkiye’yi Ortaçağ karan-
lıklarına geri götürmek istiyorlar. Şeriat düzeni kurmak, kadınları evler-
de, perde, kafes ardına hapsetmek, mecbur kalmadıkları sürece sokağa 
çıkmalarına bile izin vermemek istiyor. Mustafa Kemal ve laikliğe düş-
manlıkları bundandır... Kendi karanlık amaçları açısından mantıklı-tu-
tarlı düşünmektedirler. Yani ne yaptıklarını bilmez değildirler. Cahil, 
toy değildirler. Son derece sistemli-planlı, sinsi ve kalleşçe çalışmak-
tadırlar. Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcisidir onlar.

Orgeneral Hilmi Özkök (Genelkurmay Başkanı) de kalkıyor, diyor 
ki; “Bu Hükümetle şiir gibi anlaşıyoruz!” Yani aynı hislerle doluyuz. 
Aynı kafadanız. Aynı kategorideniz, demek istiyor, bu cümlesiyle... 
Başka anlama gelir mi bu cümle?

Ortaçağcılar, onların akıldaneleri, zeki, sinsi ve dikkatlidirler. Kimin 
ne olduğunu, hemen kavrarlar. Hilmi Özkök’ü meğer on yıllardan beri 
biliyorlarmış. İlişkideymişler. Nereden mi anladık?

Söyleyelim. Vatan Gazetesi yazarlarından Devrim Sevimay, eski 
AKP, sonra ANAP, şimdi ise bağımsız milletvekili Emin Şirin’le rö-
portaj yapmış. Konumuzla ilgili bölümünü, 24.11.2005’te, yine aynı 
gazeteden Murat Gürgen köşesinde yayımladı.

Bu bölümde şunları söyler Emin Şirin:
“O günler 28 Şubat’ın ağır izlerini yaşıyorduk. Nazlı (Ilıcak) 

Hanım, Fethullah Gülen’e masumane bir soru sordu: Hocam ne 
zaman rahat edeceğiz, bu askerin sivillere müdahalesi ne zaman 
bitecek?

“Hoca Efendi gülümseyerek: Vallahi Hilmi Özkök Genelkur-
may Başkanı olursa o zaman rahat edebiliriz.

“Nazlı Hanım bu cevaptan tatmin olmadı, yine sordu:
Siz bunu nereden biliyorsunuz? Niye bu kadar eminsiniz?
“Fethullah Hoca bu soruya cevaben:
“Biz onun Albay olmasına bile şaşırmıştık...”[95]

Fethullah Gülen’in ne denli sağlam istihbarata ve güvenilir bilgilere 
sahip olduğu, olaylarca kanıtlanmış durumdadır bugün. Biz daha önce 
de yazmıştık ve söylemiştik: Eğer Ordunun başını, Hilmi Özkök gibi 
Tayyipgiller’le aynı kafa yapısına sahip biri tutmasaydı, bunlar iktidar-

[95] Vatan Gazetesi, 24.11.2005.
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da kalamazdı. Bu vurgunlarını, ihanetlerini ve Ortaçağcı saldırılarını 
yapamazdı. Buna kesinlikle cesaret edemezdi, diye. İşte, bizim teori 
gücüyle gördüğümüzü, olayın canlı tanıkları itiraf ediyor, doğruluyor.

Emin Şirin, aynı söyleşisinde, şu değerlendirmede de bulunur:
“Yalnız AB meselesinde değil, birçok konuda kendini rahat his-

sediyor. (Kastettiği AKP Hükümetidir. – K. Y.) AB konusunda finans 
kuruluşlarının desteğinde de kendini rahat hissediyor. (E. Şirin, Ba-
tılı emperyalist finans örgütlerinin Tayyipgiller’in arkasında olduğunu 
söylüyor. – K. Y.) Ve tabiî içeride de ciddi bir rekabet görmüyor. 
Yani ordudan korkusu kalmadı. Eskiden siyasiler, hele de İslami 
kanattan gelenlerin içinde bir korku olurdu. Ama şimdi korku 
morku yok. Genelkurmay Başkanı Özkök Orduyu siyaset denkle-
minin dışına çıkarttı. Bu cümlenin altını çiziyorum. Hilmi Özkök, 
orduyu siyaset denkleminin dışına çıkardı!”[96]

Hilmi Özkök, orduyu siyasetin dışına çıkarmamıştır. Tam tersine 
ABD-AB, Parababaları (TÜSİAD-MÜSİAD) ve Tayyipgiller’in yörün-
gesine, çizgisine-hattına sokmuştur. Daha doğrusu Devrimci Gelenekli 
Ordu Gençliği’nin başını tutuvermiştir. Nötralize etmiştir Ordu Genç-
liği’nin tepkisini...

Soralım burada: Bir NATO ordusu, siyaset dışında olabilir mi?
NATO nedir?
Batılı emperyalistlerin, ABD ve AB’nin, sosyalist ülkelerle savaştır-

mak, sosyalizme karşı savaşmak amacıyla kurdukları bir ordudur. NA-
TO’nun özü, Sosyalizme karşı savaştır.

Böyle bir organizasyon içindeki bir ordu siyaset dışında olabilir mi? 
Sosyalizmi, düşman, en önemli tehditlerden sayan bir ordu, siyaset dı-
şında olabilir mi? AB’ye yandaş olduğunu açıklayan bir ordu, siyaset 
dışında mıdır?

Asla... Siyasetin en yoğun biçimde içindedir ordu. Zaten aksi de ola-
maz. Her ordu, şu ya da bu biçimde siyasetin içindedir.

Siyaset: Sınıflar, dolayısıyla da ekonomik sistemler ve onların yo-
ğunlaşmış ifadelerinden başka bir şey olmayan siyasi sistemler ara-
sındaki savaştır. Bu sistemler günümüzde, kapitalizmle sosyalizmdir. 
Bizim gibi geri ülkelerde, eski, zamanını çoktan doldurmuş ekonomik 
sistemlerin kalıntıları da bulunmaktadır. Feodalizm gibi... Antika Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye Sınıfının düzenidir Feodalizm. Ama bunlar kalın-
tılar biçiminde bulunmaktadır. Tek başına egemen değildir. Finans-Ka-

[96] Vatan Gazetesi, 7.11.2005.
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pitalistlerin müttefiki olarak varlıklarını sürdürebilmektedirler. Siya-
set işte bunlar arasında, yani Kapitalizmle Sosyalizm arasında savaş 
demektir. Kapitalizmin ağababası da son altmış yıldan beri başhaydut 
ABD’dir.

ABD ve NATO yanında, onun emri altında bulunan bir ordu, tarafsız 
veya siyaset dışında olabilir mi?

Kesinlikle hayır.
Yalnız, bizim Ordu Gençliği’nin, Tarihinden, ilk Osmanlılardan ge-

len bir devrimci geleneği vardır. Ve yok edilememiştir, sermaye sınıfı-
nın bütün uğraşmalarına rağmen...

Birinci Kuvayimilliye’de, bu geleneğini bir kez daha göstermiştir, 
ortaya koymuştur, Ordu Gençliği’miz. Emperyalist Haydutların, bunak 
Padişah ve onun uşak ruhlu Vezirlerine kabul ettirdiği Sevr’i kabul et-
memiştir. Ben emir kuluyum diyerek boyun eğmemiştir o uşak ruhlula-
ra, korkaklara; isyan etmiştir, Padişaha. Ve Kurtuluş Savaşı’nı örgütle-
meye girişmiştir Ordu Gençliği. Tabiî Halkımızla el ele vererek. Ve dört 
yıl süren bir savaş sonunda zafere ulaşılmıştır. Emperyalistler ve onlar-
la işbirliği halindeki İstanbul Hükümetleri ve yerli hainler yenilmiştir.

27 Mayıs’ı yine Ordu Gençliği’mizle Sivil Aydın Gençliğimiz yap-
mıştır. Bu Politik Devrim de ülkemize sınırlı da olsa bir özgürlük ortamı 
getirmiştir. Sosyalizm serbest bırakılmıştır. Ve kitlelere ulaşabilmiştir.

28 Şubat, yine Ordu Gençliği’mizin bastırılamayan tepkileri sonu-
cunda gerçekleştirilmiştir. Türkiye’yi Ortaçağın kör karanlığına sürük-
leyip götürmek isteyen güçler (kim olduklarını yukarıda anlattık) bir 
süre için de olsa geriletilebilmiştir. Ortaçağa gidiş bir süreliğine de olsa 
en azından hız kesmiştir, yavaşlatılmıştır. O yüzden bu da (28 Şubat 
Hareketi de), kendine göre ilerici yönde yapılmış Politik bir Harekettir. 
Olumludur. Ortaçağcı gidişin hızını kesmiştir.

Tabiî Türk Ordusu, bu arada ABD’ce planlanan iki de Faşist darbe 
yapmıştır. Bu, Ordunun başının Amerikancı ideolojiyle doktrine edil-
miş Generallerce bağlanmış olduğunun göstergesidir. ABD-AB ve yerli 
Parababaları bu aşağılık işte kullanmışlardır Orduyu.

Fakat bizim söylediğimiz ve Tarihin de olaylarca kanıtladığı gibi, bi-
zim Ordunun ilerici, devrimci bir geleneği de vardır. Tabiî Ordu Gençli-
ği’miz taşır bu geleneği. Biz bu devrimci yönünü tutuyoruz ve tutacağız 
Ordunun. Onunla el ele vererek, Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi 
İkinci Kuvayimilliye Hareketimizi de zafere ulaştıracağız. Hem de çok 
daha bilinçli olarak. Demokratik Halk Devrimini yapacağız ve Halkın 
Demokratik İktidarını kuracağız. Bundan hiç kuşkumuz yoktur.
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Ordu Gençliği’ni, Hilmi Özkök benzeri, ABD tarafından gerici 
ideolojiyle doktrine edilmiş paşaların elinden kurtaracağız. Şimdi, H. 
Özkök kalıbında bir başka ünlü gericinin, Ortaçağcının kanaatlerini öğ-
renelim. Bu kişi, sermaye ve ABD uşağı T. Özal’ın, aynen kendisine 
benzeyen kardeşi -N. Erbakan’ın partisinin yer aldığı koalisyon hükü-
metlerinin İçişleri ve Tarım Bakanı- Korkut Özal’dır. Şöyle diyor, bu 
hain Ortaçağcı da:

“Bugünkü Cumhurbaşkanı Türkiye’nin her şeyini durdurabi-
lir. Durduruyor da.”[97]

Neyi durduruyor Cumhurbaşkanı?
Bir ölçüde de olsa, Ortaçağcı gidişi ve halkımıza yapılan hayâsızca 

zulmü ve ihaneti. En son örneği, “Sosyal Güvensizlik Yasasını” veto 
edişidir. Fakat zalimler grubu, efendileri olan IMF’nin, ABD-AB’nin, 
yerli Parababalarının isteği doğrultusunda, yeniden aynı şekliyle gön-
derecektir bunu Cumhurbaşkanına. Ve o da Anayasa gereği imzalaya-
caktır onu. Tabiî sonra Anayasa Mahkemesine götürecektir.

Cumhurbaşkanının yetkileri, son derece sınırlıdır. O sınırlar içinde 
hareket edebilmektedir o da. Sonra cumhurbaşkanı, çok namuslu olma-
sına karşın, sosyal demokrattır. Dolayısıyla da bilinci sınırlıdır. Her şeyi 
tam olarak kavrayamamaktadır. Mesela, AB’ye karşı değildir. AB’yi ve 
onun Türkiye hakkındaki namussuzca niyetlerini görememektedir. Ta-
biî yerli, yabancı Parababalarını da iğrenç içyüzleriyle tanıyamamak-
tadır. Bu nedenlerden dolayı da yapabildiği olumlu şeylerin sayısı ve 
büyüklüğü fazla değildir.

Tayyipgiller’i millet mi seçti?
Hayır. Hem de kesinlikle. Önce de söylediğimiz gibi, Tayyipgiller’i 

şu güçler seçti: ABD-AB Emperyalistleri ve yerli Parababaları. Onların 
Medyası. Ve bu güçlerin girişimleriyle, alçakça işleriyle, olanak bula-
naklarıyla kandırılmış, oyuna getirilmiş, uyutulmuş, uyuşturulmuş, bi-
linçsiz, cahil, zavallı kara halk yığınları.

Seksen bin Ortaçağcı imam... Her yıl sekiz bini İHL’lerden mezun 
olan Ortaçağcı gençler... On binlerce resmi, gayri resmi Kur’an Kur-
su’nun Ortaçağcı düşüncelerle doktrine ettiği, kafalarını uyuşturduğu 
zavallı halk çocukları. Ve büyük şehirlerin varoşlarıyla, Türkiye’nin 
tüm taşra şehir, kasaba ve köylerini örümcek ağları gibi gerici ağlarıyla 
örmüş Tarikatların afyonlayıp uyuttuğu milyonlarca aç ve cahil insanı-
mız...

[97] Aktaran: Murat Gürgen, Vatan Gazetesi, 24.11.2005.
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Hain Parababaları cephesinin, emperyalistler cephesinin elinde bü-
tün araçlar var. Hem de fazlasıyla! Örgüt, para, kadro, onlarca ulusal 
ve yerel televizyon. Yüzlerce radyo, dergi, gazete hep onların elinde. 
Ayrıca devletin her imkânı da onların hizmetindedir. Bizimse neyimiz 
olduğu biliniyor.

Bizim bu cepheyle mücadelemiz, eşit şartlara sahip güçlerin arasın-
daki bir mücadele olabilir mi? Böyle bir iddia öne sürülebilir mi? Aklı 
başında, namuslu bir insanın böyle bir şey düşünmesine, öne sürmesine 
ihtimal var mı?

Öyleyse ortada demokrasi filan yoktur. Bu sermaye sınıfı tarafından 
oynanan bayağı, iğrenç bir oyundur sadece. “Demokrasicilik Oyunu” 
diyoruz biz bu kandırmacaya. Bunun demokrasi filan olamayacağını, 
eşekler bile bilir...

Zaten Tayyip’in C. Zapsu’yla, ABD’ye (Richard Perle ve ekibine) 
gönderdiği, “Beni lağımın içine süpürmeyin, kullanın, istismar edin!” 
yakarışı da, Türkiye’de iktidarları kimin kurup yıktığını bir kez daha 
net biçimde gözler önüne seriyor... Geçelim...

Şöyle sürdürüyor sözlerini Korkut Özal:
“Birtakım güçler anayasal mekanizmalar Türkiye’yi ellerine 

geçirmiş götürüyor.”[98]

Bakın, bu sözler, Tayyip’in geçen günlerde (23 Nisan’ı takip eden 
günlerde) Meclis Grubunda yaptığı konuşmanın aynısıdır. Zaten Para-
babası Hacı Korkut, Tayyip’in akıl hocalarından biridir. O da Tayyip 
gibi ABD uşağıdır, Mustafa Kemal ve Laiklik düşmanıdır. Aynı zaman-
da, vurguncudur da. Hatırlayanınız olacaktır; petrol taşımacılığının tek 
hâkimi durumuna getirilmesi için özel yasa çıkartmıştı. Hiç utanma 
arlanma yoktur bunlarda. Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının halk düş-
manı, soyguncu, asalak, mide bulandırıcı, iğrenç ruhu vardır bunlarda. 
Vicdansız, sinsi ve alçaktırlar bunlar.

Ne demişti Tayyip o konuşmasında?
“Egemenlik bugün duvarda asılı durumda. Millette değil. Ama 

bu böyle sürmeyecek. On yıl, yirmi yıl, otuz yıl sonra milletin eline 
geçecek.”[99]

Tayyip şunu demek istiyordu taraftarlarına: Görüyorsunuz, şu Ana-
yasanın söz konusu maddeleri ve Mustafa Kemal’e bağlı laik genç su-

[98] agy.
[99] Sabah Gazetesi, 25 Nisan 2006, Tayyip Erdoğan’ın Meclisteki Konuşması.
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baylar tarafından önümüz kesiliyor. Şeriat düzenini kuramıyoruz. Tür-
kiye’yi bir Suudi Arabistan, bir Afganistan, bir İran yapamıyoruz. Ama 
umutsuz olmayalım. Buna hiç gerek yok. Bu İHL’ler, Tarikatlar, Kur’an 
Kursları böyle tam kapasiteyle çalıştıktan ve her yıl on binlerce Or-
taçağcı ideolojiyle şartlandırılmış genç mezun ettikten sonra, gelecek 
bizimdir. Bu gençler, toplumda etkin roller oynuyor. Toplum önderleri 
durumuna geliyor. Gittikçe toplumu kuşatıyoruz.

Ayrıca tarikat okulları var binlerce. Özel okul, daha doğrusu özel il-
köğretim okulu ve lisedir bunlar. Bunlar İmam Hatipleştirilmiş okullar-
dır aslında. Buralarda, İHL’lerin eğitim programı uygulanmaktadır-o-
kutulmaktadır. Buralardan mezun olanların önü iyice açıktır. YÖK’ün 
yasakları buralarda sökmez. Bunlar istedikleri üniversiteye girip, rahat-
ça eğitimlerini yapabilmektedir, diplomasını alabilmektedir.

Yani bu gidiş iyi gidiştir. Bugün kayıtlı seçmenin yalnızca yüzde 
yirmi beşinin oyunu alabiliyoruz, bildiğiniz gibi. Fakat on yıl, yirmi yıl, 
otuz yıl sonra bu oran çok artacak. O zaman laik askerler de ses çıkara-
maz duruma gelecekler. Bu şeriatçı gücün karşısında çaresiz kalacaklar. 
Sonra ABD ve AB de bizim arkamızda. Onlarlar da kaynaşık durum-
dayız. “Ilımlı İslam Devleti” onların da çok işine geliyor. Bu yüzden 
onlarla da amaç birliği içindeyiz. El birliğiyle bu işi başaracağız. Yalnız 
biraz zamana ihtiyacımız var. Beni anlayın.

Tayyip, Tayyipgiller, Korkut Özal, Fethullah Gülen hep böyle dü-
şünmektedirler. Fethullah’ın bir zamanlar televizyonlarda gösterilen 
videokasetlerinde aynen bu görüşlerin savunulduğunu arkadaşlarımız 
hatırlayacaktır.

Onlar, bu gerici, halk düşmanı, vatan düşmanı amaçlarına ulaşmak 
için durup dinlenmeden sistemlice ve sinsice çalışmaktadırlar. Bundan 
hiç kuşku duymayalım. Devlet kadrolarını da yine aynı yöntemle çalı-
şarak ele geçiriyorlar.

Tabiî bu süreçte, adalet mekanizması, mahkemeler de kerte kerte 
ele geçirilmektedir. Buralar Ortaçağcı düşüncelerle şartlandırılmış yar-
gıçlarla, savcılarla doldurulmaktadır, Onların derdi adalet dağıtmak, 
yasayı uygulamak değildir. Bir an önce “Ilımlı İslam Devleti” kurmak-
tır. Gerisinin hiç önemi yoktur onlar için. Tıpkı diğer şeriatçılar gibidir 
onlar da...

Tayyip’in namuslu müfettiş raporlarıyla kesin olarak kanıtlanmış 
birçok yolsuzluğuna “beraat kararı” veren mahkemeler işte bu çeşitten-
dir. Bu kategoridendir.

İşte, Danıştay’a yapılan katliam saldırısı da bu amaçla yapılmıştır. 
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Laik yargıçları, mahkemeleri terörize ederek etkisizleştirmek amacı 
güdülmüştür, bu saldırıda. Ortaçağcı gidişin önüne set çekmeye, engel 
çıkarmaya gayret eden yargıçlar cezalandırılmıştır.

Korkut Özal şöyle diyor konuşmasının bir yerinde de:

 “Özkök, Türkiye’nin gidişatına en uyumlu insanlardan biri. 
Konuşmaları ve değerler sistemiyle ideal bir Genelkurmay Başka-
nı’dır.”[100]

Burada iki şeye vurgu yapıyor K. Özal:
1- “Konuşmaları”,
2- “Değerler sistemi”.
Konuşmalarında ne diyor H. Özkök?
Şunu: Ben bu hükümete bağlıyım. Tayyip hükümeti benim hüküme-

timdir. Ben de, ordu da hükümetin emrindeyiz ve işine asla müdahale 
etmeyiz. Böyle bir düşüncemiz hiç yoktur, olamaz.

Eskiden olduğu gibi Ordunun siyasete müdahale etmesi düşünüle-
mez. Bunları düşünmek bile istemiyorum. Tayyip Hükümeti bildiği gibi 
davranmaktan çekinmesin. H. Özkök’ün tüm konuşmalarının içeriği 
budur.

H. Özkök, Tayyip’e şu mesajı vermiş oluyor aynı zamanda: Tay-
yip, ben bu laikçi, Mustafa Kemal’e hâlâ bağlı olan Ordu Gençliği’nin 
(Genç Subayların) başını tutuyorum. Yalnız da değilim; benim kafamda 
Birol Güven, Işık Koşaner gibi generaller de var. Yani sen Ordudan 
çekinme, Ortaçağa doğru, vatanı ve halkı Batılılara satarak yaptığımız 
yürüyüşümüze devam et. Siz oradan, biz buradan bu yürüyüşü-gidişi 
sürdürelim. Bir an önce hedefimize (ortak hedefimize) varalım. Söyle-
nen aynen budur. Tabiî bunu anlamaz, bilmez mi Tayyipgiller. Tabiî ki 
bilir.

İşte Korkut Özal da çok iyi tanımış Özkök’ü.
“Değerler sistemiyle” de “ideal bir Genelkurmay Başkanıdır” diyor.
Nedir bu “Değerler Sistemi”?
Bu artık apaçık ortadadır sanıyoruz. Bu, Ortaçağcı-şeriatçı-ümmetçi 

değerler sistemidir. Vatan ve halk yoktur bu sistemin içinde. Ümmetçi-
lik konağında Millet ve Vatan kavramları, bu kavramlara ilişkin değer-
ler bulunmaz. Tayyipgiller’in, su içer, ekmek yer gibi vatan satıcılığının 
önemli bir sebebi de budur.

[100] Aktaran: Murat Gürgen, Vatan Gazetesi, 24.11.2005.
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Öbür tarafta (öbür dünyada), milliyetin nedir, diye sorarlarsa “el-
hamdülillah Müslümanım deyip geçeceğim” demesi Tayyip’in, bun-
dandır. Benimsediği, aidiyet duyduğu bir milliyeti yoktur Tayyipgil-
ler’in.

Görüyoruz ki, H. Özkök de bunlarla aynı toptan kesmedir. Bunlar 
kaynaşıktır. Baksanıza K. Özal, “Değerler sistemiyle ideal”dir diyor.

Bu ne anlama gelir?
Aynı düşünüyoruz. Aynı değerlere sahibiz. Ayrılığımız gayrılığımız 

yok, anlamına gelir. Homojeniz anlamına gelir.
Bakın; Tayyipgiller, Fethullah ve Korkut Özal da dâhil olmak üze-

re, Hilmi Özkökgiller’i nasıl doğru görüyor ve kavrıyor değil mi? Hiç 
hataları yok.

Yine hatırlayacaksınız, Bülent Arınç da, Meclisi temsil eden bir ma-
dalya veya ödül vermek istemişti Hilmi Özkök’e. H. Özkök de artık 
bu kadarının çok kaba kaçacağını bildiği ve böyle bir kabulün, Ordu 
Gençliği’ni uyandırabileceğinden çekindiği için, reddetmişti kibarca 
verilmek isteneni.

Ordu Gençliği’nin de Hilmi Özkökgilleri, Ortaçağcı güçler gibi, en 
az onlar kadar net bir şekilde görüp kavraması gerekir. H. Özkökgil-
ler’in Mustafa Kemal’le, O’nun mücadelesiyle, Kuvayimilliye’yle ve 
laiklikle bir ilgilerinin olmadığını, olamayacağını; bunların, Tayyipgil-
ler’in Ordu içindeki temsilcilerinden başka bir şey olmadığını hiç ikir-
ciksiz görmeleri, bilmeleri, öğrenmeleri gerekir. Bunu yapamazlarsa, 
uyanık, bilinçli değildirler demektir. Hatta uyuyorlar demektir. Böyle 
olunca da kendilerini kandıranlar, kendi amaçları için kullananlar çıka-
caktır. Ordu Gençliği de kendini kullandıracaktır. Bundan kurtulama-
yacaktır. Mustafa Kemal gibi davranmak bu değildir. Mustafa Kemal, 
mücadelesini, kazanımlarını ve savunduğu geleneğin sürdürülmesini, 
yaşatılmasını antiemperyalist ve laik gençliğin “Uyanık bekçiliğine 
emanet ed”er. Neyin ve kimin ne olduğunu bilen, vatanın ve halkın 
düşmanlarının da dostlarının da kimler olduğunu açıkça, kesince göre-
bilen gençler; satılmışlar-hainler, sermaye uşakları tarafından aldatıla-
mazlar-kandırılamazlar ve görevlerini layıkıyla yapabilirler. Bunu hiç 
unutmayalım.

Dün içinden çıktığımız Osmanlı’yı da Türkiye Cumhuriyeti’ni de 
silahlı insanlar (halk) kurmuştur. Askerler ve siviller birlikte kurmuştur. 
İkinci Kuvayimilliye’yi de birlikte zafere ulaştıracağız. Bu görevimizi 
başarabilmemiz için ekonomiyi de siyaseti de çok iyi bilmemiz, kavra-
mamız gerekir.
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İlkçağın ünlü filozofu Aristoteles, insan için “Zoonpolitikon” di-
yor. “İnsan politik hayvandır” diyor. Politikliği kaldırırsak geriye 
hayvanlık kalır. Hayvandan pek farkımız kalmaz. Öyle olunca da bizi, 
her isteyen, yük hayvanı kullanır gibi kullanabilir. Yaban hayvanı avlar 
gibi tuzağa düşürebilir, avlayabilir. Bunlar hayati gerçeklerdir, doğru-
lardır.

Korkut Özal, kendilerince yapılması gerekeni de söylüyor Tayyip’e 
öneriyor:

“Bu durumda ben Başbakan olsam, Hilmi Paşa’nın görev 
süresini bir yıl daha uzatabilir miyim, diye düşünürüm.”[101]

Görüyor musunuz, Tefeci-Bezirgân alçakların düzenbazlığını? Bun-
lar böyledir işte. Sinsi, kurnaz, ahlâksız ve alçak!

Yaşar Büyükanıt’ı böyle basit bir ayak oyunuyla harcamak istiyor-
lar. Fakat bu kadarına şu anda güçleri yetmez. Ordu Gençliği, bu kada-
rını da herhalde yemez...

Y. Büyükanıt, H. Özkökgiller’den değil. Ortaçağcı değil. Fakat 
Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye geleneğini canlı biçimde taşıyan bil-
gili, öngörülü, kararlı, cesur, atak biri de değil. Hatta o geleneğe çok 
az da olsa yakın olan Ege Ordusu Eski Komutanı Hurşit Tolon bile 
değildir. Hatırlayacağınız gibi, H. Tolon, “Annan Planı”nın oylanacağı 
günlerin arifesinde, “Kıbrıs elden gider, bu plan kabul edilirse” diye 
bir açıklama yapmıştı, uyarıda bulunmuştu. H. Özkök de hemen, anın-
da bir karşı açıklama yaparak, H. Tolon’u satmıştı: “O, Paşa’nın kendi 
görüşüdür. Genelkurmay’ı bağlamaz” diye. Böylece H. Özkök, yandaşı 
Tayyipgiller’e, bildiğinizden şaşmayın. Ben Silahlı Kuvvetler’in başını 
tutuyorum. Size bir şey yapamazlar, diyordu...

Danıştay Katliamı üzerine de, H. Özkök, en kıldan tüyden, içerik-
ten yoksun açıklamalardan birini yapmıştır. Saldırıyı kim (hangi siyasi, 
ideolojik kimliğe sahip), kime, neden yapmıştır gibi sorulardan ısrarla 
kaçınmıştır bu açıklamasında.

“Bu alçakça saldırıyı nefretle kınıyoruz” şeklinde bir ibareden iba-
rettir bu sözde açıklama. Tabiî H. Özkök’ün bu sorulara ve yanıtlarına 
giremezliği var. Kendini açık etse bir türlü, etmese bir türlü... Her ikisi 
de şu anki rolüyle bağdaşmaz. O yüzden konunun içeriğinden, özenle 
uzak durmuştur H. Özkök.

Açıklamada “alçakça” kelimesi de söylenenlerin kofluğunu, boş-
luğunu kamufle etmek için kullanılmıştır. Ordu Gençliği’nin gözünü 

[101] agy.
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boyamaya yöneliktir...
Tayyip ve Bülent Arınç’ın açıklamalarıysa, tam anlamıyla, saldırı-

nın mağdurları, daha doğrusu kurbanları ve laik insanlarımızla dalga 
geçme, onları Tiye alma amacıyla söylenmiş sözlerdir. Aslında durum-
dan son derece memnundurlar. Bizim önümüze set çekmeye çalışanlar 
işte belalarını buldu. Herhalde bu, böylelerine iyi bir ders olur, diye 
düşünmektedirler.

B. Arınç, “Durun bakalım. Değerlendirme yapmakta, karar vermek-
te acele etmeyin. Belki saldırgan akıl hastasıdır. Biliyor muyuz kim ol-
duğunu, neden yaptığını” gibi tam da Tefeci-Bezirgânlara has demago-
jik ifadelerle olayı çarpıtıyordu.

Tayyip, “Bu saldırıyı türban yasağıyla ilişkilendirmek son de-
rece çirkindir” diyerek en utanmazca demagojilerinden birini daha 
yapıyordu.

Oysa saldırgan, açıkça söylüyordu kim olduğunu, neden yaptığı-
nı... Hiçbir şeyi gizlemediği gibi (tabiî olayın içeriğine yönelik olarak) 
saldırının, katliamın siyasi içeriğine dair her yönü, en açık şekilde an-
latıyordu. İdeolojik propaganda yapıyordu. Tabiî saldırgan inancında 
samimi. Tayyipgillerse fırıldak, düzenbaz. Bunlar için din bir siyaset 
aracı. Mal sahibi olmak ye küpler doldurmak için en ideal araçtır din, 
onlar için. Başka bir şey değil...

Ne diyor Tayyip?
“ABD’nin Irak’ta savaşan kahraman bay ve bayan askerlerinin 

en az zayiatla mümkün olan en az zamanda ülkelerine dönmeleri 
temennisi ile duacıyız.”[102]

Böyle dua ediyorum Allah’a diye, ABD’li efendilerine mesaj gönde-
riyor. Zamanın ABD dışişleri Bakanı Colin Powel da Tayyip’i bu dua-
sından dolayı kutluyor. Ensesini tapışlıyor. “Afferin oğlum Ahmet, sen 
bu yola devam et!” diyor Tayyip’e.

ABD askeri, Irak’ta, Müslüman kanı döküyor, en insanlık dışı iş-
kenceler uyguluyor, Müslüman kadınların ırzına geçiyor. Tayyip de o 
canavarlar için, hem de Müslüman’ın Allah’ına güya dua ediyor. Ne 
Müslümanlık değil mi?

Tabiî Tayyip, aslında gerçek tanrısı olan ABD’ye dua ediyor bu söz-
leriyle, bu mesajıyla. Tefeci-Bezirgânların dindarlığına çok güzel bir 
örnektir bu olay.

[102] Tayyip Erdoğan, Wall Street Journal, 31 Mart 2003. http://www.sansursuzhaber.
com/amerikan-askerleri-icin-dua-etti-319710h.htm.
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Danıştay saldırısının, katliamının asli sorumluları bunlardır işte. 
Öbürüyse (Alparslan Aslan) sadece bir piyondur, tetikçidir. Tabiî kafası 
Ortaçağa afyonla uyuşturulmuş bir piyon.

Çare nedir?
Bu karanlık, sinsi ve namussuzca gidişi durdurmanın yolu, yöntemi, 

çaresi nedir?
Bu konuda, önce emekli Orgeneral Doğan Silâhçıoğlu’ndan bir bö-

lüm aktaralım:
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birçok kadrosu bugün si-

yasal İslam yandaşlarınca işgal edilmiştir. Kamu kurum ve kuru-
luşlarına yerleştirilen Cumhuriyet karşıtları, (Laiklik demesi ge-
rekirdi. Kurtuluş Yolu) yetkilerini siyasal İslam’ın çıkarlarına göre 
kullanmakta, sorumluluklarını ona göre yerine getirmektedirler. 
“Kur’an Kursu, İmam Hatip Lisesi, tarikat okulu, şeriat yurdu” 
zinciri kırılıp koparılmadığı sürece Türkiye’nin kör karanlıklar-
dan kurtarılması mümkün görülmemektedir. Atatürk’ün değindiği 
bir gerçektir: “Dinsel eğitim ve terbiye insanlara kölelik zincirleri-
ni kırabilecek insanlık değerlerini verememektedir...”[103]

Peki, bunları kim yapacaktır. Bu lanet halkasını kim koparıp atacak-
tır? Yani bu çareyi kim uygulayacaktır?

Mevcut Parababaları partileri mi?
Onlar, bırakalım laik bir adım atmayı, din sömürüsü yapma konu-

sunda birbirleriyle yarışmaktadırlar. Sümsük Deniz Baykal’ın, sümsük, 
ne yaptığını bilmez zavallı CHP’si mi?

Kaldı ki CHP de bir sermaye partisidir. Onun da tepesi Finans-Kapi-
talistlerce tutulmuştur. Ha, tabanında, daha çok Hür Burjuva ve Küçük-
burjuva unsur vardır CHP’nin. Öbürlerinden farkı bu kadarcıktır.

Geriye tek yol kalıyor: Türkiye’nin her köklü sorunu gibi, bunu da 
Gerçek bir Halk Devrimi çözecektir. Halkın Demokratik İktidarı bu gi-
dişi bıçak gibi keser. Laiklik çok kısa sürede toplumun her kesiminde 
hayata geçer... Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

İş, bu konuda da biz Gerçek-Sahici Devrimcilere düşüyor. İşçi Sını-
fımız, Laik Ordu Gençliği’miz ve Emekçi Halkımızla el ele vererek bu 
devrimi zafere taşıyacağız.

Yine unutmayalım: Şeriatçı-Siyasal İslamcı güçlerin sınıf temeli, 

[103] Cumhuriyet, 19 Mayıs 2006.
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Antika Tefeci-Bezirgân Sermayedir. O sınıf tasfiye edilmeden Siyasal 
İslam toplumdan silinmez. Dikkat edelim: Samimi inananlarımızın İs-
lam’ı değildir kastettiğimiz. Türkiye’de Din Devleti-Teokratik Düzen 
kurmayı amaçlayan Siyasal İslam’dır. Biz buna karşıyız...

Tabiî Tefeci-Bezirgân Sermayenin arkasında da yerli-yabancı Pa-
rababaları (Finans-Kapitalistler) vardır. Onların dünyadaki ağababası 
ABD vardır. Sonra da AB vardır. Yukarıda anlattığımız gibi, 1945-1950 
sonrasında tarikatları da İHL’leri de, Kur’an kurslarını da Türkiye’nin 
başına bela eden ABD’dir. Anlattığımız gibi, Siyasal İslam onların da 
çok işine gelmektedir.

Kendi yönetimlerindeki “Oğlanları”na yaptırttıkları 12 Mart Faşist 
Darbesi sonrasında darbeci generalleri; şeriatçı Erbakan’ı, Türkiye’de 
Siyasal İslamcı parti kurup siyaset yapması için kolundan tutup getir-
mek amacıyla Almanya’ya gönderen, onlara o emri veren ABD’dir.

12 Eylül Faşist Darbesinden sonra, devrimci hareketin bir daha 
belini doğrultamaması için, şeriatçı hareketin önünü açmalarını, Ne-
tekimgiller’e (Paul Henze’nin Oğlanları’na) öğütleyen yine ABD’dir. 
CIA’dır.

Hep söylediğimiz gibi, 12 Eylül Anayasası’nı (1982 Anayasası’nı) 
da hazırlayan, geri planda ABD ve CIA’dır. Bunu “12 Eylül Nedir?” 
adlı incelememizde kanıtlarıyla göstermiştik.

Demek ki, Batılı emperyalistlerden kurtulmadan Ortaçağcı saldırı-
lardan kurtulma imkânı yoktur. Bu gerçek kesindir.

Öyleyse Antiemperyalist Mücadeleyle Antifeodal Mücadele birlik-
te yapılmalıdır. Bu ikisini birbirinden ayırırsak her ikisinde de başarılı 
olamayız. Bu mücadelelerin, özü gereği, birlikte yapılması gerektiğini 
görmeli, kavramalıyız.

Halkın Kurtuluş Partisi, bunu çok net görmekte ve göstermekte-
dir. Demokratik Halk Devrimi’ni de yukarıda saydığımız dost güçlerle 
birlikte zafere ulaştıracaktır. Bu mücadele mutlaka kazanılacaktır.





İsrail ve Amerika insanlık düşmanıdır[104]

[104] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 16 Ağustos 2006 tarihli 21’inci sayısının Baş-
yazı’sıdır.
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İsrail neden insanlık düşmanıdır?
Bildiğimiz gibi İsrail, iki hafta önce, iki askerinin Filistinli Müslü-

manlarca esir alınmasını bahane ederek Müslüman Arap Halkına karşı 
insanlık dışı bir savaş başlattı. Hâlbuki kendi hapishanelerinde dokuz 
binden fazla Filistinli masum Müslüman vardır, İsrail’in. Durum böyle 
olmasına rağmen o, iki askerinin esir alınmasına tahammül edememek-
tedir. Ben Filistinli Arap Halkını kaçırırım da, öldürürüm de, bunlar 
benim hakkımdır; ama Filistinliler benim askerlerimi kaçıramaz. Kaçı-
rırlarsa dünyayı başlarına yıkarım, diye düşünmektedir.

Kendini Ortadoğu’nun efendisi, sahibi olarak görmektedir, bu Yahu-
di Bezirgânlar devleti. İşte bu anlayışından dolayı İsrail, 15 günde bine 
yakın Filistinli ve Lübnanlı Müslümanı öldürdü. Hem de en alçakça 
yöntemlerle. Uçaklarla, helikopterlerle ve tanklarla top ve füze ateşine 
tutarak... İsrail de efendisi-sahibi ABD gibi alçaktır, korkaktır ama aynı 
oranda da acımasızdır, İnsanî niteliklerden yoksundur.

Onlar, kendileri dışındaki halkları, kendilerine hizmet, uşaklık ede-
cek hayvan sürüleri gibi görür. Bunu kabul etmeyen halklarıysa, yok 
edilmesi gereken zararlı böcekler-haşereler gibi görürler. Anlayışları 
budur. İşte bu sebepten ABD, ortalama yüz yıldan beri dünyada savaş-
lar çıkarmakta, milyonlarca insanın canına kıymaktadır. Yine ABD, 
Kuzey Amerika’da milyonlarca Kızılderili masum insanı hiç acımadan 
katletmiştir. O insanların topraklarına, ülkelerine el koymuştur. Yani 
ABD Tarihi, Yerli Kızılderili Halkın yok ediliş Tarihidir de aynı zaman-
da. Ve ABD, Irak’ta 16 yıldan beri 1,5 milyonu bulan masum insanı, 
Müslüman’ı öldürmüştür. Hâlâ da sürdürmektedir bu katliamını.

Onlara bu canavarlığı, şu an ellerinde dolaştırdıkları, okudukları, 
ibadetlerinde kullandıkları “Kutsal Kitap” veya “Kitabı Mukaddes” 
adını verdikleri din kitapları da öğütlemektedir, emretmektedir. Bakın 
şu yazılana! “Kutsal Kitap’ın “Eski Antlaşma” adlı ilk kitabında yani 
Yahudilerin din kitabında (Buna bildiğimiz gibi Tevrat ve Ahdiatik adı 
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da verilir) aynen şöyle buyurulur:
“Bir kente saldırmadan önce, kent halkına barış önerin. Barış 

önerinizi benimser, kapılarını size açarlarsa, kentte yaşayanların 
tümü sizin için angaryasına çalışacak, size hizmet edecektir. Ama 
barış önerinizi geri çevirir, sizinle savaşmak isterlerse, kenti kuşa-
tın. Tanrınız RAB kenti elinize teslim edince, orada yaşayan bütün 
erkekleri kılıçtan geçirin. Kadınları, çocukları, hayvanları ve kent-
teki her şeyi yağmalayabilirsiniz. Tanrınız RAB’bin size verdiği 
düşman malını kullanabilirsiniz.”[105]

Ve devam eder Yahudilerin din kitabı. Şöyle der:
“Ancak Tanrınız RAB’bin miras olarak size vereceği bu halkla-

rın kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız. Tanrı-
nız RAB’bin size buyurduğu gibi, onları -Hitit, Amor, Kenan, Pe-
riz, Hiv, Yevus halklarını- tümüyle yok edeceksiniz.”[106]

Bu insanlık dışı buyruklar, Yahudilerin ve Hıristiyanların ortak din 
kitapları olan “Kutsal Kitap-Kitabı Mukaddes” adını verdikleri din 
kitabında yazılıdır. Bu kitap iki bölümden oluşur. Birincisine “Eski 
Antlaşma” derler, bu Yahudilerin din kitabıdır. İkinci bölümüneyse 
“Yeni Antlaşma” yani İncil derler, bu da “Eski Ahit”le birlikte, Hıris-
tiyanların din kitabıdır.

Demek istediğimiz, yukarıdaki buyruklar, hem Yahudilerce, hem de 
Hıristiyanlarca Tanrı buyruğudur. Yerine getirilmesi gerekir. Yani öyle 
davranmak, Yahudilerin hakkıdır, hatta dini görevidir.

İşte bu sebepten, ya da bu sapkın anlayışlarından, inanışlarından 
dolayı Yahudiler ve Batılı Hıristiyan emperyalistler, domuz topu gibi 
kaynaşıktırlar. Birbirlerini her bakımdan desteklemeyi dinen bir görev 
saymaktadırlar.

Onlar, bin yıl önce de Batı Tefeci-Bezirgânlığının çapul ve vurgun 
amacını gerçekleştirmek için, bu aşağılık amaçlarına dini kılıf giydi-
rerek “Haçlı Seferleri” adıyla bilinen saldırılarını yapmışlardır. İslam 
devletlerini yıkıp yok etmeyi, Müslüman Halkları köleleştirmeyi, bu 
dini anlayışlarından dolayı, istemişlerdir. Tabiî başarılı olamamışlardır.

Onlar, bugün emperyalisttirler. Fakat bin yıl öncesinin Tefeci-Bezir-
gânları gibi, aynı dini motifleri kullanmaktadırlar, yani “Haçlı zihniye-
ti”ne sahiptirler. Bunların asıl niyetleri, hep söylediğimiz gibi, Ortado-

[105] Kutsal Kitap, Eski Antlaşma, Musa’nın Beş Kitabı, s. 224, Kitabı Mukaddes Şirketi, 
İstanbul.
[106] agy, s. 224.
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ğu’nun doğal zenginliklerini yağmalamak, pazarlarını ele geçirmek ve 
halklarını köleleştirmektir. Siyonist Yahudilerle, emperyalist Haçlılar, 
yine Ortadoğu’nun ve Asya’nın Müslüman Halklarını köleleştirmek ve 
katliamlara uğratmak için el ele vermişlerdir. Birlikte saldırmaktadırlar.

Üstelik şimdi onları, ekonomik çıkarları da buna şiddetle zorlamak-
tadır.

Hz. Muhammed, Medine’ye hicretinden sonra (622 yılında) orada-
ki Yahudilerle bir antlaşma yapar, “İslam’ın İlk Anayasası” da denilen 
“Medine Emirnamesi”nin 16’ncı maddesinde bu antlaşma şöyle belir-
lenir:

“Yahudilerin Hz, Muhammed’e tabi olmaları şartıyla; Müslü-
manlara ve Yahudilere bir saldırı olduğunda birlikte karşı konula-
caktır. Yahudiler, savaş masraflarını kendileri karşılayacaklardır.”

Yahudiler, Hz. Muhammed’e bu sözü vermelerine ve antlaşma yap-
malarına rağmen, müşriklerin, Medine Müslümanlarına (tabiî Hz. Mu-
hammed’e de) yaptıkları ilk saldırıda bu sözlerinden dönerler. Müşrik-
lerle işbirliğine girip, Müslümanları arkadan vurmaya çalışırlar.

Hz. Muhammed, bu savaş sonrasında, yani müşrikleri püskürttükten 
sonra, Yahudilerle birlikte yaşamanın mümkün olmadığını görüp anla-
dığı için, onları Medine’den kovar.

Yahudiler, böylesine kalleş ve nankördürler.
Zaten başta Hazreç Kabilesi olmak üzere, Hz. Muhammed’i Me-

dine’ye davet eden kabileler ya da Medine’nin Arap Halkı da, Yahudi 
Bezirgânların tahakküm ve zulmünden, kendilerini haraca bağlamasın-
dan, insanlık dışı sömürü ve vurgunlarından bezdiği için bu davranış-
ta bulunmuşlardır. Hz. Muhammed’in ve getirdiği dinin yani İslam’ın 
eşitlikçi, insanî ekonomik düzenine sığınmak istemişlerdir.

Yahudiler, kendilerini “Kayırılmış Halk” olarak görürler. Zaten 
Hz. İbrahim’in, de “Ab Hiram” olduğunu, bunun da “Kayırılmış 
Halkın Babası” anlamına geldiğini öne sürerler. Dünyayı yönetmenin 
kendi hakları olduğunu iddia ederler. Şu an ellerinde taşıdıkları “Kutsal 
Kitap”larında da onların bu anlayışlarını destekleyen, ona temel teşkil 
eden sözüm ona Tanrı buyruğu vardır. İşte Siyonizm denen insanlık dışı 
ideoloji de bu anlayışın ürünüdür.

Yahudiler, bu sapkın, insan düşmanı inanışlarından ötürü Tarihte Fi-
listin’den iki kez kovulmuşlardır. Birincisini Babil Kralı Nabukadna-
zar yapmıştır. MÖ 586’da Yahudi kentlerini ve tapınaklarını yıkarak, 
onları Filistin’den sürmüş ve önde gelenlerini tutsak ederek Babil’e 
götürmüştür. Ünlü Pers hükümdarı Kiros, MÖ 539’da Babil devletini 
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yıkar. Ortadan kaldırır. Esir Yahudileri de serbest bırakır. Yahudiler ye-
niden Filistin’e dönerler. Bu birinci sürgünleri 47 yıl sürer.

İkincisindeyse, Romalı Komutan Pompey MÖ 64’te yine Yahudi 
kentlerini işgal etmiş ve tapınaklarını yıkarak Yahudileri Filistin’den 
sürmüştür. Bu sürgün, ortalama 2000 yıl sürmüştür.

Yahudileri bu uzun sürgünden, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ameri-
kan emperyalistleri kurtarmışlardır: Birinci Emperyalist talan, yağma 
Savaşı sonrasında (1918’de) Osmanlı’yı parçalayıp yıkan bu emper-
yalist haydutlar, Osmanlı’nın kolunu kanadını kesip budamışlar; Ana-
dolu’nun ortasındaki küçük bir bölümü dışındaki tüm topraklarını da 
kendi aralarında, sömürgeler, mandalar ve nüfuz bölgeleri biçiminde 
paylaşmışlardı.

Bu emperyalist çakallar, Batılı haydut devletler, Osmanlı’nın diğer 
bölgeleri gibi ellerine geçirdikleri Filistin’e de kalabalık kafileler halin-
de Yahudilerin göçünü organize etmişlerdir. Bu tarihten itibaren yoğun 
bir Yahudi göçü başlamıştır bölgeye...

Hatırlanacağı gibi, Yahudi Bezirgânlar, Filistin’den toprak satın ala-
bilmek için Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid’e büyük miktarda paralar 
önermişler, fakat Abdülhamid, “Osmanlı’nın toprakları satılık değildir. 
Kılıçla, kan ve can vererek alınmış topraklar, parayla satılamaz” diye-
rek bu aşağılık teklifleri reddetmiştir.

İsrail Devleti emperyalistler tarafından kurulmuştur
Birinci Dünya Savaşı da denen Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı 

sonrasında Filistin’e Yahudilerin yerleştirilmesinde İngiliz Emperya-
listleri başrolü oynamıştır.

II. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasındaysa, emperyalist dünya-
nın başhaydut devleti ABD olmuştur. Liderlik, İngiltere’den ABD’ye 
geçmiştir. İşte ABD önderliğindeki Batılı emperyalist Haydut Çetesi, 
kendi alçakça çıkarları öyle gerektirdiği için, 1948 yılında, Filistin’de 
bir Yahudi devleti kurulmasını uygun görmüşler, kararlaştırmışlardır. 
İsrail adı altındaki bu ABD uşağı ve ABD’nin, tabiî aynı zamanda da 
tüm Batılı emperyalist çakalların, Ortadoğu’daki ileri karakolu veya 
bekçi köpeği durumundaki, insan hakkı tanımaz, tüm insanî duygu-
lardan ve niteliklerden yoksun alçak devleti kurmuşlardır. Bu suni-ya-
pay-kukla bir devlettir. ABD ve diğer Batılı emperyalist haydutların 
ekonomik siyasi ve askeri desteği, koruması olmasa birkaç yıl bile ya-
şayamaz. Yıkılır gider. Onu var eden de yaşatan da ABD, İngiltere ve 
diğer Batılılardır.
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İsrail’in görevi, bölgede ABD’ye ve diğerlerine hizmet etmektir. Ta-
biî her bakımdan... Esas görevi Ortadoğu’nun “Siyah altın”ının yani 
Petrolün, Batılı emperyalistler tarafından sömürülmesine gözcülük, 
bekçilik, jandarmalık etmektir. Bu hayâsızca sömürüye karşı çıkan 
Arap Halkı olursa, onun tepesine bugün ve geçmişte pek çok defa yap-
tığı gibi, füze, bomba, kurşun yağdırmaktır. Bundaki amaç; o halkı ya 
da devleti korkutup sindirmek, böylece de emperyalist sömürüye ses çı-
karamaz hale getirmektir. Yani Ortadoğu Halklarının Batılı emperyalist 
devletlere kuzu gibi boyun eğmesini sağlamaktır.

İşte bu sebepten Partimiz, “İsrail ABD’dir” demektedir. On yıllar-
dan beri... Ve yine Partimiz, Ortadoğu’da böyle alçak, ajan bir devlete 
yer yoktur demektedir. İsrail’i tanımamaktadır.

İsrail, bu son saldırısında, yine bildiğimiz gibi, şu ana (2 Ağustos 
Çarşamba’ya) kadar geçen sürede kendi sınırları içinde yüzden fazla, 
Lübnan’da ise sekiz yüzü aşan masum ve hemen hemen tümü siviller-
den oluşan insanı katletmiştir. Hastanelere varıncaya dek bombalayarak 
yakıp yıkmış ve harabeye çevirmiştir Lübnan’ı. Ölenlerin çoğunluğu 
kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Bilindiği gibi yalnızca Kana kö-
yünde 37’si çocuk olmak üzere 60 sivil masum insanı öldürmüştür. Şu 
anda iki yüzden fazla masum insan yıkıntılar altında ceset olarak yat-
maktadır. Ve canavar İsrail, tıpkı “Kutsal Kitap”ında emredildiği gibi, 
zerre kadar acıma duymadan katliamlarına devam etmektedir. Bakalım 
daha ne kadar suçsuz insanın canına kıyacaktır...

Yine hatırlanacağı gibi, G-8 adlı Emperyalist Haydutlar Çetesi, İsra-
il’i haklı buldu, bu saldırılarında. “İsrail kendini savunma hakkını kul-
lanıyor” dedi... Utanmadan, sıkılmadan... E, biz boşuna söylemiyoruz, 
emperyalist haydutlarda da Siyonist İsrail’de de insanlıktan eser yoktur, 
bunlar insanlıktan çıkmıştır, diye.

İsrail’in efendisi ABD’dir. ABD saldırtmaktadır onu. Amacı, Orta-
doğu devletlerini korkutmak ve ABD karşısında ses çıkaramaz duruma 
getirmektir. Nitekim 20 Arap Devleti, bu saldırıları yalnızca seyretmek-
te, gıkını çıkaramamaktadır. Ve İsrail açıklama yapıyor, “Diğer Arap 
Devletleri de bizi destekliyor” diye. Onlarsa, hayır biz seni destekle-
miyoruz, bile diyememektedir. Yine susmaktadır... Ne ağlanacak bir 
durum değil mi?

Sadece İran Devlet Başkanı M. Ahmedinecad karşı çıkabilmektedir 
saldırıya. Suriye ise, “İsrail, saldırılarını bizim sınırımıza kadar genişle-
tirse kendimizi savunacağız” diyebilmektedir. Şu karşı çıkışa(!) bakın. 
İşte Suriye bile bu haldedir.



Libya lideri alçak, şerefsiz, korkak Muammer Kaddafi ise yıllar 
önce, “Ben artık ABD’ye boyun eğdim. Herkes de benim gibi yapsın” 
dediği ve ABD’den “aferin” aldığı için kendini güvencede hissetmek-
te ve olayları serinkanlılıkla seyretmektedir. Kaddafi, Suudiler, Mısırlı 
Hüsnü Mübarek, Ürdün Kralı Abdullah gibi alçaklar insanlığın ve Arap 
Halkının yüzkarasıdırlar. Bunların, Hz. Muhammed’in ve Dört Hali-
fe’nin adlarını ağızlarına almaya bile hakları yoktur.

Emperyalistler, Osmanlı’yı yıktıktan sonra, işte böylesine hainane, 
alçakça amaç güttükleri için bir tek Arap Ulusu’nu 22 parçaya, yani 
devlete böldüler. Sınırları harita üzerinde cetvelle çizdiler. Kolayca sö-
mürebilmek ve boyun eğdirebilmek için. Biz yani Kurtuluş Partisi, her 
ulus gibi Arap Ulusu da birleşmelidir; tek bir devlet çatısı altına girme-
lidir, diyoruz. O zaman Batılı çakallar ve onların azgın iti İsrail, böyle 
pervasız saldırılar ve katliamlar yapamaz.

Tayyip Ortadoğu Halklarına
kan, gözyaşı, ölüm, zulüm ve yıkımdan başka

hiçbir şey getirmeyecek olan GOP’un Eşbaşkanıdır
ABD’nin amacı Ortadoğu’yu ve Asya’yı yeniden şekillendirmektir. 

Haritaları, sınırları yeniden çizmektir. Tabiî kendi alçak emperyalist çı-
karlarına uygun biçimde... Bu planına da “Büyük Ortadoğu Projesi 
(BOP)” veya “Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP)” demektedir, 
bildiğimiz gibi. İsrail’in bu son saldırısı, o planın uygulanışının bir adı-
mıdır. Bir aşamasıdır.

Haritası, sınırları değiştirilecek ülkeler arasında Türkiye de vardır. 
ABD, 15 kadar ülkenin sınırlarını değiştirmek istemektedir.

ABD’nin Ordu dergisinde yayımlanan bir haritada, Türkiye’nin sı-
nırlarının nasıl değiştirileceği, yeni haritanın ne olacağı gösterilmekte-
dir. Bu harita gazetelerde de yayımlandı. Bu haritada Türkiye’nin do-
ğusu, Ermenistan ve Kürdistan devletlerine paylaştırılmaktadır. BOP’ta 
Türkiye’nin payına düşen veya Türkiye için öngörülen budur. Bundan 
kimsenin kuşkusu olmasın...

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, “Yeni bir Ortadoğu için 
zaman geldi” derken, planladıkları bu değişikleri kastetmektedir.

Bizim Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de “Biz GOP’un içindeyiz”, 
yani GOP destekçileri ve uygulayıcıları arasındayız diyerek ABD em-
rinde olduğunu (tabiî yalnız kendinin değil AKP Hükümetinin de), bir 
yıl önce açıklamıştı. Bilindiği gibi bugün Türkiye, ABD ve Yemen ile 
birlikte BOP’un eşbaşkanlığını yürütmektedir. Yani Tayyip, BOP’un 
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eşbaşkanlarından biridir.
Hatırlanacaktır, Tayyip ve AKP Hükümeti, 1 Mart Tezkeresi’nin 

Meclisten geçirilmesi için çok uğraşmıştır. ABD uçakları İncirlik’ten 
yüzlerce, belki de binlerce defa havalanarak gidip Irak’ı vurmuştur. On 
binlerce Iraklı Müslüman’ın ölmesine yol açmıştır. Yardımcı olmuştur.

Irak’taki ABD işgal ordusunun gıda ve cephane sevkiyatının önemli 
bir bölümü bugün bile Türkiye üzerinden yapılmaktadır. Yani Tayyip 
Hükümeti de bundan öncekiler gibi ABD’nin İsrail’in ve diğer emper-
yalistlerin dostudur. Onlarla aynı saftadır.

Abdullah Gül İran’a gidiyor, ne diyor?
ABD’nin dediklerini diyor. Onların dediğini yap, diyor.
Filistinli Hamas lideri Halid Meşal’e ne diyor?
İsrail’i tanı. Onunla masaya otur. İsrail’e yönelik askeri eylemlerine 

son ver, diyor Yani sen de Libya lideri M. Kaddafi gibi ABD ve İsrail’e 
boyun eğ, diyor. ABD’nin bir elçisi gibi davranıyor Abdullah Gül, Tay-
yip ve diğer bakanlar...

Tayyip Hükümeti, AB’nin istekleri doğrultusunda, ABD ve İngiltere 
tarafından hazırlanan “Annan Planı”nı Kıbrıs’taki satılmış M. A. Talat 
ekibine ve benzerlerine kabul ettirerek Kıbrıs’ı satmak istemiştir. Hâlâ 
da o yoldadır...

AB’nin her istediğine evet diyerek Türkiye’yi Batılı emperyalistlere 
tümden satmaya kalkmaktadır... Bunlar ihanet içindedir. Bunlar, aynen 
Damat Ferit Hükümeti’nin, Ali Kemal’lerin izinden gitmektedir. Batılı-
ların emrine girmiştir bunlar.

AKP Hükümeti, halkımızı
İşsizlik ve Pahalılık cehenneminde yaşatmaktadır
Ekonomiyi de IMF’ye teslim etmişlerdir. Ekonomiyle ilgili tüm ba-

kanlar ve bürokratlar, sanki Türkiye’nin değil de IMF’nin memurları 
gibi davranmaktadırlar.

Halkımız işsizlik ve pahalılık cehenneminde kavrulmaktadır. Daha 
dün doğalgaza yüzde 6 oranında zam yapılmıştır. Bu zamların oranının 
iki ay içinde yüzde yirmiyi bulacağı yazılmaktadır. Çünkü IMF öyle 
istemiştir.

Doğalgaza son bir yılda yüzde 30, yılbaşından bu yana yüzde 18 
zam yapılmıştır. Petrol ürünlerine yapılan zam da buna yakındır.

Halkımızın bu ürünlere verdiği paranın yüzde 71’i vergiye gitmek-
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tedir. Yani insanımız yüz liralık benzin, mazot aldığı zaman, bunun 71 
lirasını vergi olarak ödemektedir.

Dünyanın en pahalı benzinini, mazotunu tüketmekteyiz.
Çoğu Kuvayimilliye yadigârı Kamu Kuruluşlarını (KİT’leri) yerli, 

yabancı Parababalarına, birkaç yıllık kârları karşılığında, yani yok fi-
yatına satmaktadır Tayyip Hükümeti. “Ben adeta ülkemi pazarlamakla 
mükellefim” diyebilmektedir Tayyip, hiç utanıp sıkılmadan. Ben vatan 
satıcıyım, diyor bu adam. Ne günlere kaldık, Ey Halkımız!

TÜPRAŞ, Telekom, Telsim gibi Türkiye’nin en önde gelen, en kârlı 
kamu mallarını, yerli, yabancı Parababalarına yeyim ettirmiştir Tayyip 
Hükümeti.

Yine hatırlanacağı gibi, İstanbul-Galata Rıhtımı ve çevresindeki 
bölgeyi, “Galataport” adı altında Yahudi Parababası Sami Ofer’e, 
parası elli yılda ödenmek kaydıyla, satmıştır. Hem de bu Yahudi’yle 
kapalı kapılar ardında defalarca görüşerek...

Bu ihanet anlamına gelen satışı eleştirenlere de ne demiştir Tayyip?
“Kimse Yahudi düşmanlığı yapmasın!” demiştir. O bizim de hep 

söylediğimiz gibi, İsrail ve ABD dostudur…
Tabiî bundan önceki hükümetler de Tayyip’in benzeriydi. Fakat 

Tayyip ihanette hepsini çok geçti...

Tayyip, Erbakan... Muaviye’nin, Yezid’in devamcısıdır
Tayyip’in hocası ve yetiştiricisi Necmettin Erbakan ve partisi (Sa-

adet Partisi) şu günlerde İsrail karşıtı konuşmalar yapmakta, eylemler, 
mitingler düzenlemektedir.

“Milli Gazete” de o doğrultuda yayınlar yapmaktadır. Acaba gerçek-
te öyle midirler?

Kesinlikle hayır...
Çok iyi bildiğimiz gibi, Erbakan, Başbakanlığı döneminde İsrail’le 

1 milyar dolarlık silah anlaşması yapmıştır.
Bırakalım İsrail’e karşı olmayı onunla milyar dolarlık askeri anlaş-

malar bile yapabilmiştir. İsrail bize silah satacak, biz de ona bir milyar 
dolar vereceğiz demiştir, N. Erbakan...

Bunlar böyledir işte. Muhalefetteyken doğruları da söylerler bazen.
Ama iktidara gelince hepsi aynı şeyi yapar. Batılıların dümen su-

yuna, emirleri altına hemen giriverirler. Çünkü bunlar samimi değildir. 
İkiyüzlüdür, içten pazarlıklıdır, koltuk ve küp düşkünüdür.

N. Erbakan, mal bildiriminde, 149 kilo altınım var, 600 bin dolar 
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civarında dövizim var. Ege’de şu kadar dönüm çiftliğim var, şu kadar 
evim, apartmanım var demiştir, hatırlanacağı gibi.

Tayyip’in 1 milyar dolarlık serveti olduğunu, bunun kaynağının ne-
resi olduğunu sormuştu bir zamanlar Türkiye’nin en önde gelen Paraba-
bası Rahmi Koç. Sonra dost oldular, çıkarları gereği. Şimdi sormuyor, 
üstelik de birbirlerini gözetip kolluyorlar.

Tayyip kendi mal bildiriminde, 1 trilyon 670 milyar TL’lik serveti 
olduğunu itiraf etmişti. Birkaç da dairesinden söz etmişti. Üstelik Üs-
küdar’daki çok değerli ikiz villalarından hiç söz etmemişti.

Tayyip, şu an 10 bin YTL maaş almaktadır. Geçen aylarda, kendini 
kıyak emekli etti Tayyip, bildiğimiz gibi. Milletvekilleri için böyle kı-
yak emeklilik yasası çıkardılar. Ne uyanıklık değil mi? Hiç utanmıyor 
bunlar halktan.

Tayyip bu sayede de 2.300 YTL’lik emekli maaşı almaktadır.
10 bin YTL’lik Başbakanlık maaşı yetmemektedir kendine... Üstelik 

de bunca servetine karşılık...
Hz. Muhammed’se, kuru hasırın üstünde yatmaktadır. Hurma lifleri 

doldurulmuş bir yastığa baş koymaktadır. Odasında bir ibriğinden, bir 
kırbasından ve bir hırkasından başka da bir eşyası bulunmamaktadır. 
Bütün eşyası bundan ibarettir. Hz. Muhammed’in, öldüğünde de, zırhı 
bir Yahudi Bezirgânda, 90 kilo arpa karşılığında rehindeydi... Buradan 
da anlıyoruz ki, Hz. Muhammed’in 90 kilo arpa alacak parası yoktur.

Üstelik de devlet hazinesi elinin altındadır, o zaman Hz. Muham-
med’in. Yani istese Hz. Muhammed, bir zengin hayatı sürebilir. Kimse de 
buna ses çıkaramaz. Ama O bunu asla istemez ve kabul etmez. Ümme-
tinden en yoksul bir mümin gibi yaşamayı tercih eder. Ve hep öyle yaşar.

Dört Halife de aynen Hz. Muhammed gibi yaşar. O’nu örnek alır.
Şimdi soruyoruz sizlere... N. Erbakan’ın, Tayyip’in ve benzerlerinin 

Hz. Muhammed’le ne benzerliği ve ilgisi bulunabilir?
Bunlar Hz. Muhammed’in değil, Muaviye’nin, Yezid’in veya Fira-

vun’un, Nemrut’un takipçisi ve benzeridirler.
Bunların da Hz. Muhammed’i, Dört Halife’yi ve İslamiyet’i ağızla-

rına alma hakkı yoktur...
Bunlar din tüccarıdır, din cambazıdır. Halkımızın temiz dini inanç-

larını, duygularını sömürerek politika yapmaktadırlar. Üstelik de Batılı 
emperyalistlerin hizmetinde olarak... Halka ve vatana ihanet ederek... 
Tabiî bu arada da kendi küplerini doldurmaktadırlar. Nam, ün, koltuk 
sahibi olmaktadırlar.
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IMF ve AB politikaları tarımımızı çökertti
Türkiye, tarım ürünlerinde, dünyanın kendi kendine yetebilen sayılı 

ülkelerinden biriydi. Ancak ABD ve AB’nin 1991 sonrasında Türkiye 
hakkındaki politikaları önemli ölçüde değişti. 1991 öncesinde, “Batı-
nın manavı ve kasabı olun” diyordu bu çakallar Türkiye’ye. 1991’de 
Sosyalist Kampın yıkılmasından sonraysa “Batının ucuz işgücü olun” 
yani uşağı olun, diyorlar. Tarımda bile bir şey üretmemizi istemiyorlar. 
Topraklarınızı, arsalarınızı bize satın, siz de bize hizmet edin, diyorlar. 
O yüzden tarımımızı çökerttiler. Türkiye artık her yıl en az 2 milyar 
dolarlık tarım ürünü ithal eder duruma gelmiştir. Tütün, şeker, çay, tahıl 
üreticilerinin o yüzden ocağı söndürülmüştür. Köylümüz ne ekse za-
rar eder duruma düşürülmüştür. IMF ve AB öyle emretmiştir. Satılmış, 
hain yönetimler Batılıların her dediğini aynen uygulamıştır.

Bunun son örneği fındıkta yaşanmıştır. Türkiye’nin en önemli tarım 
ihraç ürünüdür fındık. Her yıl 2 milyar dolarlık fındık satıyordu Tür-
kiye dışarıya. Dünya fındık üretiminin yüzde 80’ine sahipti. IMF ve 
ABD bundan da rahatsız olmuştur. Karadenizli fındık üreticilerinin be-
lini bükmek için Tayyip Hükümetini ve Cüneyd Zapsu’yu kullanmıştır 
Batılı emperyalistler.

C. Zapsu’nun çevirdiği dolaplar sayesinde, fındık üreticisi geçen yıl 
7-8 YTL’ye sattığı fındığını, bu yıl 2,5-3 YTL’ye satmak zorunda bıra-
kılmıştır. Bu akıl almaz oyunu tüm Tayyipgiller birlikte oynamıştır. Ta-
biî bu arada C. Zapsu da fındık ihraç eden şirketleri aracılığıyla büyük 
paralar vurmuştur...

Tayyip, Karadenizli hemşerilerini, hiç acımadan, hiç gözlerinin ya-
şına bakmadan, satıp geçmiştir.

Geçen Pazar (30 Temmuz) Karadenizli fındık üreticisi, iğrenç oyu-
nu protesto etmek için Ordu’da bir miting düzenlemiştir. Canı yanan 
insanlarımız, meydanları, yolları doldurmuştur. Tayyip’e ve adamları-
na olan öfkelerini dile getirmiştir. Buna kızan Tayyip, Ordu Valisini 
ve bakanlarını devreye sokarak, Ordu Emniyet Müdür Vekili Rıdvan 
Güler’e kalabalığı dağıtmasını emrettirmiştir. Yani Vali ve Bakanları 
aracılığıyla emrini iletmiştir Rıdvan Güler’e. Tayyip ve adamları gibi 
halka karşı kin duymayan Rıdvan Güler, kalabalığı dağıtmanın müm-
kün olmadığını, dağıtmak istenirse kan döküleceğini söylemiştir. Ve 
halk düşmanı emirlerini uygulamamıştır Tayyipgiller’in. Fındık üreti-
cisi halka, “Olan bana oldu, herhalde yarın valizi alıp giderim buradan” 
diyerek Tayyipgiller’le konuşmayı kesmiştir. Nitekim bir gün sonra da 
görevinden alınmıştır.

250



Tayyip, Pazar günü akşama doğru, jandarmayı kullanarak fındık 
üreticisi halkı dağıttırmıştır. Bu arada da 54 üretici kafasından, kolun-
dan kanlar akacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma komutanı, ne yazık 
ki, Rıdvan Güler kadar, cesur, mert ve halk dostu çıkmamıştır.

Tayyipgiller budur işte. Bunları iyi tanı, ey Halkımız...
Bunların senin din duygularını, düzenbazca sömürmekten başka 

hiçbir marifeti yoktur. Ey Halkımız, kendinin saf yerine konulmasına 
izin verme... Bunların, aşağılık yalanlarına, düzenbazlıklarına kanma... 
Kendini kullandırtma bunlara...

Kurtuluş, Kurtuluş Partisi’yledir
Biz Türkiye’nin eneski Partisiyiz. Partimiz, Cumhuriyet’ten bile 

eski. 1920’de kurulmuşuz. İlk Genel Başkan’ımız, 17 yaşında, Ege’de, 
Yörük Ali Efe’nin Çetesinde, silah elde savaşan ve başarıları sonun-
da “Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanlığı”na atanan Kuvayimilliyeci 
Hikmet Kıvılcımlı’dır.

Biz gerçekten halkın Partisiyiz. Yurtsever ve Halkseveriz. ABD ve 
AB Emperyalistlerine ölümüne karşıyız. Onların, yurdumuzu yeniden 
Sevr bataklığına çekmelerine izin vermeyeceğiz. ABD ve AB emrine 
ve hizmetine girmiş Türkiye’nin hain Parababalarını ve siyasilerini tüm 
takım ve taklavatları ile birlikte ülkemizden kovacağız.

Demokratik Halk İktidarını kuracağız. Bundan hiç kuşku duymayın. 
Biz korku, yılgınlık, bezginlik nedir bilmeyiz. Memleketimizin tüm 
meselelerinin çözüm yollarını da çok iyi biliyoruz... Biz Halkın Partisi-
yiz. Halk gibi yaşarız. Halkımızla el ele vererek Kurtuluşa ulaşacağız...

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Tarihin yoğun aktığı iki ayın ardından[107]

[107]  Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 11 Ekim  2006 tarihli 22’inci sayısının Baş-
yazı’sıdır.
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Tarih, olayların sebep-sonuç ilişkileriyle akışıdır
Yazılı tarih, en özet tanımıyla, altı bin yıldan beri insanlığın başın-

dan geçenlerdir. Bu olaylar, sebep sonuç ilişkileriyle, birbirine sıkıca, 
bir zincirin halkaları gibi bağlıdır. Bir sonuç-olay, bir sonraki olayın 
sebebi olur. O sebepten yeni bir olay meydana gelir. O da hemen bir 
sonraki olaya sebep teşkil eder. Böylece olayların-insanlığın başından 
geçenlerin akışı sürüp gider. Tarihin de tıpkı canlı bir organizma gibi, 
canlı bir bütünlüğü vardır. Sürecin tamamını gözden geçirmeden-bil-
meden, herhangi bir zaman dilimindeki olayı ya da olayları tek başları-
na ele alıp inceleyerek tam anlamıyla bilmemize imkân yoktur.

Tarihin bu akışı içerik bakımından bazen seyreltik biçimde olur. 
Günlük, sıradan olayların dışında, çok önemli, büyük altüstlükler yara-
tan, ekonomik, sosyal, siyasi değişikliklere yol açan olaylar görülmez 
böyle zamanlarda. Bazen de tam tersi olur. Çok yoğun-konsantre bi-
çimde olur bu akış. Yani yoğun olaylar yaşar insanlık. Yüz milyonlarca, 
hatta milyarlarca inşam ilgilendiren, hayatlarında önemli değişiklikler 
yapan olaylar yaşanır. Tarihin akışı, Tarihi muhteva açısından çok yo-
ğun olmuş ya da geçmiş olur.

Geçen son iki aylık zaman aralığında da insanlık işte böyle bir akış 
yaşadı. Yani başımızdan önemli olaylar geçti.

Bu olayları en güncel olanından başlamak üzere ele alıp inceleye-
lim. Tabiî devrimci teorimizin ışığı altında... Teorinin ışığını üzerine 
düşürünce olaylar, sebep-sonuç ilişkileri içinde, gerçekte nasılsalar öy-
lece, gözlerimizin önüne serili verirler.

ABD ve AB maşası İsrail’in
son saldırı ve katliamı üzerine

Bildiğimiz gibi geçen Temmuz’da, İsrail, bir askerinin Filistinliler-
ce esir alınması üzerine, Filistin Halkına karşı genel bir saldırı başlat-
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tı. Bu saldırı uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla ve kara birlikleriyle 
gerçekleştirildi. Filistin Halkının evi, okulu, yönetim binası ve benzeri 
barınakları bu ağır silahların füze ve toplarıyla yerle bir edildi. Yaşlı, 
kadın-çocuk ayrımı yapılmadan masum insanlar katledildi.

Bu arada Lübnan’ın bir silahlı gücü olan Hizbullah, Katyuşa roket-
leriyle İsrail’i vurarak, İsrail’in işgal altında tuttuğu topraklarda yaşa-
yan Filistinlileri destekledi. Bunun üzerine İsrail, Lübnan’ı da aynı ağır 
silahlarıyla dövmeye, vurmaya, yakıp yıkmaya başladı. Hastanelere 
varıncaya kadar, Lübnan’ın güney kesiminde bulunan hemen tüm bina-
ları ve ekonomik tesisleri yerle bir etti. Ülkenin bu bölgesini harabeye, 
enkaz yığınına çevirdi. Ülkenin kuzeyine ya da ülke dışına kaçabilmek 
için, yollara düşmüş, can derdindeki sivillerin araçlarını bile vurdu. 
Zira dört milyon nüfusa sahip ülkenin, bir milyon insanı yaşadığı yer-
leri terk ederek, göçmen, kaçkın durumuna düşmüştü. Bu insanlık dışı 
saldırıda da tahminen bin beş yüz insan hayatını yitirmiştir. Bunların 
yüzde doksanını da siviller oluşturmaktadır.

Ve bu bin beş yüz insanın, yine tahminen beş yüzü de, on iki yaşın 
altındaki çocuklardan meydana gelmektedir…

İsrail tam da Tevrat’ta emredildiği gibi “soluk alan her şeyi öldür”-
mek istedi. Ama daha fazlasını yapamadı. Kara savaşında Hizbullah’ın 
karşısında başarılı olamadı. Bir F-16 savaş uçağını, 25 civarında heli-
kopterini ve 54 tankını kaybetti İsrail. Oysa Hizbullah’ın ne uçağı vardı 
ne helikopteri. Böyle olmasına rağmen karada başarılı olamadı İsrail.

Bir İsrail subayı bu başarısızlığı şöyle gerekçelendirir:
“Biz yaşamak için savaşıyoruz, onlarsa ölmek için savaşıyor.”

Hizbullah militanları, bizdeki Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 
temsilcileri olan Tayyipgiller ve benzerleri gibi sahte Müslüman, din 
cambazı değil, samimi, içten Müslümanlardır. O yüzden de şehit olma-
yı özlerler. Ölüm onlar için korkulan bir şey değildir.

Hizbullah, insan malzemesinin sağlamlığı yanında, çok da iyi eği-
timlidir. Dünyanın en kaliteli gerilla savaşçıları arasında sayılmaktadır 
Hizbullah’ın askeri gücü, askeri uzmanlar tarafından.

Hizbullah, bu sağlam duruşuyla, bugüne dek hiçbir Arap devleti-
nin başaramadığı bir şeyi başarmıştır: İsrail’i durdurmuştur Lübnan’da. 
Hem de 34 günlük bir çarpışma sonunda.

Oysa bugüne dek Arap devletleri, İsrail karşısında en fazla 7 günde 
hezimete uğramıştır.

1967 Haziran Savaşında İsrail, 6 günde Mısır, Suriye ve Ürdün or-
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dularını perişan etmiş, işlerini bitirmiş, savaşamaz duruma getirmiştir. 
Sina Yarımadası’nı, Gazze Şeridi’ni ve Golan Tepeleri’ni de işgal et-
miştir.

1973’teki, savaştaysa 7 günde Suriye Ordusu’nu bozguna uğratmış, 
Mısır Ordusu’nuysa bozguna uğratmakla kalmamış, bir de kıskaca ala-
rak yani arkasından da kuşatarak avucunun içine almıştır.

Özetçe söylersek Arap devletleri, bugüne dek İsrail karşısında askeri 
bir başarı elde edememiştir. Hatta her seferinde bozguna uğramışlardır.

Bu son saldırıda da 35 bin kişilik Lübnan Ordusu, İsrail tarafından 
ülkesi yakılıp yıkılırken; kadın, çocuk, hasta, ihtiyar ayrımı yapılmadan 
insanları canavarca öldürülürken kılını kıpırdatmamıştır. Kuluçkaya 
yatmış bir tavuk gibi kışlasından dışarı adımını atamamıştır. Kışlaları 
vurulurken bile gıkını çıkaramamış ve parmağını olsun oynatamamıştır. 
Bu Arap devletlerinin yani o devletlerin egemen sınıflarının çürümüşlü-
ğünü ortaya koymaktadır. Sadece Lübnan Ordusu, dolayısıyla da Lüb-
nan devleti değildir, İsrail karşısında bir heykel gibi sessiz ve hareketsiz 
kalan. Diğer 20 Arap devleti de hemen hemen aynı tutum içinde olmuş-
tur. Bu, utanç verici bir küçülmedir, alçalmadır. Yazık...

Fakat Batılı emperyalistler, Arap Ulusu’nu bu hale düşürmek için 
21 parçaya-devlete bölmüşlerdir, Osmanlı’dan kopardıktan sonra. Şim-
di, birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında, Batılı emperyalist 
haydutlar tarafından oluşturulan parçalar üzerinde kurulmuş bulunan 
bu devletler, tam da emperyalistlerin istediği şekilde tutum sergilemek-
tedir. Emperyalizme teslimiyet tutumudur bu.

Emperyalistlerin Ortadoğu’daki kuklası veya jandarması olan 5 mil-
yon 313 bin Yahudi nüfusuna sahip İsrail, koca Arap Ulusu’nu, bu al-
çak, bu korkak yöneticileri yüzünden, her seferinde yenebilmektedir.

Peki, şimdi ne oldu da İsrail, Hizbullah’ı bugüne kadar hep yaptığı 
gibi bozguna uğratamadı? Bütün teknolojik üstünlüğüne rağmen kesin 
bir üstünlük sağlayamadı? Bugün farklı olan neydi?

Hizbullah şeyhleri, Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfına dayanmakta-
dırlar; günümüzdeki her Ortaçağcı-Şeriatçı hareket gibi. Fakat Hizbul-
lah saflarında gönüllü olarak yer alan militanlar, samimi-içten dindar-
lardır. Onlar kendilerine Hz. Ali’yi, Hz. Hüseyin’i örnek almaktadırlar. 
Sermaye düzeninin pisliğine bulaşmamış genç, içten Müslüman genç-
ler oluşturmaktadır Hizbullah’ın askeri kadrolarını. Bu gençler için şe-
hitlik, ulaşılabilecek mertebelerin en yücesidir. Bu anlayışla savaşan, 
iyi eğitimli gönüllülerdir Hizbullah’ın savaşçıları. İşte bu inanmışlık, 
davaya kendini adama ve dava uğruna ölümü hiçe saymadır; İsrail kar-
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şısında muhkem bir kale gibi yıkılmadan durabilen ve İsrail’in zafer 
kazanmasını engelleyen güç. Bu durum, bizim de hep savunduğumuz 
bir tezi doğrulamaktadır:

En etkili, en güçlü silah; davasına inanmış, davası uğruna gözü-
nü kırpmadan kendini ölüme atabilen insandır.

Bu savaş bu görüşün bir kez daha doğrulanmasını sağlamıştır.
Bu insanlık dışı ve alçakça saldırı bir gerçeği daha çok açık biçimde 

gözler önüne sermiştir. Tabiî bir kez daha. O da şudur:
İsrail, 12 Temmuz’da başlatmıştır Lübnan’a saldırıyı. Ve 34 gün bo-

yunca da sürdürmüştür.
Daha ilk günden itibaren de sivil hedefleri vurmuştur. Yerleşim yer-

lerini, okulları, hastaneleri, yollarda kaçıp, bölgeden uzaklaşarak canını 
kurtarmak isteyen yayaları ve sivil araçları acımadan füzelerle vurmuş, 
makineli tüfeklerle taramıştır. Geceleri evlerinde uyuyan çocuklar, ka-
dınlar, yaşlılar yine füzelerle vurularak katledilmiştir.

Televizyon ekranlarına yansıyan görüntülerde, bir Lübnanlı Arap 
kadın, “Güney Lübnan’da sokaklarda oynayacak çocuk kalmadı. He-
men hepsi canavarca katledildi” demektedir.

Bu katliama, ABD ve AB, bilindiği gibi ilk gününden itibaren arka 
çıkmıştır. Çok açık biçimde bu canavarlığı savunmuştur.

Bu saldırı, en caniyane biçimde sürerken, Moskova’da “G8’ler” 
diye adlandırılan, eski kaşarlanmış, insanlığın yüz karası 7 emperyalist 
devletten ve Rusya’dan oluşan emperyalistler bir araya geldi: “İsra-
il’in kendini savunma hakkı vardır. Ve bu hakkını kullanmakta-
dır” diye karar, aldılar ve açıkladılar. Yani açıkça İsrail’in yanında yer 
aldılar. Saldırıların sürdürülmesini istediler.

Rusya da; ABD, AB ve İsrail’in yanında yer aldı. Çünkü saldırıdan 
kısa süre önce ABD, Rusya’yı, Çeçen komutan Şamil Basayev’in kal-
leşçe katledilmesini organize ederek safına çekmişti.

Şamil Basayev, Irak’ta hazırlanan bomba yüklü bir kamyonun, uydu 
aracılığıyla gönderilen sinyallerle patlatılması sonucunda öldürülmüş-
tü.

Bu alçakça ve sinsice planda, ABD, kukla Irak Hükümeti, Türkiye, 
Gürcistan ve Rusya yer almıştı. Planı hazırlayan ABD ve Rusya’ydı.

Irak’ta hazırlanan bomba yüklü bir kamyon Türkiye ve Gürcistan 
üzerinden Rusya’ya, oradan da Çeçenistan topraklarına sokulur. Çeçen 
komutan Ş. Basayev, her zaman olduğu gibi, gerilla birliğinin başında, 
yeni alınan bu silah yüklü kamyonun, kullanılması düşünülen bölgeye 
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götürülmesine iştirak etmektedir. İşte bu süreçte kamyonun içinde bu-
lunan bombalar, bombalardan birine Irak’ta yerleştirilmiş olan düzenek 
aracılığıyla, uydudan gönderilen sinyallerle infilak ettirilir. Kamyonun 
çevresindeki Çeçen gerillalarla birlikte Şamil Basayev de parçalanarak 
ölür. Daha önce bir mayının kopardığı bacağının yerinde bulunan tak-
ma bacak da bir tarafa uçup gider...

ABD, işte bu alçakça katliamın organizasyonunu yaparak, Rusya’yı 
önceden safına çekmişti. Rusya, bu sebepten Moskova’daki “G8’ler 
Toplantısında ABD ve İsrail’in yanında oldu. Onların çıkarlarını savu-
nan bildiriye imza attı.

ABD, Şamil Basayev komutasındaki Çeçen hareketini iki kez kul-
lanmıştır. Birincisi, yıllar öncesindedir. Boris Yeltsin alçağı bedence 
tükenmiş, halef olarak Viladimir Putin’i seçmiştir. Putin’le şu ahlâksız 
anlaşmayı yapmıştır: Yerine Putin getirilecek. Fakat o da B. Yeltsin’den 
ve damadından milyar dolarlık vurgunlarının hesabının sorulmasına 
izin vermeyecektir. Bu pis, iğrenç anlaşma, Rus halkında doğal olarak 
tiksinti, nefret duyguları oluşturur, bu alçaklara karşı.

Devlet başkanlığı seçiminde, Putin’in Karşısında Komünist Önder 
Gennady Zuganov vardır. Ve yapılan kamuoyu yoklamalarında Gen-
nady Zuganov, V. Putin’in önünde görülmektedir. Zaten bir önceki se-
çimde de, yani Yeltsin’in çok az bir farkla başkan seçildiği seçimde de 
G. Zuganov, yüzde otuz iki oranında oy almıştı. Yeltsin’se Batılı emper-
yalistlerin bütün desteğine rağmen yüzde otuz beşlik oy alabilmişti. Ba-
tılılar bu seçimde Yeltsin’i 15 milyar dolarlık bir maddi yardımla da des-
teklemişlerdi. Bütün bu desteğe rağmen Yeltsin zar zor seçilebilmişti.

Batılı emperyalistler Zuganov’un, Putin karşısında önünü kesebil-
mek için çok sinsi ve aşağılık bir aldatmacaya başvurdu:

Şamil Basayev liderliğindeki Çeçenleri kandırdı. Ve bağımsızlık 
mücadelesi için saldırıya geçmeleri halinde kendilerini destekleye-
ceklerini söyledi. Böyle bir söz verdi, Şamil Basayev ve taraftarları, 
Batılı emperyalistlerin (G7’lerin), tıpkı Afganistan’da yaptıkları gibi 
kendilerini destekleyeceklerini sandı. Malum ya, Afganistan’da, Sos-
yalist iktidarlara karşı, Ortaçağcı-Şeriatçı güçleri, Batılı emperyalistler 
örgütlemiş, eğitmiş ve en modern harp araç ve gereçleriyle donatmıştı. 
Kırk yıllık NATO üyesi Türkiye’ye bile vermediği Stinger füzelerini bu 
Ortaçağcı güçlere vermişti.

Ş. Basayev, yine öyle olacak, kendileri de öyle desteklenecek sandı. 
Öyle ya, kendileri de sapına kadar Ortaçağcıydı-Şeriatçıydı. O bakım-
dan ABD ve müttefikleri kendilerini de desteklerdi. Ş. Basayev’in unut-
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tuğu ya da hesaba katmadığı bir şey vardı. Hem de çok önemli bir şey. 
Ş. Basayev, bileşenlerden birini hesaba katmıyordu. Yani savaşacakları 
düşman cephenin (Rusya’nın) siyasi kimliğini hesaba katmıyordu. At-
lıyordu onu.

Burada, sosyalist ekonomiyi yıkarak-parçalayarak-berhava ederek, 
yerine kapitalist ekonomiyi, vurgun-talan ve soygun düzenini örgütle-
meye, oturtmaya çalışan dönekler ordusundan, şerefsizler takımından 
oluşmuş bir iktidar vardı. Ve emperyalistler bu iktidarın başarılı olma-
sını, bir daha asla geriye dönüşün, yani sosyalizme dönüşün mümkün 
olmamasını, oraya giden bütün yolların tıkanmasını istiyordu öncelikle. 
Yani kapitalist restorasyon başarıyla tamamlanmalıydı.

Sözü uzatmayalım, Batılılar, Ş. Basayev’i, önce Dağıstan’a sonra 
da Rusya’ya karşı saldırıya geçirdi. Ş. Basayev ve ekibi art arda askeri 
başarılar elde etti. Bu Rus insanında-egemen sınıflarında ve halkında 
korkuya yol açtı. Tabiî milliyetçi duyguların da yükselmesine sebep 
oldu. Ne yapılıp edilip bu Çeçen hareketi durdurulmalı, yenilmeli, orta-
dan kaldırılmalıydı. Böyle düşünmeye başladı Ruslar. Şoven bir çizgiye 
kaydılar.

Komünist Lider Gennady Zuganov, şoven olamazdı. Çünkü özünde 
Çeçenler, haklı ve meşru bir ulusal kurtuluş savaşı veriyorlardı. On-
lara karşı “kazıyıverelim” mantığıyla-anlayışıyla hareket edilemezdi. 
Onları, emperyalistlerden ve izledikleri Ortaçağcı ideolojiden kopar-
mak, sosyalizme kazanmak gerekiyordu. Öyle yapılmalıydı. Fakat Zu-
ganov’un bu anlayışı, sosyalizmin alta düştüğü bir dönemde yığınlar 
tarafından anlaşılamadı, itibar görmedi, taraftar bulmadı.

Oysa aşağılık Viladimir Putin, tam tersi bir tutum izledi. Çeçen hare-
ketini en kısa sürede ezip yok edeceği sözünü verdi kitlelere. Kitlelerin 
gerici-şoven önyargılarını okşadı böylece. Ve ondan sonra hızla yükse-
lişe geçti. Ve seçimlerde en fazla oyu alarak başkan seçilmeyi başardı. 
Bu, ABD’nin ve müttefiki diğer emperyalist büyük devletlerin bir oyu-
nuydu. Tuttu.

İşte şimdi de Rusya’yı saflarına çekebilmek için Ş. Basayev’in kel-
lesini alıp sundular Rusya’ya. Kellesini sundular diyoruz da tabiî bu 
lafın gelişi bir deyiştir. Yoksa adamın kellesi bile patlamanın etkisiyle 
yüzlerce parçaya ayrılmış ve toplanamamış...

Emperyalistler böyledir işte. Onların dostluğunun, İblis’in dostlu-
ğundan farkı yoktur. Onlar aç-azgın haydut sürüsüdür. Dünyanın en 
güçlü-en azgın-en zarar verici-en alçak haydut devletleri bunlardır. İn-
sanlık düşmanıdır bunlar.
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Ş. Basayev, Salman Rudayev, Cevher Dudayev gibi Çeçen komu-
tanlar kuşkusuz çok yiğittirler-cesurdurlar. Yiğitlikleri, İlkel Komünal 
Toplum geleneklerini kısmen de olsa korumalarından gelmektedir.

Kafkas Halkları aslında dinde de tutucu değildirler. Gelenekler-tö-
re, dini kuralların önünde gelir bu halklar için. Çeçen Ulusal Kurtuluş 
Hareketini, Ortaçağcı, koyu Şeriatçı bir çizgiye sokan da aslında ABD 
ve müttefiki emperyalistlerdir. Onları, Sosyalist Kamp’ın yıkılışından 
(1991’den) sonra alıp, örgütleyip eğiterek, sonra da Afganistan’da ve 
Bosna’da savaştırarak bu çizgiye sokmuştur ABD ve yandaşları. Bu ör-
gütlenme ve savaşların mali yükünün en önemli bölümünü Suudi Ara-
bistan karşıladığı için de bu savaşçılar İslam’ın en geri ve bağnaz yo-
rumu olan Suudi Vahhabiliğini benimsemişlerdir. O yüzden böyle koyu 
bir Ortaçağcı ideolojiye kaymışlardır.

Her kim ki AB Demokrasinin, Özgürlüğün,
İnsan Haklarının Merkezidir der, 
o alçaktır, namussuzdur, uşaktır!

ABD güdümlü İsrail’in, Filistin ve Lübnan Halkına yönelik bu son 
saldırı ve katliamı, bu katı gerçeği, insan onuruna, aydın namusuna sa-
hip herkese, bir kez daha, çok açık biçimde ispatlamıştır. 34 gün boyun-
ca İsrail’in, Lübnan ve Filistin’in Arap Halkını iyice ezip, bir daha İsrail 
karşısında ayağa kalkamayacak, hak arayamayacak duruma getirmesini 
beklemiştir. Hem de canı gönülden isteyerek...

İsrail’in başarısız kaldığı iyice ortaya çıkınca, bir ateşkes kararı al-
dırmıştır BM’ye Batılı emperyalistler.

Onlarda insanlığın, vicdanın, namusun, mertliğin zerresi yoktur. 
Hoyrat, yırtıcı çakal sürüsüdür bunlar. Yani Batılı emperyalist devletler.

Birleşmiş Milletler emperyalistlerin elinde bir örgüttür
Birleşmiş Milletler Örgütü ve Genel Sekreteri Kofi Annan da 34 gün 

seyretmiştir İsrail saldırısını.
BM ve K. Annan, İsrail’in, Lübnan’da bilerek ve isteyerek vurup 

öldürdüğü 4 BM görevlisine yani kendi görevlilerine bile sahip çıka-
mamıştır. İsrail’i yalnızca sözle kınayan bir açıklama bile yapamamış-
tır. Çünkü bu örgüt, başta ABD gelmek üzere emperyalist büyük dev-
letlerin hâkimiyeti altındaki bir örgüttür. Onların borusu öter burada. 
Özellikle de BM Güvenlik Konseyi, tümüyle bunların emri altındaki 
bir organdır. Oradan ABD’nin ve müttefiklerinin istemediği, onların 
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emperyalist çıkarlarına dokunan bir karar asla çıkmaz. Sadece onların 
istediği kararlar çıkar.

BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 Sayılı Kararı, tümüyle 
ABD, AB ve İsrail’in taleplerinden oluşmaktadır

Kararın özünün ne olduğunu görelim önce. Meseleye objektif bakan 
bir internet sitesinin bu konudaki düşüncesini, değerlendirmesini göre-
lim önce:

“1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, 2006 
İsrail-Lübnan Krizini sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006’da 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce alınmış karardır. Ka-
rar, 15 üyenin hepsinin kabul oyu vermesiyle alınmıştır. Kararı 12 
Ağustos’ta Lübnan ve Hizbullah, 13 Ağustos’ta ise İsrail kabul et-
miştir. 14 Ağustos 08.00’da (yerel saat) ateşkes başlamıştır.

“Kararın önemli noktaları şunlardır.
“* Çatışmalara son verilmesi
“* Güney Lübnan’a Lübnan ve UNIFILL askerlerinin konuş-

lanmasına paralel olarak İsrail’in Lübnan’da işgal ettiği bölgeler-
den çekilmesi

“* Hizbullah’ın silahsızlandırılması
“* Lübnan’ın Lübnan hükümeti tarafından tamamen kontrol 

edilmesi
“* Litani nehrinin güneyinde Hizbullah dâhil paramiliter nite-

likte hiçbir gücün bulunmaması.”[108]

Şimdi bu 1701 sayılı BM-GK kararının, ABD ve İsrail’in tezle-
rini çok açık ve kesince savunan maddelerini görelim;

Madde “3. Lübnan hükümetinin toprakları üzerindeki hâki-
miyeti, daha önceki UN kararlan 1559 (2004), 1680 (2006) ve Taif 
anlaşmasının ilgili hükümlerinde de ifade edildiği üzere vurgulana-
rak bu doğrultuda hiçbir güç Lübnan Hükümetinin izni olmaksızın 
bölgede silah bulundurmayacak ve bölgede Lübnan hükümetinden 
daha üstün bir otorite bulunmayacak.

Madde “8. İsrail ve Lübnan kalıcı bir ateşkesi destekleyerek aşa-
ğıda sıralanan prensipler ışığında uzun dönemli çözümlere ulaşma-
lıdır:

“- Partiler, Mavi Hat’a bütünüyle saygı göstermelidir.
“- Mavi Hat ve Litani Nehri arasındaki bölge çatışmaların de-

vam etme olasılığını engellemek amacıyla silahsızlandırılacak. Bu 
bölgede sadece Lübnan hükümetine bağlı kuvvetler ile 11. parag-
rafta değinildiği gibi Lübnan barış gücü kuvvetleri bulunabilecek 

[108] Vikipedi, Özgür ansiklopedi.
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ve sadece bu güçler silah ve askeri araç-gereç bulundurabilecek.
“- Lübnan’daki bütün silahlı grupların silahsızlandırılmasıyla 

ilgili Taif Anlaşmasının ilgili hükmü ve BM kararları 1559 (2004) 
ve 1680 (2006); yine 26 Temmuz tarihli Lübnan hükümeti kararı 
bütünüyle uygulamaya geçerek Lübnan’da Lübnan hükümetinden 
başka hiçbir silahlı otorite bulunmayacak.

“-Lübnan hükümetinin rızası olmaksızın hiçbir yabancı güç ül-
kede bulunmayacak.

“- Lübnan hükümetinin izni olmaksızın Lübnan’a silah ve aske-
ri araç-gereç satışı ya da yardımı yapılmayacak.

Madde “12. Lübnan hükümetinin çağrısına uyarak bölgeye 
konuşlandırılan BM gücü personeli elindeki otoriteyle birlikte 
görev yaptığı bölge içerisinde çatışmalara neden olabilecek bütün 
hareketlerin önlenmesini sağlayarak Güvenlik Konseyi’nden aldı-
ğı yetkiyle birlikte söz konusu görevinin engellenmeye çalışılması 
durumunda güç kullanabilecek. Yine Birleşmiş Milletler personeli-
nin, binalarının, araç ve gereçlerinin korunması, BM personelinin 
güvenli bir şekilde hareket özgürlüğünün sağlanması, yardım ve 
personelinin ve belirgin bir fiziki saldırı durumunda sivillerin ko-
runmasını sağlayacaktır;

“(…)
Madde “14. Lübnan hükümeti ülkeye izinsiz olarak giren silah-

ların ve öteki askeri mühimmatın engellenmesi için sınır bölgele-
rini ve öteki giriş bölgelerini güçlendirecek. Bu çaba sırasında 11. 
paragrafta belirtildiği üzere BM Barış Gücü Lübnan hükümetine 
yardımcı olacaktır;

Madde “15. Bütün devletler kendi ülke vatandaşlarını ya da 
kendi topraklarını ya da kendi bayraklarını taşıyan gemi ve uçak-
ların aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmesini engelleyecektir;

“- Kendi ülkelerinde imal edilsin ya da edilmesin herhangi bir 
çeşit askeri mühimmatın Lübnan’da faaliyet gösteren bireylere ya 
da varlıklara satışı;

“- Lübnan devletinin ve BM gücünün izni dışında Lübnan’da 
yaşayan bireylere ya da varlıklara teknik yardım ve eğitim sağlan-
ması;”[109]

Gördüğümüz gibi yukarıdaki BM kararlarının aktardığımız madde-
leri, Hizbullah’ın bir askeri güç olarak kesin biçimde ortadan kaldırıl-
masını ve tüm silah kaynaklarının kurutulmasını hedeflemektedir.

Bu amaca ulaşabilmek için de gerektiğinde onunla (Hizbullah’la) 
silahlı çatışmaya girilmesini emretmektedir.

Tayyip ve bakanlarının, “Türk askeri Lübnan’a yalnızca İnsanî yar-

[109] agy.
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dım için gidecektir. Hizbullah’la çatışmaya girmesi asla söz konusu de-
ğildir. Türk askeri yalnızca yaraların sarılmasına, Lübnan’ın yeniden 
imarına yardımcı olacaktır. Hizbullah’ın silahsızlandırılması gibi bir 
şey kesinlikle bizim işimiz değildir. Bizim böyle bir görevimiz olamaz” 
şeklindeki açıklamaları tümüyle kandırmacadan-yalandan ibarettir. Her 
zaman olduğu gibi Tayyipgiller, yine halkı kandırmaya, uyutmaya yö-
nelik demagoji yapmaktadır. Onlar böyle konularda hep yaptıklarının 
tersini söylerler...

Tayyipgiller, içeride (Türkiye’de) en aşağılık, iğrenç biçimde din 
sömürüsü yaparlar, fakat dışarıda ABD-AB ve İsrail’in emirlerini harfi-
yen yerine getirmekten geri durmazlar.

Tayyip, Cüneyt Zapsu ve Şaban Dişli’yi, ABD’ye göndererek, “Beni 
kanalizasyon ya da helâ deliğinden aşağı süpürmeyin, kullanın” diye 
yalvarır. Tayyip ve şürekâsı diz çöker ABD Emperyalistlerinin önünde.

Emperyalistlerin, Irak, Filistin ve Lübnan’da masum Müslüman kanı 
dökmesine ellerinden gelen yardımı etmekten geri durmazlar. Dedik ya, 
bunlar Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcisidir. Bunların taptığı 
Tanrı, Para Tanrısıdır diye.

Tayyipgiller’in
Karadenizli fındık üreticisine düşmanlığı

Tayyip’in Mama’sı ve akıldânesi, akıl hocası Cüneyt Zapsu ile Tay-
yipgiller’den on bezirgân, Karadeniz fındık üreticisinin elinden ürünü-
nü yok fiyatına alıyor, alım fiyatının birkaç katına yurtdışına satıyor. 
Yani fındık ihracatçısıdır bunlar.

Bu bir avuç, iki elin parmakları kadar az sayıda olan düzenbaz sö-
mürgenler, asalaklar gönüllerince vurgun yapabilsinler diye, Tayyip, 
Fiskobirlik’in yönetimini ele geçirmek istiyor. Geçen kongrede bu 
konuda olağanüstü çaba harcıyor. Fakat amacına ulaşamıyor. Fındık 
üreticileri, kendi yöneticilerini, kendilerinden olan insanlar arasından 
seçiyorlar. Tayyip’in adamları kongrede kaybediyor.

Bunun üzerine Tayyip ve şürekâsı Fiskobirlik’i düşman ilan ediyor. 
Onunla savaşa tutuşuyor.

Bu hasat döneminde de Fiskobirlik’i tümüyle devreden çıkarıyor. 
Onun alım yapmasını, fiyat belirlemesini engelliyor.

Bunun üzerine üreticinin fındığı elinde kalıyor. Çaresizlik içindeki 
üretici fındığını tüccara yani Tayyipgiller’den olan bezirgânlara satmak 
zorunda kalıyor. Üstelik de bezirgânların belirlediği fiyattan. Yani iki 
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ilâ üç YTL’lik bir fiyattan.
Üretici bu duruma isyan ediyor. Ve Ordu’da seksen bin kişinin katıl-

dığı, bir hükümetin fındık konusundaki halk düşmanı politikasını pro-
testo etme mitingi düzenliyor. Ordu’nun meydanları ve caddeleri üret-
men halkla dolup taşıyor. Halk Hükümete olan isyanını dile getiriyor.

Tayyip ve tayfasının buna karşı tutumu ne oluyor?
Ordu Emniyet Müdürüne telefonlarla emirler yağdırarak, “Ne pa-

hasına olursa olsun halkın dağıtılmasını ve eyleme son verdirilmesini” 
istiyorlar.

Tayyipgiller’le kıyaslandığında, daha halkçı kalan Emniyet Müdü-
rü, böyle bir emri uygulayamayacağını, çünkü uygulamak istediğinde 
çok sayıda ölümler olabileceğini söylüyor, Tayyipçi bakan ve milletve-
killerine. Tayyipgiller ısrarcı oluyor. Bunun üzerine Emniyet Müdürü, 
“öyleyse gelin siz dağıtın kitleyi. Ben yapamam bunu” diyor.

Bu konuşmadan sonra da kendisini coşkuyla alkışlayan halka, “Olan 
bana oldu. Yarın valizimi alır giderim herhalde” diyor. Nitekim de Tay-
yipgiller hemen görevden alıyor, Emniyet Müdürünü.

Neden?
Halkı öldürmediği, Tayyipgiller’in o doğrultuda verdiği emri uygu-

lamadığı için. Onların vicdanı, insanlığı budur işte. Biz, onların halk 
düşmanı olduğunu söylediğimiz zaman, gerçeği dile getiriyoruz, yoksa 
onlara hakaret etmiyoruz.

Tayyip, mitingden bir gün sonra tam da cibilliyetine uygun biçimde 
bir yalan daha söyledi. Şöyle dedi:

“Tabiî ki emir dinlemeyen Emniyet Müdürü görevden alınacak. Ey-
lemci halk şehrin bütün yollarını doldurdukları için ambülanslar hare-
ket edemedi. Bu yüzden iki tane vatandaşımız, hastaneye yetiştirileme-
diği, götürülemediği için, ambülansların içinde hayatını kaybetmiştir. 
Bunun hesabını kim verecek?”

Bu konuşmanın hemen ardından, Ordu İl Sağlık Müdürü bir açıkla-
ma yaparak böyle bir olayın olmadığını, ambülanslar içinde, hastaneye 
götürülemediği için bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Tayyip, düpedüz olay uydurmuştu. Olmamış bir olayı, olmuş diye 
halka yutturmak istemişti.

Biz, yine hep söyleriz ya, Tayyipgiller, hava alır, su içer gibi yalan 
söyler. Yalansız yaşayamaz onlar. Sınıf yapıları ve çıkarları, onları bu 
şekilde davranmaya programlar. Ne acınacak bir durum değil mi?

Fakat onlar, bu hallerinden şikâyetçi değildirler. Onlar için yeter ki 



266

küpler dolsun, koltuklar kapılsın. Onların tapındıkları ilâh, altın küpü 
ve yüksek makam koltuğudur. Para Tanrısı altın küpünde, makam kol-
tuğundadır çünkü.

Hatırlayacağımız gibi, Para Tanrısı, başka hiçbir Tanrının varlığına 
izin vermez.

O sebepten Tayyipgiller, durmaksızın Afganistan’da, Irak’ta, Fi-
listin’de, Lübnan’da Müslüman kanı döken, İslâm kadınlarının ırzına 
geçen ABD’ye, AB’ye ve Siyonist İsrail devletine hizmette hiç kusur 
etmiyorlar. Oralara bundan dolayı asker gönderiyorlar... 

Tayyipgiller yine hatırlanacağı gibi, bütün bu eylemlerden, Kara-
deniz halkının ortaya koyduğu haklı tepkiden sonra bile, fındık fiyatını 
4 YTL olarak açıkladılar. Üretici yine yanmıştı. Bu fiyat maliyeti bile 
zar zor karşılardı... Oysa geçen yıl üretici 6 YTL’den satmıştı fındığını.

Dünya fındık piyasasının yüzde seksenine sahiptir Türkiye. Yılda 2 
milyar dolar girmektedir Türkiye’ye fındık satışından.

İspanyol fındık üreticileri bile, Tayyipgiller’in bu düşük fiyat politi-
kasını protesto ettiler.

Çünkü Türk fındığının düşük fiyattan dünya piyasasına sürülmesi 
yüzünden, İspanyol üreticiler de zarara uğramışlardı. Onlar da fındıkla-
rını düşük fiyattan satmak zorunda kalmışlardı. Tayyipgiller, işte böy-
lesine halk ve vatan düşmanıdır. Kendi aşağılık çıkarlarını savunmak 
için, gözlerini kırpmadan insan da öldürtürler, halkı da satıp geçerler. 
Onlarda vicdan yoktur. Onlar insan suretindeki insanlık düşmanı asa-
laklardır. Kan emicilerdir.

ABD ve AB’nin Üç İsrail Planı
Yine hatırlanacağı gibi, iki ay kadar önce Türkiye, PKK’yle yaptı-

ğı mücadelede verdiği kayıplarının artması üzerine Kuzey Irak’a, as-
keri operasyon yapacağını açıkladı. Sınıra birlikler kaydırarak askeri 
yığınak yaptı. Bunun üzerine ABD’den, Ankara Büyükelçisi de dâhil 
olmak üzere her düzeyde, Türkiye’nin bu açıklamasına yönelik sert ve 
net tepkiler geldi: Kesinlikle Irak’a giremezsin denildi Türk Devletine. 
Ve Devlet yetkilileri seslerini çıkaramaz oldular. Sanki o açıklamaları 
yapan kendileri değilmiş gibi davranmaya başladılar.

Bu neyi gösterir?
Gerçeklikte ABD’yle PKK’nin ittifak halinde olduklarını... Bu net-

tir. Böyle bir ittifak olmasa zaten ABD, PKK’yi Irak’ta barındırmaz. 
Bu da nettir.
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Abdullah Öcalan, Sosyalist Kamp 1991’de yıkıldıktan sonra 
ABD’ye, AB’ye yöneldi. Onlara saygılarını ve selamlarını sundu, Be-
kaa’da onların ajanlarıyla yaptığı konuşmalarda. Ve onlarla bir ittifak 
arayışına girdi.

Sosyalist Kamp’ın varlığında “1917 Büyük Ekim Devrimi, bizim de 
devrimimizdir” diyen başlıklar taşıyan yazılar yazan A. Öcalan, 1991 
sonrasında Marksizmi-Leninizmi inkâra yöneldi, saptı. Marksist-Leni-
nist olmadığını, “Avrupa Sosyalizmi” türünde bir sosyalizmi savundu-
ğunu söylemeye ve yazmaya başladı.

Avrupa Sosyalizmi denen şey düpedüz Burjuva Sosyalizmidir. Hat-
ta onun bile gerisindedir. Finans-Kapital düzeninin sol yaftalar altında 
savunulmasından ibarettir bu sözde, söylemde “Sosyalizm”. Yani Tony 
Blair’in İngiliz İşçi Partisi tipindeki partilerin savunduğu şeydir bu an-
layış. Bu anlayışın gerçek İşçi Sınıfı Sosyalizmiyle uzaktan yakından 
benzerliği yoktur. Hatta birbirinin tam karşıtıdır bu anlayışlar. Biri ta-
mamen kandırmacadan ibarettir. Kitleleri gerçek sosyalizmden kopar-
mayı amaçlamaktadır.

Tabiî bu devrimcilikten vazgeçmeyi ve sağa savrulmayı emperya-
listler hemen gördü ve PKK’yle ilişkiye girdi.

A. Öcalan, zaten savunmasında da “reel sosyalizm yıkıldı, demok-
rasi kazandı” diyerek, Sosyalist Kamp’ın yıkılışını övmektedir. Ve Fi-
nans-Kapitalin sömürü, soygun ve vurgun düzenine “demokrasi” de-
mektedir.

Tabiî bu gericileşme ve emperyalistler safına savrulma A. Öcalan’ı 
kurtaramadı. Çünkü o kendini bazen İsa’ya, bazen Allah’a benzetecek 
kadar büyük görür.

Emperyalistler böyle adamlarla iş yapmazlar. Tabiî uzun vadeli... Bu 
yüzden A. Öcalan’ın içinde yer almadığı bir ittifaklar planı, programı 
hazırladılar. Bu plan gereğince A. Öcalan’ı TC’ye teslim ettiler.

Onların güvenilir müttefiki Celal Talabani ve Mesut Barzani’dir. 
Onlar, ölçülü, dengeli, sadık müttefiklerdir. ABD’ye uşaklıkta da hiç 
kusur etmezler. “ABD, Irak’tan gitmesin, hiç değilse sembolik de olsa 
Irak’ta bir askeri güç bulundursun” demektedir Talabani. Barzani de 
aynı görüştedir tabiî. Onlar kader birliği etmişlerdir ABD Emperyalist-
leriyle. Eklemlenmişlerdir onunla. 

PKK’nin, A. Öcalan dışındaki kadroları ve silahlı gücü günbegün, 
kerte kerte, Talabani ve Barzani’nin denetimi-yönetimi altına çekilmek-
tedir. Giderek bu süreç daha da hızlanacak ve tamamlanacaktır.

Bugün bile PKK: merkezi, silahlı kadrolarının ana karargâhı Irak’ta 
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olan bir güçtür, örgüttür.
Kendisinin ABD tarafından gözden, çıkarıldığını gören A. Öcalan, 

TC’ye yanaşmakta; Tayyip’e art arda mektuplar yazmakta, Türkiye’yi 
ve PKK’yi kastederek; “ABD her iki tarafı da kullanıyor bu oyunu 
bozalım, demokratik çözümü gerçekleştirerek barışı sağlayalım”, de-
mektedir. A. Öcalan’ın bu konudaki yazıları, “Ülkede ÖZGÜR GÜN-
DEM”de yayımlanmaktadır.

Öyle görülüyor ki, bu süreç tamamlanacak, PKK tam anlamıyla Ta-
labani-Barzani hattına girecektir. Dolayısıyla o da, Talabani ve Barza-
ni’nin örgütleri gibi ABD’yle kenetlenecektir.

Nitekim PKK Liderlerinden Murat Karayılan’ın 9 Ekim 2006 
Newsweek dergisine verdiği demeçte söyledikleri, bu sürecin tamam-
lanmasına çok da uzun bir zaman kalmadığının kanıtıdır.

Şöyle demektedir M. Karayılan:
“ABD bizi hep düşmanlarımızın gözüyle gördü. Oysa biz, dost 

olarak algılanmak istiyoruz. 7000 silahlı savaşçımız İslami Kök-
tenciliğe karşı ABD’nin müttefiki olabilir.” Karayılan, “Türklerin 
aksine, Kürtler fazlasıyla ABD sempatizanıdır. Eğilimleri, Ameri-
kancılık yönündedir.”[110] dedi.

Bu bölümde söylediklerimizin başına dönersek:
Bu söylediklerimizden, bizim, TC’nin Kuzey Irak’a operasyon yap-

masına taraftar olduğumuz gibi bir sonuç kesinlikle çıkarılmamalıdır. 
Zaten böyle bir harekâtın hiçbir başarı şansı yoktur bizce. Böyle bir 
harekât tam bir fiyaskoyla sonuçlanır.

Biz yukarıdaki tespitimizden şu sonucu çıkarıyoruz: Gerçek Komü-
nist bir Kürt Hareketinin yaratılması artık zorunlu hale gelmiştir. PKK 
bizce devrimci safları terk etmiş ve Batılı emperyalistler safına yönel-
miştir.

Devrimci saflarda yer alacak, tıpkı bizler gibi ABD ve AB Emperya-
lizmine karşı savaşacak bir Kürt Kurtuluş Hareketi oluşturulmalıdır. Bu 
hareketin ana prensipleri de bizim prensiplerimiz gibi olmalıdır:

1- Antiemperyalizm. (ABD ve AB Emperyalizmine karşıtlık.)
2- Antifeodalizm. (Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfına ve onun ideo-

lojisi olan Ortaçağcılığa-Şeriat düzeni savunuculuğuna karşıtlık.)
3- Antişovenizm ya da Antisömürgecilik. (Kürt Sorununun, Hik-

met Kıvılcımlının 1933’te gerçekleştirdiği formülasyona uygun biçim-

[110] Murat Karayılan, Newsweek, 9 Ekim 2006.
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de çözümünden yana olmak.)
Kıvılcımlı Usta, bilindiği gibi, her iki halkın da çıkarına en uygun 

olacak şekilde; gerçek anlamda eşitlik-özgürlük-kardeşlik temelinde 
çözüme kavuşturuyordu meseleyi, tabiî teorik planda...

Kıvılcımlı’nın bu çözümü, Kürt Sorununun devrimci çözümüdür.
PKK’nin şu an geldiği noktada savunduğuysa sorunun Burjuva 

çözümüdür. İkisi arasında akla kara kadar fark vardır. Biri (bizimki) 
Ortadoğu ve Dünya Halklarıyla ve Uluslararası Proletarya Hareketiyle 
kardeşliği-ittifakı temel alır, ulusal kurtuluştan sosyal kurtuluşa varma-
yı hedefler, diğeriyse (PKK’nin ki) ABD ve AB yandaşlığını, onlarla 
ittifakı, onlar sayesinde ve onların korumasında bir Ulusal Kurtuluşu 
hedefler.

ABD ve AB, dört parçaya bölünmüş olan Kürdistan’ı, Talabani-Bar-
zani önderliğinde (buraya Osman Baydemir ve benzerleri gibi serma-
ye ve ABD yanlısı kişiler dâhil edilebilir) birleştirerek ikinci bir İsrail 
yaratmak istemektedir, Ortadoğu’da. Tıpkı İsrail gibi bölgede ve dün-
yada kendi yandaşlığını-jandarmalığını yapacak ikinci bir uydu devlet 
oluşturmak istemektedir. ABD ve AB’nin “Kürt Planı” budur. 1990’dan 
beri adım adım bu planı uygulamaktadır Batılı emperyalistler.

ABD ve AB’nin Üçüncü İsrail yapmayı amaçladığı ülkeyse Erme-
nistan’dır.

Bu iki yeni İsrail planı zaten açıkça ABD’nin askeri dergisinde yeni 
Ortadoğu haritası olarak apaçık biçimde yayımlanmıştır.

Bu Plan, Harita, yalnızca yayımlanmakla kalmamış, NATO’nun 
Roma’daki Koleji’nde ABD subaylarınca verilen bir brifingde duvara 
asılarak sergilenmiş, kullanılmıştır. O harita üzerinde ders ya da konu 
işlenmiştir. Yani harita, laf olsun, fantezi olsun diye yapılıp yayımlan-
mamıştır. ABD Emperyalistlerinin BOP’ta hedefledikleri Ortadoğu’yu 
ortaya koymaktadır, o harita. 

Görüldüğü gibi planlar, haritalar artık hiç gizlenmeye gerek duyul-
madan yayımlanmakta, NATO Kolejlerinde, derslerde kullanılmakta-
dır. Gelinen aşama budur.

Hatırlanacağı gibi biz, yıllar önce, Batılı emperyalistlerin bu amaç 
peşinde olduklarından söz etmiştik.

Marksist-Leninist ideolojimizin ışığında biz, geçen iki ayın bu 
önemli olaylarını böyle görüyor ve değerlendiriyoruz.
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Bu aşağılık seçim oyununun
demokrasi olmadığını eşekler bile bilir[111]

[111] Bu yazı, Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 9Ağustos 2007 tarihli 28’inci sayısının Baş-
yazı’sıdır.





273

Deliğe süpürmedi, daha kullanacak
1950’den bu yana hep olduğu gibi bu seçimlerde de kazananları halk 

seçmedi. AB-D ve onun Türkiye’deki ortakları, uşakları durumundaki 
yerli satılmışlar seçti. Yani uluslararası Parababaları ve onların Türki-
ye’deki taşeronları durumundaki yerli Parababaları seçti.

AB-D seçti. Onun askeri ve ekonomik örgütleri seçti: CIA, NATO, 
IMF, Dünya Bankası (DB), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve benzerleri 
seçti.

Türkiye’deyse TÜSİAD, TİSK, TOBB, MÜSİAD, satılmış, peze-
venk Parababaları medyası, satılmış “Vakıf Üniversiteleri”, Tarikatlar, 
Kur’an Kursları, İHL ve 90 bin resmi, devletten maaşlı imam seçti.

Peki Halkımız?
Halkımız kandırıldı. Afyonlandı, beyni uyuşturuldu. Kutsal değer-

leri en alçakça sömürülerek aldatıldı. Yani Allah’la aldatıldı. Hani Hz. 
Muhammed, Lokman Sûresi (33. Ayet)’inde uyarıyordu ya Müslüman-
ları böyle aldatıcılara karşı. İşte ne yazık ki, Hz. Muhammed’in bu uya-
rısı fayda etmedi, Halkı kandırılmaktan alıkoyamadı. Çünkü zavallı, 
bilinçsiz Halkımız, ne Hz. Muhammed’i biliyor ne de Kur’an’ı. Ne de 
Hz. Muhammed’in kurduğu dinin özünü, gerçek niteliğini...

Hatırlayacağımız gibi şöyle diyordu Hz. Muhammed:
“Dikkat edin! Dünya hayatı sizleri birbirinizi aldatmaya sürük-

lemesin ve o Aldatıcı (İblis) sizi “Allah ”la aldatmasın.”[112]

Hz. Muhammed, dâhice bir öngörüyle, her dönemde böyle aldatıcı 
“İblis”lerin çıkabileceğini ve saf masum insanları, en kutsal değerlerini 
sömürerek aldatabileceğini görmüştü. Ve insanları, bunlara kanmama-
ları konusunda uyarmıştı. Ama ne fayda... Böyle “İblis”ler çıkıyor ve 

[112] Kur’an, Lokman Suresi, 33. Ayet.
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bildiklerini okuyor...
Bugünün “İblis”leri Tayyipgiller’dir.
Bu ciğeri peş para etmez, ulusal ve insanî değerlerden yoksun, vatan 

satıcı, halk düşmanı, asalak, vurguncu, küp doldurucu, hemen hepsi de 
yüz kızartıcı suçlardan oluşan bir sürü dosyası olan AB-D uşaklarının, 
Kuvayimilliye’ye, onun önderi Mustafa Kemal’e ve laikliğe küfret-
mekten başka ne marifeti var? Bunların herhangi bir olumlu eylemleri 
aklınıza gelebilir mi?

Ne yazık ki Mustafa Kemal’e, Kurtuluş Savaşı’na ve onun getirdiği 
eksik gedik de olsa laik sisteme küfretmek, Türkiye’de prim yapıyor. 
1950 sonrasının ABD uşağı satılmış siyasilerinin hepsi bu sayede ikti-
dar olmuşlardır. Çünkü Türkiye’de çok güçlü bir Antika Tefeci-Bezir-
gân Sermaye Sınıfı vardır. Bunun ideolojisi de dindir. Şeriat düzenidir. 
Bu Antika asalak sömürgen sınıf, hâlâ Ortaçağın ümmetçilik konağının 
özlemi içindedir. Çünkü o çağda, bu vurguncu, asalak sınıf, kayıtsız 
şartsız iktidardaydı. Bu halk düşmanı asalak sınıf ümmetçi olduğu için 
vatan ve millete ilişkin değerleri tanımaz. O sadece kârına bakar. Onun 
tapındığı tek Tanrı “Para Tanrısı”dır.

İşte Tayyipgiller, bu kökü geçmiş çağlarda kalan vurguncu sınıfın 
siyasi plandaki temsilcisidir. Ve Tayyip, işte bu yüzden, ABD askerleri 
Irak’ta, Afganistan’da Müslüman kanı döküp, Müslüman kadınların ır-
zına geçerken, masum insanlara “Ebu Garib” ve benzeri cezaevlerin-
de en insanlık dışı işkenceler yaparken, ABD’li efendilerine, “Ben bu 
yılbaşında, Allah’ıma, kahraman Amerikan askerlerinin sağ salim 
ülkelerine dönmelerine yardımcı olması için dua ediyorum” diye 
mesaj gönderebiliyor.

Zerre kadar içten İslami inanca sahip olan birinin bunları söyleme-
sine imkân var mı?

Bunların koltuk ve küp için yapmayacağı ihanet yoktur...
Tayyip ve şürekâsı çok iyi bilmektedirler ki, 1950’den beri Türki-

ye’de hükümetleri kuran da yıkan da AB-D’dir. Bu sebepten, Tayyip, 
maması Cüneyt Zapsu ve Şaban Dişli’yi ABD’ye göndererek, “Karan-
lıklar Prensi” Richard Perle başkanlığındaki ABD ekibi önünde, şöy-
le dedirtmektedir adamlarına:

“Bu adamı kanalizasyon deliğinden aşağı süpürmeyin, kulla-
nın!”

Bu utanç verici sözleri söyleyen, yakarışta bulunan aslında Tay-
yip’tir. Adamları aracılığıyla öyle yalvarmaktadır ABD’li efendilerine.
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İnsanlıktan eser miktarda nasiplenmiş birinin bu derece alçaklaş-
masına imkân var mı? Ama hep söylediğimiz gibi bunlar, insan değil, 
insan sefaletidir. İnsan soyunun yüz karasıdır bunlar.

Sadece bu örnek bile, bu aşağılık seçim oyununun demokrasiyle 
uzaktan yakından ilgisi olmadığını yeterince kanıtlar.

Eğer Türkiye’de iktidarlara sermaye partilerini getirip götüren, 
ABD olmasa, hiç Tayyip böyle alçakçasına diz çökerek yalvarır mı, 
ABD’lilere?

Türkiye ekonomisi tümüyle uluslararası tekellerin yönetimindedir. 
Yerli Parababalarının bir tek orijinal markası yoktur. Türkiye’de üre-
tiliyor görülen-sanılan sanayi ürünlerinin hiçbiri yerli malı değildir. 
Uluslararası Parababalarının Türkiye şubelerinde üretilen montaj sa-
nayi ürünleridir. Yani hepsi yabancı markadır. Yabancı malıdır. Tabiî 
bu malların üretim ve satımından elde edilen kârın da büyük bölümü 
dışarıya gitmektedir. Bizim Parababaları bir komisyon almaktadır bu 
aracılık işinden.

AB-D’nin bir işaretiyle bu yabancı tekeller Türkiye’deki faaliyetle-
rini durdurabilirler. Ekonomi bir anda durur. Kriz oluşur.

Ayrıca, burjuva iktisatçılarının sözlerine göre Türkiye’de şu anda 70 
milyar dolar civarında sıcak para var. Yine AB-D’nin tek sinyaliyle bu 
para yurt dışına çıkmaya başlar. Ekonomi yine bir anda durur. Ekono-
mik bunalım çıkar. Tabiî bunlar da bir hükümeti düşürmeye yeter.

Demek istediğimiz, Türkiye ekonomisi tümüyle yabancı Parababa-
larının ve siyasilerin elindedir. Onların yönetimindedir. Bu ekonominin 
kaymağı da hep yabancılara akıp gitmektedir.

Bizim yerli Parababaları da (TÜSİAD, TİSK ve TOBB’cular da) 
özünde Tefeci-Bezirgândır. Finans-Kapitalistliğe, Tefeci-Bezirgânlık-
tan terfi ederek geçmişlerdir. Bunların en meşhurlarından olan Vehbi 
Koç’un Ankara’daki Çengel Han’ın bezirgânlarından, Hacı Ömer Sa-
bancı’nın da Adana’nın pamuk alım satımıyla uğraşan bezirgânlarından 
olduğu netçe bilinmektedir.

Bu sözde sanayiciler, köken itibariyle Tefeci-Bezirgân oldukları için 
hem hayâsız halk düşmanlarıdırlar hem de vatan sevgisinden, ulusal de-
ğerlerden yoksundurlar. Tıpkı siyasiler gibi kişiliksiz ve onursuzdurlar. 
O yüzden yabancı tekellerin montajcılığını yaparak komisyon almakla 
yetinirler. Ürettikleri montaj ürünlerini halkımıza, o malın yurt dışın-
daki fiyatının en az iki katına satarlar. Bu sayede aşırı sömürü yapmış 
olurlar.

Beş on yıl kadar önce bir AB yetkilisi; “Bizde kârlılık oranı yüzde 
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14 sizdeyse yüzde 84” diyerek bu gerçeği açık biçimde dile getirmişti.
Batı kapitalistleri, modern burjuva devrimlerin yapıcısı ve ürünü ol-

dukları için ulusal değerlere sahiptirler. Bildiğimiz gibi modern ulus 
ve vatanın yaratıcısı burjuvazidir. Ortaçağ’da uluslar yoktu, ümmetler 
vardı. Antika imparatorluklar vardı.

Batı burjuvazisi, burjuva devrimlerinden sonra, Tefeci-Bezirgân 
Sermayeyi kazıyıp attı. Bizde burjuva devrimi çok geç oldu (1923’te). 
Bu dönemde dünya çapında devrimci özelliğini yitirmiş, gericileşmişti 
burjuvazi. O yüzden iktidarı ele alınca Tefeci-Bezirgân Sermayeyi tas-
fiye etmedi. Tersine onunla anlaştı, ittifaka girdi.

Bu sebepten bizde, bugün Batı ülkelerinde olmayan Antika Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye Sınıfı bütün yırtıcı dişleri ve tırnaklarıyla capcanlı 
durmaktadır.

Modern görünen Finans-Kapitalistlerimiz de Tefeci-Bezirgân kö-
kenli oldukları için aşırı biçimde halk düşmanı ve vatan satıcıdırlar. 
Ruhsuz ve alçaktırlar. Uşaklaşmaya çok yatkındırlar.

Tefeci-Bezirgân Sermayenin ideolojisi olan Şeriatçılık da bizde her 
zaman tehlike oluşturmuştur. Çünkü kendisini sürekli üreten bir Antika 
sınıf vardır. Siyasal İslam (Ortaçağcılık, Şeriatçılık ya da Şeriat düzeni 
savunuculuğu) Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi ideo-
lojisidir.

Gelelim, döneklerden, entelektüel fahişelerden oluşan halk ve vatan 
düşmanı Parababaları medyasına. Bunların da köşe başlarını hep kolejli 
dönekler tutmuştur.

Bunlar, kolejlerde, ulusal değerlerden arındırılır. Uluslarının geri, 
ilkel, vahşi, kan dökücü, yaratıcılıktan uzak olduğu öğretilir bunlara. 
Tabiî dillerinin, kültürlerinin, ahlâkî ve insanî anlayışlarının da ilkel, 
gelişmemiş ve değersiz olduğu da iyice kafalarına yerleştirilir. Böylece 
Tarihlerinin, milletlerinin, halklarının ve dolayısıyla da kendilerinin de-
ğersiz olduğu anlatılır bunlara. Tabiî kerte kerte ve usturuplu biçimde.

Tabiî bu arada da okudukları kolejin (ya da misyoner okulunun) sa-
hibi olan emperyalist ülkenin, onun dilinin ve kültürünün de çok değer-
li-üstün olduğu öğretilir öğrencilere. Böylece bu okulların öğrencileri 
kafadan sömürgeleştirilir. Kolejin sahibi olan emperyalist ülkenin ve 
devletin hayranı olurlar. Savunucusu olurlar.

Bu öğrenciler, tüm dünyada devrimci hareketin yükselişte olduğu 
60’lı-70’li yıllarda, bu devrimci rüzgârdan etkilendiler ve kendilerini 
solcu, sosyalist sanmaya başladılar. Böyle ifade eder oldular kendile-
rini. Fakat özde devrimci değildiler. Bir anlamda, bir modaya uymak 
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biçimiydi, onların devrimcilikleri. Devrimciliğin hiçbir temel prensibi-
ni bilmiyor ve benimsemiyorlardı gerçeklikte. Sadece lafta devrimciydi 
bunlar.

Nitekim okulları bitirir bitirmez de bunlar, lafta da bıraktılar devrim-
ciliği. Gönüllüce, sermaye uşaklığını, emperyalist uşaklığını benimser 
ve savunur oldular. Tabiî istisnalar bu anlattıklarımızın dışındadır. Pa-
rababaları medyasının patronları bu alçakları, bu entelektüel fahişeleri 
on binlerce dolarlık aylığa bağladı. Dikkat edersek bu şerefsiz, insan 
sefaletleri de patronlarınınkine yakın bir lüks içinde yaşamaktadır. Bu 
dönekler artık uluslararası emperyalistlerle ve onların yerli ortaklarıyla 
etle tırnak gibi kaynaştılar. Aynı yapının birer parçası oldular. Paraba-
baları medyası işte böyle oluştu.

Bu medya da doğası gereği vatan, millet ve halk düşmanıdır. Satıl-
mıştır. Batılı emperyalistlerin uşağıdır.

AB-D’nin “Yeşil Kuşak Projesi”yle
Tefeci-Bezirgânlığın özlemleri,

1950 sonrasında tencereyle kapak gibi örtüştü
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında, AB-D, İslam ülkele-

rini geri bir dünyada tutmak, orada hapsetmek için “Yeşil Kuşak Pro-
jesi” adını verdiği insanlık dışı bir proje oluşturdu. “Siyasal İslam”ı 
formüle etti. Zaten geri olan İslam ülkelerini Ortaçağın karanlıklarına 
götürmekti amacı. Böylece de bu ülkelerde hiçbir devrimci, ilerici, de-
mokrat bir hareket gelişemeyecek, kendine uygun bir ortam bulamaya-
caktı. İşte bu amaçla bir İslam ülkesi olan Türkiye, İmam Hatip Okulla-
rıyla, Kur’an Kurslarıyla, Tarikatlarla donatıldı. Milyonlarca insanımız 
bu Ortaçağcı kurumların eğitiminden geçirildi. Bu insanlarımız, dünya 
görüşleriyle, düşünce biçimleriyle artık bin dört yüz sene öncesinin in-
sanları durumuna getirildi, düşürüldü. Mantıklı düşünmenin ve doğa 
bilimlerinin düşmanı haline getirildi. Artık sadece “öbür dünya” için 
yaşar hale geldi bu insanlarımız. Bu dünyada olup biten hiçbir şey onlar 
için önem taşımıyordu. Bu dünya faniydi. Ebedi olan öbürüydü. Öyley-
se ona uygun bir şekilde yaşamalıydı. İşte bugün samimi dindarlarımı-
zın durumu, dünyaya bakışı budur.

Tabiî Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının ve onun her plandaki tem-
silcilerinin, bu saf, samimi dindar insanlarımızla bir ilgisi, benzerliği 
yoktur. Onlar için din, bu saf insanlarımızı kandırmada, sömürmede ve 
bir yük hayvanı gibi kullanmada bir araçtır. Hem de çok önemli bir 
araç. Onlar gerçek Müslüman değildir. Onlar lafta-görünüşte Müslü-



278

mandır. Özdeyse düzenbazdır, vurguncudur, asalaktır, haindir, her tür-
den insanî değerden yoksundur. Bunlar aşağılık çıkarları neredeyse ora-
da olurlar. Fırıldak gibi dönerler. Su içer, hava alır gibi yalan söyler ve 
yüz kızartıcı suçlar işlerler. Tabiî kitabına uydurarak. İşte örnek: Tay-
yipgiller... Tayyip, hemen hepsi de yüz kızartıcı suçlardan oluşan 7 tane 
dosyaya-davaya sahiptir. “Milletvekili dokunulmazlığı” sayesinde bu 
yargılamalardan şimdilik kurtulmuş gözüküyor. O, önümüzdeki süreçte 
nasıl olsa tüm savcı ve yargıçları Ortaçağcılaştırırım, o zaman da onlar 
bana dokunmaz; böylece de bu davalardan kurtulurum, diye düşünüyor.

Tayyip’in hemen tüm şürekâsı da aynı durumdadır. Çünkü benzer 
benzerini bulur...

AB-D, namuslu, yurtsever insanlarla çalışmak istemez. Çünkü öyle 
insanlar, burjuva kökenli de olsalar, bir noktada halkını ve vatanını dü-
şünebilir. Ama namussuzlar, vurguncular, insan sefaletleri, her türlü al-
çaklığı ve ihaneti duraksamadan ederler. İşte bu yüzden Tayyipgiller ve 
benzeri sermaye politikacıları çok işine gelir AB-D’nin. Çünkü AB-D 
Emperyalistleri de alçaktır, namussuzdur, insanlık düşmanıdır. İşte bu 
yüzden AB-D, böylelerini tercih eder. Hatırlayacaksınız, ABD uşağı, 
CIA’nın-Pentagon’un ya da Washington’un sesi Yasemin Çongar (o da 
dönektir), birkaç ay önce, ABD’nin bir dönem daha Tayyip ve Gül’le 
çalışmak istediğini yazmıştı. İşte istediğini elde etti ABD...

Sevrci güçlerin ezici çoğunluğu Tayyipgiller’e çalıştı
AB-D Emperyalistlerinin birinci tercihi Tayyipgiller’di.
Yerli Parababalarının, TÜSİAD’ın, TİSK’in, TOBB’un da ilk tercihi 

Tayyipgiller’di.
Satılmış pezevenkler, siyasi fahişeler, medyasının da gözdesi Tay-

yipgiller’di.
Adına STK’ler denen satılmış “Sivil Örümcekler”in de tercihi ay-

nıydı.
Tarikatların da büyük çoğunluğu Tayyipgiller’in arkasındaydı.
Vakıf üniversiteleri de Tayyipgiller’i övüyordu hep.
Amerikancı Kürt hareketi de, bağımsız aday çıkarmadığı bölgelerde 

Tayyipgiller’i destekledi.
Her yıl Kur’an Kursları’ndan mezun olan 930.000, İHL’lerden me-

zun olan 54.000 Ortaçağcı ideolojiyle doktrine edilmiş saf, bilinçsiz, 
sağlıklı düşünemez, göremez hale getirilmiş insanlarımızın ezici ço-
ğunluğu da Tayyipgiller’i destekledi.
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Ortaçağcılığın (Siyasal İslam’ın) profesyonel savunucuları duru-
munda olan 90.000 imamın tamamına yakını da Tayyipgiller’in des-
tekçisiydi.

Böyle bir Türkiye’de Tayyipgiller’in seçim kazanması değil, kazan-
maması anormal olurdu. Tabiî bu şartlarda.

Meclise giren CHP ve MHP de AB-D’cidir
Tayyipgiller’in dindarlığı gibi CHP’nin Atatürkçülüğü ve Milli Kur-

tuluşçuluğu da sahtedir. O da AB’cidir, ABD yandaşıdır. NATO’cudur, 
IMF’cidir. Asla antiemperyalist değildir. Oysa Mustafa Kemal’in te-
mel, belirleyici özelliği Bağımsızlıkçı, Antiemperyalist olmasıdır. O, 
emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış Ulusal Kurtuluş Savaşı’mı-
zın Başkomutanadır.

MHP’yse sahte milliyetçidir. MHP, CIA yönetimindeki uluslararası 
Kontrgerilla’nın özel partisidir. ABD ve CIA, bu partiyi, 12 Mart, 12 
Eylül gibi faşist darbelere sivil kitle desteği sağlamak için kurdurmuş-
tur. MHP’nin sahte milliyetçi olduğunun en açık iki kanıtı şunlardır:

MHP’nin kurucu önderi (başbuğu) Alparslan Türkeş, 1974’te, Bü-
lent Ecevit Hükümeti’nin, Türkiye’de afyon ekimini yasaklayan kara-
rı ortadan, yürürlükten kaldırarak afyon ekimini serbest bırakmasına; 
“Aman Amerika’yı kızdırmayalım!” diyerek karşı çıkmıştır. İşte böyle 
bir ABD uşağı, yüreksizdi o... 

Birkaç ay önce de Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP, ABD savaş 
gemilerinin Marmaris Limanı’na demirlemelerini protesto eden parti-
sinin iki ilçe yöneticisini hemen görevden almıştır. Besbelli ki bu iki 
yönetici samimiydi. MHP’nin milliyetçi söylemini gerçek sanmışlar, 
ciddiye almışlardı. MHP yönetiminin ABD uşağı olduğunu görememiş-
lerdi.

ABD askerleri, limanlarımıza niye geliyorlar?
Düşürülmüş, onuru ayaklar altına alınmış zavallı kadınlarımızın, 

dolar karşılığında ırzına geçmek için...
Marmaris ilçe yöneticileri, çok haklı olarak, bu duruma karşı çık-

mışlar, ABD askerlerini protesto etmişlerdi. Biz devrimcilerin yaptığı 
ve her zaman da yapacağı bir eylemi yapmışlardı. Ama MHP yönetici-
leri buna tahammül edemediler... Başbuğları A. Türkeş gibi onların da 
ABD’den ödü patlar. Sadık ABD hizmetkârlarıdır onlar...

Tayyipgiller’in AKP’si, AB-D’nin ve tüm Sevrci güçlerin desteğine, 
60 yıllık Sevrci kuşatmanın Türkiye’de yaptığı ekonomik, ideolojik ve 
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siyasi tahribata rağmen geçerli oyların yüzde 46.58’ini, kayıtlı seçmen-
lerinse yüzde 38.35’inin oyunu alabilmiştir. Yani halkımızın çoğunluğu 
yine de Tayyipgiller’e inanmamıştır; onların İblisçe hilelerine, demago-
jilerine, yalanlarına kanmamıştır.

CHP, geçerli oyların yüzde 20.88’ini, MHP’yse yüzde 14.58’ini al-
mıştır.

Bu rakamlar da gösteriyor ki, halkımızın büyük çoğunluğu aslında 
bu AB-D uşaklarının hiçbirine gerçekten inanmamaktadır. Çaresizlik-
ten, ölümlerden ölüm beğenme şeklinde bunlara oy vermektedir.

Bu hayâsızca gidişe ancak biz dur diyebiliriz,
biz son verebiliriz

Bu, böyle sürüp gitmeyecek. İnsanlar sürgit hayvan yerine konu-
lamaz. Eninde sonunda uyanır. Biz gerçek devrimciler de hep böyle 
güçsüz, dağınık kalmayacağız. Giderek güçleneceğiz. Bugün karınca 
adımlarıyla gidiyoruz. Ama gidiyoruz ve yol alıyoruz. Giderek halkla-
rımıza sesimizi daha iyi ulaştırır hale geleceğiz.

Satılmış medyanın fahişeleşmiş dönek yazarçizerleri, vakıf üniver-
sitelerinin bilim adamı maskeli ajanlaşmış Amerikan uşakları, tabiî TÜ-
SİAD ve TİSK’çiler de dâhil, koro halinde bağrışıyorlar. Tayyipgiller’e 
diyorlar ki; korkma artık! Ordu Gençliği de sana ses çıkaramaz. Sen oy-
larını artırdın. AB-D’ye hizmetkârlığını daha iyi, daha pervasızca yap. 
Tabiî bize de özelleştirme, güzelleştirme adı altında yürüttüğün yağma 
politikasından payımıza düşeni verirsin.

Ne yapalım? Bu yağmadan aslan payı hep yabancı efendilerimize 
gidecek. Buna razıyız. Ama bize de bir şey düşsün! Bu da bize yeter.

İşte böyle diyor satılmışlar ordusunun aydınları, Tayyipgiller’e...
O da bundan sonra ihanetlerinde daha cüretkâr olacaktır. Buna hazır 

olalım.
Onların ihanetleri katmerlendikçe ve Batılı emperyalistlerin (AB-

D’nin) Sevrci Kuşatması sıkılaştırıldıkça, halkımızın uyanışı ve hainâ-
ne gidişe tepki göstermesi de artacaktır. İşçi, köylü, memur, esnaf ve 
devrimci gelenekli Ordu Gençliği’mizle birlikte bu ihanet cephesinin, 
bu satılmış vatan ve halk düşmanları cephesinin karşısında Halk Kur-
tuluş Cephesini öreceğiz. Kürt kardeşlerimizle de el ele vererek De-
mokratik Halk Devrimini başarıya ulaştıracağız. Biraz geç olacak. Ama 
mutlaka olacak. Adımız gibi biliyoruz bunu...






