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İşgal edilen 18 Ada’mızın acısını duyan
bir biz varız, bir de Ümit Yalım

Eee, Kaçak Saraylı Hafız?..
Çipras’ı davet edip mükemmel bir şekilde ağırladın Türkiye’de.
Ateist olduğunu gizlemeyen Çipras, sadece şoven duygularından 

dolayı Heybeliada Ruhban Okulu’na gidip orada Fener Rum Patriği 
Bartholomeos’un yönettiği ayine katıldı. Yanında da Tayyip’in avane-
sinden İbrahim Kalın vardı. Hep beraber geyikleştiler. 

Sen ve avanense, kendi ellerinizle, gönüllü olarak, hatta belki de o 
meşhur fıkrada olduğu gibi “istemeden” verdiğiniz için Ege’deki 18 
Adamızı ve 1 Kayalığımızı; hiç konu etmedin, değil mi bu meseleyi?

Oysa, Yunanistan sadece işgal ve ilhak etmekle kalmadı. Topla-
rın namlularını Türkiye’ye çevirip, en hafifinden en ağırına kadar 
silahlandırdı da oraları. Yerleşime de açtı, kiliseler de yaptırdı Ada-
larımızda. 

Yunan Faşist Savunma Bakanı gelip hem işgalci askerleriyle kuzu 
çevirdi Adalarımızda, hem de Türkiye’ye tehdit ve hakaretler savurdu. 

Siz de yiyip yuttunuz bu ağır hakaret ve tehditleri...
Ne mide ve ne hazım varmış sizde be... Yazıklar olsun...
Hiçbiriniz ne o gün ne de bugün tık bile diyemediniz bu işgalci, sal-

dırgan ve ulusal kimliğini Türk düşmanlığı üzerine inşa etmiş devlete.
Bu Adalarımızın en azından şimdilik barışçıl bir çerçevede hesabını 

sormak ise, namuslu, yiğit, yurtsever askerimiz, Milli Savunma Bakan-
lığı eski Genel Sekreteri Emekli Albay Ümit Yalım’a düştü. Zaten o 
kahraman askerden ve bizden başka da, elden çıkarılan bu vatan top-
raklarının acısını yüreğinde duyan ve de onun hesabını sormak için gün 
sayan kimse kalmamış gibi Türkiye’de.

Ne vahim bir durum, değil mi?..
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Tıpkı Mütareke Günlerinde olduğu gibi...
Neyse, işin bu yönü ayrı bir mevzu. O da derin bir yara...
Saygıdeğer Ümit Yalım, Saygı Öztürk’ün köşesinde naklettiğine 

göre, aynen şöyle yapmış bu işi:

“Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay 
Albay Ümit Yalım, Yunanistan tarafından işgal edilen 18 adamızı 
sıkça gündeme getiren ve adalarla ilgili her gelişmeyi anlatan bir 
isim. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyaretin-
de, düzenlenen basın toplantısında adalar konusunun sorulmasını 
bekledi.

“Ancak, işgal altındaki adalarımızla ilgili hiçbir soru yöneltil-
medi. “Bu görev bana düştü” dedi ve Çipras’ın Ruhban Okulu’nu 
ziyaret edeceğini televizyon haberinden öğrenince, sabah 08.00 va-
puruyla Heybeliada’ya gitti.

“BAY ÇİPRAS, BİR SORUM OLACAK
“Adaya gelen gazetecilerden Çipras’ın saat 11.30’da geleceğini, 

saat 16.00’da ayrılacağını öğrendi. Çipras, Heybeliada’ya geldiğin-
de, iskelede bekleyen Ümit Yalım, soru sorabilmek için Çipras’a 
yaklaşmaya çalıştı. Ancak, kalabalık nedeniyle Çipras’a yaklaşa-
madı ve sorusunu da yöneltemedi. İlk girişiminde başarılı olama-
yan Yalım, Çipras adadan ayrılmadan önce onunla görüşebilmek 
umuduyla saat 15.00’te yeniden iskeleye geldi. Devamını Ümit Ya-
lım’dan dinliyorum:

“Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret etti. Adadan ay-
rılmak için iskeleye geldi. Saat 16:15 civarında Heybeliada vapur 
iskelesinin ön tarafında, kalabalığı yararak Çipras’a yaklaştım. 
Kendisiyle yan yana olduğum an İngilizce olarak ‘Bay Çipras, size 
bir sorum var. Ege Denizi’nde işgal edilen Türk adalarını ne zaman 
boşaltacaksınız?’ sorusunu yönelttim.

“O SORUNUN CEVABI
“Çipras’ın suratı asıldı ve cevap vermekte tereddüt etti. Bunun 

üzerine ben bu kez ‘Ege Denizi’nde işgal edilen Türk adalarını ne 
zaman boşaltacaksınız? Biliyorsunuz, 18 Türk Adası ve 1 Türk Ka-
yalığı Yunanistan tarafından işgal edildi’ dedim.

“Durdu, samimi bir biçimde kolumdan tuttu. Kısa bir süre 
düşündükten sonra ‘Bu kesin değil’ karşılığını verdi. Ben de ken-
disine, ‘18 Ada ve 1 Kayalık Türkiye’ye aittir’ dedim. Çipras, bu 
sözlerim karşısında sessiz kaldı ve adada yaşayan Rum kökenli va-
tandaşlarımızla fotoğraf çektirdikten sonra kendisine tahsis edilen 
tekneye binerek adadan ayrıldı. Kendisinden adalar konusunun 
oturup konuşulması gerektiğini söylemesini beklerdim. Hiç gün-
deme getirilmemesi, adalarımızla ilgili kafamdaki soru işaretlerini 
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artırdı.”[1]

Görüyorsunuz, arkadaşlar...
Yunan Başbakanı Çipras bile, 18 Adamızla ilgili olarak bunların 

Türkiye’ye ait olduğu konusunda sadece “Bu kesin değil.”, diyebiliyor.
Tayyip’in Başbakanı, Meclis Başkanı ve şimdi de İstanbul Büyük-

şehir Belediye Başkan Adayı Milyar Ali ise bu adalara pasaportla gidi-
yor...

Yani kendi vatan toprağımız olan adalara pasaportla gidebiliyor...
Güler misiniz, ağlar mısınız...
Ha, kendisini sorarsanız; kendisi düştüğü o durumdan gayet mem-

nun. Ağzı kulaklarında, adalara ayak basarken. 
Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, bu Ortaçağcı din simsar-

larında ulusal duyguların ve değerlerin zerresi bulunmamaktadır...

AKP’giller, Kıbrıs’ı da peşkeş çekme hevesinde
Sadece Ege’deki Adalarımızı, Mavi Vatanımızı Yunanistan’a peşkeş 

çekmekle yetinmiyor, ABD devşirmesi Tayyipgiller İktidarı. Kıbrıs’ı da 
aynı şekilde peşkeş çekme heveskârlığı içindedir. 

Bu konuda da daha önce yazılar yazmıştık. Bu sefer de isterseniz 
yine bir emekli askerden dinleyelim konuyu:

***
Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte Tür-

kiye karşıtı ittifaklar kurmak için hemen her yola başvurdu. ABD, İs-
rail, GKRY’yı da arkasına alarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak 
ve çıkarlarını ve Türkiye’yi doğrudan hedef alan geniş çaplı askeri tat-
bikatlara katıldı. Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi 
Arap ülkelerini Türkiye’ye karşı kışkırttı. ABD’yi Türkiye’ye karşı 
konumlandırmak için üslerini ABD’ye açacağını ilan etti. Bu ülke ile 
Türkiye’yi dolaylı olarak hedef alan stratejik diyalog başlattı. Mısır ile 
Türkiye’nin yetki alanlarına tecavüz eden Münhasır Ekonomik Bölge 
(MEB) sınırlandırma anlaşmasında imza aşamasına gelindi.

TÜRKİYE KARŞITI EYLEMLERİN ODAK NOKTASI
Avrupa Birliği (AB)’ni Türkiye aleyhine bir manivela olarak kul-

landı. AB bütün raporlarında Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de Yunanis-
tan’ı haklı bularak Türkiye’yi suçladı. 7 km. karelik Meis adasını gerek-
çe göstererek Türkiye’nin 50 bin km. karelik mavi vatanına göz koydu. 

[1] https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/saygi-ozturk/ciprasa-sorulamayani-o-sor-
du-3442667/.
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Son darbesi, ağırlıklı olarak AB’nin Akdeniz’de kıyısı olan ülkelerini 
(Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Malta ve GKRY- MED 
7) Kıbrıs Rum Kesiminde toplayarak Türkiye’ye düşmanlık içeren 
mesajlar yayımlatma oldu. Hem Kıbrıs davasında hem de Doğu Akde-
niz’de Türkiye yerden yere vuruldu. Karşımızda Ege sorunlarında, “Bu 
bizim egemenlik hakkımızdır. Tartışmayız!” diyen bağnaz bir devlet 
var. Her türlü uluslararası antlaşmaya rağmen Türkiye’ye yakın Doğu 
Ege adalarını silahlandırdı. Ve en önemlisi adalarımızı fiilen işgal etti.

NİÇİN AYRICALIKLI DAVET!
Bu ahval ve şerait içinde, sanki hiçbir şey olmamış gibi Yunanis-

tan’a sıcak mesajlar göndermek ve Çipras’ı Türkiye’ye davet etmek 
ne anlama geliyor? Jeopolitik kırılmalarda ciddi bir devlet mesajlarını 
nasıl vermeli? Üstüne üstlük Çipras’ın Heybeliada Ruhban Okulu’nu 
ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olması anlaşılır gibi değil!

ADA İŞGALLERİ OLAĞAN MI KARŞILANIYOR?
Çipras’ın davet edilmesi, hassasiyet arz eden Ruhban Okulu’nu zi-

yaret etmesi, Yunanistan’ın yaptığı düşmanca eylemlerden Türkiye’nin 
pek de rahatsız olmadığı anlamına gelir. Kaldı ki Yunanistan’ın Batı 
Trakya’da soydaşlarımıza karşı yaptığı dini ve siyasi baskılar ortadır. 
Yunanistan çok sayıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ka-
rarını uygulamamaktadır. Her devlet için en önemli konu beka ve gü-
venliktir. Bir ülke size karşı en güçlü askeri ittifakları kurmak için üst 
üste girişimlerde bulunurken, en önemlisi adalarınızı işgal ederken, o 
ülkenin başbakanını, bakanlarını davet etmek ülkenin bekası konusun-
da gösterilen hassasiyetin aynasıdır.

Ortada ağır ve vahim sorunlar varken, bunlar yokmuş gibi idare-i 
maslahat içine girmek Yunanistan’ı daha da küstahlaştırır. Çipras’ın 
gerçek görüşlerini öğrenmek istiyorsanız, Türk basınında da yer bulan 
Ta Nea gazetesini okuyacaksınız. İşte özeti: “İşgal ordusu Kıbrıs’tan 
çekilsin! Meis’in Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) kabul edilsin! 
GKRY’nin MEB’ine tecavüz edilmesin! Mavi Vatan’dan vazgeçilsin! 
Ruhban Okulu açılsın...” Böylece uzayıp gidiyor... Tüm yaptığı düş-
manca eylemlerden sonra, ayrıcalıklı olarak Türkiye’ye davet edilen 
Çipras sanırım oldukça rahatlamıştır. Yaptığı bütün girişimlerin Türki-
ye’de olağan karşılandığını düşünmüştür. Yunanistan uzmanları çok iyi 
bilir. Yunanistan’da milli birlik ve bütünlüğün anahtarı bugün de, tarihi 
süreçler boyunca da Türk düşmanlığı ve Rum Ortodoks kilisesi olmuş-
tur. Yunanistan’la ilişkilerde ve her türlü temasta Türkiye temel ulusal 
çıkar alanlarını ön planda tutmalıdır. Bu alanlardaki mesajlar muhatap-
larına açık, net ve anlaşılır bir şekilde verilmelidir.

TÜRKİYE’NİN AB SÜRECİNDE YUNANİSTAN
Diğer taraftan holding basını Çipras’ın “Türkiye’yi AB sürecinde 

destekleme” sözlerini ballandıra ballandıra aktarıyor. Oysaki Türki-



ye’nin AB’ye giriş sürecinde Yunanistan bir devlet kararı aldı. Türki-
ye’nin AB sürecinin Yunanistan’ın ulusal çıkarlarına hizmet edeceği 
değerlendirildi. Bu konuda ayak sürüyen GKRY yetkilileri Atina’da 
sert bir şekilde uyarıldı. Gerçekten de Türkiye’nin Ege ve Kıbrıs so-
rununu AB sürecine bağlaması intihar oldu. Her iki alanda da büyük 
mevziler kaybettik! AB içinde itilen kakılan Türkiye’yi Yunanistan 
daha rahat hırpalıyor. Yunanistan’daki istisnasız tüm iktidarlar Türki-
ye’nin AB sürecini desteklemiştir. Ayrıca Ahmet Davutoğlu faktörü ve 
iktidarın öngörüsüzlüğü nedeniyle Avrupa’nın mülteci oteli olan Tür-
kiye’yi pohpohlamak gerekiyor. Otelcilikten vazgeçilirse, mültecilerin 
ikinci durağı Yunanistan olur! Bu son davet, Türkiye’nin hayati ulusal 
sorunlarının pek de iyi kavranmadığı izlenimi uyandırıyor.[2]

***

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; vatan topraklarını parça parça satarak 
iktidara gelen ve iktidarda kalan, hainler haini bir gayrimeşru çetenin 
eline düşmüş durumdadır Türkiye.

Hep söyleyegeldiğimiz gibi; bunlardan kurtulmadıkça ne vatanımı-
zın, ne milletin, ne de Halkımızın gün yüzü göreceği yoktur.

Mütareke Günlerinin işgal kuvvetleri neyse, bunlar da aynen odur...
Kaldı ki onlar hiç değilse kendi devletlerinin üniformaları ve bay-

raklarıyla neydiyseler öylece ortadaydılar, görülebiliyordular. Bunlarsa 
insanlarımızı Allah’la aldatma üstadı oldukları için kendilerini Müslü-
man maskesiyle gizliyorlar ve “Türküz” diyemedikleri için de “Osman-
lı torunuyuz” yalanlarıyla kandırıyorlar.

“Yeşil Kuşak Projesi” ürünü, zihin hasarına uğratılmış halkın yüzde 
30, yüzde 40’lık bölümünü de peşlerine takabiliyorlar. Oy sandıklarına, 
mezbahaya koşturulan sürü hayvanları gibi koşturulup oylarını arttırabi-
liyorlar. Oyların geri kalan bölümünü de her türden kanunu ayaklar al-
tına alarak hırsızlamayla, yüzde 50, 52 oranına kadar yükseltebiliyorlar. 

Arkalarında Amerika ve AB Emperyalist Haydutları olduğu için de 
17 yıldan beri zulüm ve ihanetlerine, hiç hız kesmeden devam edebili-
yorlar...

Fakat her şey gibi bunların da sonu gelecek!
Hem de yaklaştı artık o son...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

11 Şubat 2019 

[2] https://www.aydinlik.com.tr/yunanistan-ve-ege-politikamiz-var-mi-soner-polat-ko-
se-yazilari-subat-2019.
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AKP’giller için İstanbul, olsa olsa
bir rant, vurgun ve talan aşkı olabilir

Eee, Kaçak Saraylı Hafız?..
Ne oldu? Yine 180 derecelik bir dönüş yaptın. 
Eskiden seçim dönemlerinde “Dindar ve Kindar” bir yüz ifadesiy-

le verdiğin pozun yer aldığı afişlerinle donatırdın, İstanbul’u ve diğer 
şehirleri. 

Şimdi ise mütebessim bakışların ve yüzün yer alıyor afişlerinde. 
Üstelik de sağ elin, sol göğsünün üstünde olarak... 

Sadece resimlerle yetinmiyorsun hem de. Kayahan’ın “Bizimkisi 
bir aşk hikâyesi” adlı bir şarkısından aşırdığın şu sözler de yer alıyor 
afişinin üst kısmında:

“İstanbul bizim için bir aşk hikâyesi...”
Demek ki, efendin ABD’den eğitimli image maker’ların, böylesi-

nin daha etkili olacağını söylediler sana. Sen de ikna oldun. Ve zoraki 
de olsa verdin bu pozları. Ve yazdırdın yanına o şairane sözleri. 

İstanbul senin için bir aşk hikâyesi, öyle mi?..
İnsan ölüp gidiyor olsa bile güler senin bu kandırmacana be...
Sizler kim, aşk hikâyesi ne...
Sizler çıkar amaçlı bir suç örgütüsünüz be!
Üstelik de bizim bu tespitimiz, sizin ilk iktidara geldiğiniz günde 

yapılmıştır. 
Çünkü daha İstanbul Belediye Başkanlığın döneminde başladınız, 

çıkar amaçlı yüz kızartıcı suçlar işlemeye. Zimmet, sahtecilik, görevi 
kötüye kullanma, resmi evrakta sahtecilik türünden suçlar... 

Hani meşhur Akbil Yolsuzluğun vardı ya... 
Şu an Yargıtay Başkanı yaptığın İsmail Rüştü Cirit kurtarmıştı o 

günlerde seni, Üsküdar Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Reisi olarak.
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Ha, şöyle bir aşk olabilir sizinki. Malum ya, aşkın da türlü tanımları 
ve anlamları vardır:

Sizinki rant aşkı, vurgun ve talan aşkı, “Kupon Arsalar Aşkı”; özetçe 
Cukka Aşkı olur be Tayyip...

Tayyip, İstanbul’a yaptığı ihaneti
kendi ağzıyla itiraf eder

Bak, sizin böyle olduğunuzun itirafı da senin ağzından ortaya ko-
nuyor ha. Milyar dolarlar harcayarak milleti yerli-yabancı Parababa-
larına soyduracağın, tabiî kendinizin de ballı komisyonlar alacağınız 
bir Üçüncü Köprü yaptırdın, Kuzey Ormanlarının olduğu bölgeye. 2 
milyon 3 yüz bin ağacı da hem bu amacınıza ulaşmak için, hem de sizin 
bir başka rant projeniz olan Havaalanı için katlettirdin. 

Nasıl elin vardı buna be Tayyip!
2 milyon 3 yüz bin ağaç... Saymakla bitmez, sen katlettirmekle bi-

tirttin...
Ne der, ünlü atasözümüz?

“Yaş kesen baş keser.”

Bu kadar baş kestirdin işte sen. Üstelik de sadece bu bölgede...
Bu zalimane işin rant amaçlı bir cinayet olduğunu yıllar önce sen 

bile itiraf etmiştin be Tayyip! Besbelli ki o zamanlar, henüz bugünkü 
kadar Para Tanrı’sına tapınır olmamıştın. Ama şimdi sizin biricik Tan-
rı’nız Para Tanrı’sıdır ve bu Tanrı asla yanında ikinci bir Tanrı’nın var-
lığına izin vermez. 

Yani sizin tek Tanrı’nız Para Tanrı’sıdır, Tayyip...
Neyse, yıllar önce bugün işlediğin bu ağır suçun ne amaçta ve ne 

derinlikte olduğunu şöyle dile getiriyordun:

***
Videonun Tapesi:
“Eğer üçüncü bir köprü olayını düşünecek olursak; bu, TEM’in 

kuzeyindeki bölgede kalan akciğerimizin yok edilmesi demektir. Ve 
bu, ciddi bir yanlıştır.

“İki; bunu bekleyen bazı mahfillere yeni rant alanları veya rant 
haritaları sağlama olayıdır. Bundan kaçınmayı ben sevgili dostum 
Sayın Kesici’ye de tavsiye ediyorum.”[3]

***

[3] https://www.youtube.com/watch?v=ESy_-G25Fd4.
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Bugün ettiğin ağır ihaneti ne de güzel itiraf ediyorsun, değil mi Tayyip...
Ha, o itirafta tüm milleti de haraca kesmen yer almıyor. 82 milyon 

insanımız, geçmedikleri köprülerin, uçmadıkları havaalanlarının, sizin 
yağma sofrasında harcadığınız milyarları yerine koymak için parasını 
ödeyecek. 

İhanet üstüne ihanet, vurgun üzerine vurgun...
Milleti ahmak yerine koyarak, sürü yerine koyarak yaptığınız hayâ-

sızca vurgun...
Yakın bölgeye bir de havaalanı yaptırdın, değil mi Tayyip?.. Tatlı 

vurgunlarınıza yeni bir alan açmak için...
Bugüne dek bir iki göstermelik uçuş dışında kullanıma açabilmiş 

değilsin o havaalanını. 
Uzmanlar hem bölgenin çok rüzgarlı olduğunu, bu nedenle de uçak-

ların iniş ve kalkışına elverişli olmadığını öne sürüyorlar hem de pistin 
altının bataklık olmasından dolayı çökme durumu bulunduğunu açıklı-
yorlar.

Yani bilimin ışığında olaya yaklaştığımız zaman, nereden baksan 
tutarsızlık, nereden baksan saçmalık...

Vurgun uğruna talan ediliyor ülkemiz. Ne yeşil bırakıyorsunuz, ne 
temiz akarsu, göl, dağ, tepe...

Eskiler “İntak-ı hak” yani “Allah söyletti”, derler, bazı senin gibile-
rin itirafları için. 

İşte böyle bir anında İstanbul’a yaptığınız kötülükleri ağzından ka-
çırıverdin şöylece:

***
Videonun Tapesi:
“Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kay-

betmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeni-
den yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şe-
hirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet 
ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum.”[4]

***
İşte bu ihanetini itiraf ediyorsun da be Tayyip. Gerçi yaptığın itiraf, 

ihanetlerinden sadece birisine ait. Daha binlercesi var, itiraftan kaçındığın.
Bak, ne diyorsun, o ihanetini gizlice dillendirirken:

***

[4] http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/849842/Erdogan__istanbul_a_ihanet_et-
tik_ben_de_bundan_sorumluyum.html.
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Videonun Tapesi:
Tarih: 17 Aralık 2013… Bu tarihten sonra internete düşen bir ses 

kaydı TOKİ’nin sattığı bu araziyle Başbakan Erdoğan’ın yakından il-
gilendiğini ortaya koydu. “BAŞÇALAN” isimli Twitter hesabından ya-
yımlanan ve Erdoğan ile Karabel arasında geçtiği ileri sürülen ses kay-
dında Başbakan, TOKİ Başkanı Karabel’e kendisinden habersiz arsa 
satışı yapıldığı için kızıyordu. Yayımlanan kayıtta, TOKİ’nin Ataşe-
hir’den bir arsayı, Şerif Enis isimli bir işadamına ait BİAT İnşaat isimli 
bir şirkete sattığı belirtiliyordu. Kayıtta Erdoğan’ın, satış anlaşmasının 
bozulması ve bundan sonraki değerli arazilerin satışı konusunda kendi-
sinden habersiz hareket edilmemesi yönünde talimat verdiği ifade edi-
liyordu. Ses kaydında, Erdoğan’ın Karabel’e “Ya Haluk bu Ataşehir’de 
sen bu BİAT’a hâsılat paylaşımıyla bir yer mi verdin” diye sorduğu, 
Karabel’in “Hayır biz öyle bir şey vermedik” yanıtı üzerine “Şerif’le-
re (Şerif Enis) vermişsin” dediği, bunun üzerine de Karabel’in “Daha 
evvelden onlar oradan arsa almışlardı efendim” diye konuştuğu ileri 
sürülüyordu. Diyalog şöyle devam ediyordu:

Erdoğan: Kaç tane taksit aldın ondan sen?
Haluk Karabel: Efendim en az bir 4-5 taksit almış olmamız lazım. 

Ben tam detaylı bilgiyi arz ederim efendim. Bunu iptal edeyim mi is-
tiyorsunuz?

Erdoğan: Offfff. Sen hemen şey yap gerekirse iptal edeceğiz.
Karabel: Ben size onu bir bilgi notu olarak göndereyim mi efendim 

arzu ederseniz. Anladım sayın başbakanım.
Erdoğan: Sen hemen iptal edilip edilmeme durumlarını onları da 

bir incele.
Karabel: Tamam efendim…
Erdoğan: Ve bu tür şeylerde, bu tür özellikle kupon yerlerin satı-

şında benden okey alacaksın. Benden onay almadan bunların satışını 
yapmayacaksın.

Karabel: Ben ben size sormadan herhangi bir şey yapmıyorum 
efendim.

Erdoğan: Ama benim bundan haberim yoktu işte.
Karabel: Onu bir kere daha gündeme gelmişti. Yine niye sattınız 

demiştiniz efendim.
Erdoğan: Eeee.
Karabel: Yani epey oldu. Bir buçuk sene oldu yani konuşmamız. 

Yanlış hatırlamıyorsam. Ben yine eski olduğunu söylemiştim.
Erdoğan: Sen onların hazırla şeylerini bana bilgisini ver.
Karabel: Tamam efendim.[5]

***

[5] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/118041/iste_istanbul_daki_sinir_degi-
sikliginin_asil_sebebi.html.
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Eee, Hafız...
Demek “Hasılat Paylaşımı” yapıyorsunuz ha?..
Vurgunlar, talanlar toplanıyor bir yere ve herkes cürmü oranında pay 

alıyor, öyle mi?
Bazen de amigoların senden habersiz, yani seni keleğe getirerek tek 

başlarına bu yağma işlerine girişiyorlar. Sen de haberini alır almaz ba-
sıyorsun zılgıtı, bu Haluk gibi piyonlarına. 

Ve ne diyorsun?
Özellikle kupon arsalar benden habersiz el değiştirmesin. Benim 

onayımı almadan el değiştirmesin, alınıp satılmasın. Yani onlarda as-
lan payı benimdir. Sen iptal et bakayım, beni atlatarak yaptığınız satışı. 
Bundan sonra da olmasın böyle bir şey!

İşte sizin İstanbul’la ilgili aşk hikâyeniz hep böylesi mide bulandırı-
cı, yüz kızartıcı, ahlâk ve vicdan dışı işlerden oluşur be Tayyip!

Siz, doğanız gereği ancak böyle aşk yaşarsınız. Başka türlü bir aşk 
size uymaz...

Sen bırak Kayahan şarkısından hırsızlama yaparak aldığın o ibareyi. 
Sen ranttan bahset, kupon arsalardan bahset, millete haraç tuzağı olarak 
kurduğun köprülerden, yollardan, havaalanlarından bahset...

Ama edemezsin, değil mi? 
O zaman Allah’la aldattığın cahil, yoksul “hülooğğ”cuların bile 

uyanmaya, ayıkmaya başlar. 
Fakat şunu bil ki Tayyip; yaptığınız tüm hırsızlıklar, tüm yolsuzluk-

lar, tüm ihanetler helvacı kabağı gibi meydanda, oportada duruyor. 
Ve yine şunu bil ki, tamamının hesabını vereceksiniz. Bir tekinden 

olsun kaçışınız, kurtuluşunuz olmayacak!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

5 Mart 2019
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AKP’giller’in çift kişilikli Kuzu’su,
uyuşturucu baronlarıyla iç içe

Bu AKP’giller’in Kuzu’suyla Kurdu arasında hiçbir fark yok be 
yahu...

Bunların tamamının ortak paydası, çıkar amaçlı kriminal işlerin 
hastası olmalarıdır. 

Hani bunların Antep Lahmacunu gibi meşhur bir Burhan Ku-
zu’ları vardır ya; üstelik de bu vatandaş, profesör ünvanlı akademis-
yen. Hem de Anayasa Hukukçusu...

Yine bu vatandaş, akademisyenliğinde yazdığı kitapta Başkanlık 
Sistemini eleştirir. Ama Tayyipgiller’den milletvekili seçilince, aynı 
sisteme övgüler düzmeye başlar.

Sorar medya emekçileri; “Hocam bu ne iştir?”, diye. 
Haa, der, eskiden savunduğum akademik görüşümdü, şimdiki ise 

siyasi görüşüm... 
İşte böylesine çift kişilikli bir kişi bu Burhan Kuzu adındaki 

AKP’giller meşhuru. 
Şimdi bunun bir de uyuşturucu baronlarıyla çıkar amaçlı ilişkiler 

içine girmiş olduğu ortaya çıktı. Hem de ne girift ilişkiler; FETÖ’cü 
Zekeriya Öz’ünden şimdilerin Tayyipgillerci Ceza Mahkemelerine 
kadar uzanan...

Neyse, hikâyenin özetini 5 Mart tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nden 
okuyalım:

***
Zindaşti bombası! Burhan Kuzu ‘Tanımam’ dediği uyuşturucu 

baronuyla yemekte...
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği id-

dia edilen eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politika-



38

ları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yer-
ken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İddialarla ilgili “Şahsı asla tanı-
mam ve olayla da hiçbir ilgim yoktur” açıklaması yapan Burhan Kuzu, 
fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Zindaşti ile yemek yediğini 
kabul ederek “2011 veya 2014... Vatandaşlık için yardım istedi. Vatan-
daşlık Genel Müdürlüğü’ne müracaat etti. Ben de genel müdürü aradım 
yardımcı olmalarını istedim. Müdür bir ay sonra bana döndü, ‘hocam 
bu adamın sıkıntıları falan var’ dedi. Ben de sıkıntı varsa kalsın dedim. 
Bir daha da görmedim adamı, ilk ve son görüşümdü” dedi.

Zekeriya Öz’ün gizli tanığı 
İranlı Naci Şerifi Zindaşti ismi ilk olarak, 24 Eylül 2007’de Büyük-

çekmece’de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuk-
lanmasıyla gündeme geldi. Zindaşti aynı yıl Zekeriya Öz’e bir ifade 
verdi ve bu ifade sonrasında “gizli tanık” olmak şartıyla serbest bıra-
kıldı.

2014 yılında Büyükçekmece’de lüks bir cip iki kişi tarafından çap-
raz ateşe tutuldu. Saldırıda Zindaşti’nin kızı Arzu Şerif Zindaşti ve 
şoförü Devrim Öztunç hayatını kaybetti. Zindaşti olaydan sonra polise 
verdiği ifadede, “hedef bendim” derken saldırının bir uyuşturucu he-
saplaşması olduğu, Zindaşti’nin Yunanistan’da bir rakibini ihbar ederek 
yakalatmasının intikamı olduğu öne sürüldü. Zindaşti’nin kızının öldü-
rülmesinin ardından Küçükçekmece’de 2 kişi öldürüldü. İddiaya göre, 
Zindaşti, kızının tetikçisi olduğunu belirlediği 2 ismi infaz ettirmişti. 
Ancak daha sonra hedefin yanlış olduğunu öğrenmişti. Kızının katili-
nin peşini bırakmayan Zindaşti, iddiaya göre, tetikçinin Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde (BAE) olduğunu tespit etti ve Dubai’de infaz talimatı 
verdi. Cinayet sonrasında B.A.E. polisinin şüphelinin izine ulaşmak 
üzere olduğunu fark eden Zindaşti, infaz talimatı verdiği adamını da 
Panama’da öldürttü.

Zindaşti’nin cinayetleri bununla da kalmadı. Avukat Kudbedin 
Kaya 2017 yılında Yeşilköy’de bir restoranda öldürüldü. Kaya, İranlı 
Naci Şerifi Zindaşti’nin kızının uyuşturucu hesaplaşmasında öldürül-
mesiyle ilgili Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 
azmettirici olmakla suçlanan Orhan Ünğan’ın avukatlığını yapıyordu.

FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan ABD Başkonsolosluğu 
çalışanı Metin Topuz’la ilişkisi ve 10 cinayetle bağlantısından dolayı 
hakkında yakalama kararı bulunan Zindaşti, 6 Nisan 2018’de Büyük-
çekmece’de bir villaya düzenlenen operasyonla eşi, suç örgütünün 4’ü 
polis 8 üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Eşi ve 3 zanlı ise serbest bıra-
kılırken Zindaşti, 2’si polis 5 adamı ile birlikte tutuklandı.

3 saatte yok oldular 
19 Ekim Cuma günü uyuşturucu baronu Zindaşti’nin avukatı “tu-

tukluluk incelemesi” için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne 
başvurdu. Başvuruyu değerlendiren 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Öz-
can, Zindaşti ve 3 adamı hakkında “tahliye” kararı verdi. Bunun üzerine 
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tutuklular gece saat 23.30 sıralarında Silivri Cezaevi’nden çıktı. So-
ruşturma savcısının tekrar itirazı üzerine yeniden tutuklanmak istenen 
Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede 
cezaevinden çıkıp çoktan sırra kadem basmıştı.

Hâkim sürüldü 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olayla ilgili soruşturma başlattı 

ve tahliye kararını veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan’ın 
görev yeri değiştirilerek Küçükçekmece Adliyesi’ne hâkim olarak gön-
derildi. Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda hâ-
kimin “İktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu 
şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde ve baskıda 
bulundu” şeklinde ifade verdiğini belirtti. Altaylı, eski milletvekili için 
“Hani her kabine değişikliği öncesi ‘Bu kez bakan olur’ denilip de bir 
türlü olamayan bir milletvekili var ya” ifadelerini kullanarak Kuzu’yu 
işaret etti. Altaylı’ya yanıt veren Burhan Kuzu, “Ben ne o İranlıyı ta-
nırım ne de o hâkimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin 
para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size 
bilmem” dedi. Altaylı’nın gündeme getirmesiyle ortaya çıkan Burhan 
Kuzu ve Zindaşti ilişkisini kanıtlayan görüntüler ortaya çıktı. Görün-
tülerde Burhan Kuzu, Zindaşti ve beraberindeki 3 kişi ile birlikte bir et 
lokantasında yemek yedikleri görülüyor.

Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin yargılaması 
süren ve Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Orhan Ünğan, Bakır-
köy Cumhuriyet Başsavcılığına “yargıya müdahale ettiği” gerekçesiyle 
Kuzu ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kuzu: Manşetten verin, ben rahatsız olmam
Fotoğraflar ile ilgili telefonda görüştüğümüz Burhan Kuzu, Zindaşti 

ile görüştüğünü kabul etti. “Evet doğrudur, doğrudur çok büyütüyor-
sunuz yazın manşetten verin, ben rahatsız olmam” diyen Burhan Kuzu 
şöyle konuştu: “Şu anlamda söylüyorum. Ben olayı anlatayım. Bu adam 
7 sene önce bana geldi. 7 sene... 2011 veya 2014... Partiden birileri ge-
tirdi ‘hocam bu adam İranlı iş yapacakmış’. E olur. ‘Peki ne yapacak-
mış?’ Bir yemek yedik. O fotoğraf o yemeğin fotoğrafı. Ne istediğini 
sordum ‘benim annem Hakkârili yarı Türk sayılırım. Vatandaşlık almak 
istiyorum. Yardımcı olsanız’ dedi. Ben ‘oluruz’ dedim. Yatırım yapacak 
bir adama o zaman milletvekiliydim niye yardımcı olmayayım. Vatan-
daşlık Genel Müdürlüğüne müracaat etti. Ben de Genel Müdürü aradım 
yardımcı olmalarını istedim. Müdür bir ay sonra bana döndü, ‘hocam 
bu adamın sıkıntıları falan var’ dedi bana. Ben de sıkıntı varsa kalsın 
dedim. Hâlâ da vatandaş değil. Yıllar sonra adamın davası çıkmış. Bir 
daha da görmedim adamı, ilk ve son görüşümdü. Neticede o dönem bu 
adamın davası yoktu. Bu fotoğrafın hiçbir anlamı yok yazsan ne olacak 
yazmasan ne olacak.”

Haber önemi yok’
Kuzu’ya Fatih Altaylı’ya yaptığı “Ben ne o İranlıyı tanırım ne de...” 



açıklamasını sorduğumuzda ise “Fatih Altaylı yazıyı yazdı ben de ce-
vap verdim. Tanımıyorum dedim. Arkasından aşağıya yazmış ‘vatan-
daşlıkla alakalı’ bir şey deyince bu adam o adam olduğunu o zaman 
öğrendim. O zaman bilmiyordum onun olduğunu. Gazetelerde görünce 
ha bu adam o adammış dedim. Zerre kadar yalanım yok. Haberini ya-
pacaksanız bunları değerlendirin. Cumhuriyet gazetesinin bu manada 
notu da iyi olmaz. Doğru değil çünkü. Millet zannedecek ki Zindaşti ile 
beraber. Benim ilgim de yok alakam da. Klasik bir haber bir önemi yok. 
Çok istiyorsanız verin ama yanlış yapmış olursunuz. Bizim hakkımızı 
da gözetin... Cumhuriyet gibi bir gazeteye hakikaten yazık olur. Bizi de 
lekelemiş olur durduk yere” yanıtını verdi.[6]

***

Kuzu’nun ifadeleri,
AKP’nin kriminal bir örgüt olduğunun kanıtı

Saygıdeğer arkadaşlar;
Kuzu’nun savunmasına dikkat ediyor musunuz?
Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan saçmalık...
Adam nasıl da Büyük Patron’u gibi yalanları art arda sıralıyor...
Körfez Arap ülkelerinden Panama’ya kadar eli kolu uzanan bir 

uyuşturucu baronuyla canciğer kuzu sarması olmuş Tayyip’in Burhan 
Kuzu’su; şimdi de patlamış gerizler gibi mide bulandırıcı kirli ilişkileri 
ortaya çıkınca kendini güya temize çıkarabilmek için çırpınıyor. 

Bu arada da her düzenbazın yaptığı gibi, olayı önemsizleştirmeye, 
basitleştirmeye çalışıyor bir taraftan da. Oysa olayın bütün yönleri va-
him. 

Bir taraftan bu iğrenç olay, bir taraftan AKP’giller’in kriminal bir 
örgüt olduğunu, yani siyasi parti filan olmayıp çıkar amaçlı bir suç ör-
gütü olduğunu kesince ortaya koyuyor. Bir taraftan da onların yargıyı 
nasıl çürütüp çökerttiklerini, Tayyipgiller’in hukuk bürolarına dönüş-
türdüklerini ortaya koyuyor, netçe, kesince, açıkça.

Cahil, bilinçsiz, yoksul insanlarımızı Allah’la aldatan bu Muavi-
ye-Yezid Dincilerinin bir suç örgütünden başka hiçbir şey olmayan söz-
de siyasi partileri, işte böylesi kişilerle doludur. 

Ne yazık ki bunlar, Laik Cumhuriyet’i çökertmişler, hukuku, yargı-
yı, eğitimi, orduyu mahvetmişlerdir. 

Bırakalım hukuk devletini, ortada bir kanun devleti bile kalmamıştır 
artık...

[6] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1277780/Zindasti_bombasi__Burhan_
Kuzu__Tanimam__dedigi_uyusturucu_baronuyla_yemekte....html.
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Her şey bu çıkar amaçlı çetenin istekleri doğrultusunda, çıkarları 
doğrultusunda işlemektedir, devlet kurumlarının tamamında. 

Fakat umutsuzluğa asla yer yok!
Tarihteki tüm diktatörlükler gibi, tüm despotluklar, şahlıklar, sultan-

lıklar, padişahlıklar, krallıklar gibi AKP adlı suç örgütünün hak hukuk 
tanımaz, zulümkâr diktatörlüğü de yıkılacaktır, muhakkak surette!

Öyle görülüyor ki sonları da bir hayli yaklaşmıştır artık. Üstelik de 
çok yıpranmıştır bunlar...

Yapımcıları ve efendileri olan ABD Emperyalist Haydutları, bunla-
rın yerine sözde yeni, yıpranmamış bir kadrolarını piyasaya sürebilirler. 

Tabiî her şey, ABD Haydudunun çıkarları doğrultusunda belirlene-
cektir. Malum ya; 1945’ten bu yana Türkiye’yi Türkiye yönetmemek-
tedir, ABD Çakalı yönetmektedir. Seçimler filan hepsi göstermeliktir, 
hikâyedir.

Bunun iki istisnası vardır:
Birincisi; 27 Mayıs Politik Devrimi sonrası oluşan kısa süreli Dev-

rim Hükümetleri...
İkincisiyse; 70’li yıllardaki yine kısa süreli Bülent Ecevit Hükü-

metleri...
Fakat örgütlü ve bilinçli halkımızın, her şeyi kendi özgür iradesiyle 

belirleyeceği günler de gelecektir muhakkak ki. İşte biz, o günlerin bir 
an önce gelmesi için halkımızı uyandırmaya, bilinçlendirmeye çalışı-
yoruz.

Ve bu sebepten her zaman, her yerde tek bir şey istiyoruz halkımız-
dan: Anlaşılmak...

Eğer bize kulak vermezlerse, bizi anlamazlarsa; bunların (Meclis-
teki Amerikancı Beşli Çete’nin) binbir yalanlarıyla başa çıkamazlar...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Mart 2019
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AKP’giller, 8 Mart kutlamalarıyla ilgili provokasyonla 
halkımızı birbirine boğazlatmak istedi

Bunlarda yalanın, riyanın, iftiranın haddi, hududu, sınırı kalma-
mıştır...

Bunlar iyice gözlerini karartmış durumdadırlar. 
Biliyorlar; iktidardan tekerlendikleri anda, kendilerini hukuka 

uygun bağımsız mahkemeler karşısında bulacaklarını.
O sebepten de iktidarda kalabilmek için her türlü iftirayı rahatlık-

la atabilmektedirler, her türlü ihaneti duraksamadan yapabilmekte-
dirler.

Şu son ihanetlerine bakın şunların bir. Tayyip, 10 Mart’ta Adana’da 
aynen şunları söylüyor kürsüden:

“Taksim’de güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir grup, 
ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Biz belediye işi gö-
nül işi diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yöneti-
mi taahhüt ediyoruz.

“Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğ-
rudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor.

“Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da ev-
latlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak 
düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz.”[7]

Görebiliyor musunuz, provokasyonun boyutunu?
Halkı “Dinciler” ve “Laikler” diye inanç temelinde bölerek ve bir-

birine karşı kışkırtıp düşmanlaştırarak boğazlatmaya kalkışmaktır bu.
Fakat Halkımız, dünyanın en toleranslı, hoşgörüye sahip halkların-

dan biri olduğu için, bunların provokasyonuna gelmiyor.

[7] https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47530402.
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Bunların gönlünden geçen, halkın birbirini boğazlamaya girişmesi, 
bunun sonucunda da binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce insanımı-
zın yok yere kanının dökülmesi, canından olmasıdır. Bunların da bu kan 
deryasını sömürerek iktidarlarını sürdürmesidir.

İnanın arkadaşlar; yüz binlerce insanımızın canına mal olsa böyle 
bir provokasyon, bunların kılı kıpırdamaz ve zerre miktarda olsun yü-
rekleri sızlamaz ve acı duymazlar.

Zaten insana özgü yürek diye bir şey yoktur bunlarda...
İşte o sebepten, ellerini hep sol göğüslerinin üzerinde tutarak “Bakın 

sizler gibi bizim de burada yüreğimiz var.” demek isterler ve bu anlam-
da bir mesaj vermek isterler halkımıza.

Bunlarınki taş bir kalptir sadece. His yoksunu, empati yoksunu, acı-
masızlık timsali...

Oysa namuslu olmak kaydıyla her aklı başında insanımız bilir; Tür-
kiye’de hiç kimsenin, hangi dinden, mezhepten, inançtan olursa olsun, 
ezanla bir sorununun bulunmadığını. Ve Türkiye’de hiç kimsenin ezanı 
ıslıkla protesto edecek kadar manyaklığa düşmeyeceğini...

Aslında bunlar da adları gibi bilmektedirler böyle bir şeyin olmadı-
ğını. Fakat amaçları provokasyondur, halkı birbirine katlettirmektir ve 
masumların cesetleri üzerinde devran sürmektir.

Tayyip böyle der de Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli Amigosu boş du-
rur mu hiç?

O da hemen durumdan vazife çıkarıp inmeli bedeninden hiç beklen-
meyecek bir şekilde höykürür, kürsüdeki mikrofondan, ulusal duygula-
rını sömürdüğü cahil ve bilinçsiz insanlarımıza. O da aynen şöyle der:

“Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, ib-
lise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir.”[8]

Görüldüğü gibi, provokatörlükte ve ihanette birbirleriyle yarışmak-
tadırlar, Kaçak Saraylı Hafız ve onun Arka Bahçeli’si...

Milletten, milliyetçilikten bahsediyor bir de, hiç utanmadan, yüzü 
kızarmadan...

Ege’deki 18 Adamız ve 1 Kayalığımız, amigoluğunu yaptığın Tay-
yipgiller tarafından Yunanistan’a peşkeş çekilirken hangi deliğe kafayı 
sokup gizlendin sen?

Tank Palet Fabrikası, hain Arap Şeyhlerinin diktatörlük ettiği Ka-

[8] https://tr.sputniknews.com/turkiye/201903111038132070-devlet-bahceli-ezan-islik-i-
hanet/.
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tar’a satılırken niye hiç gıkın çıkmıyor?
Laik Cumhuriyet’in tüm kurumları bir bir yerli-yabancı Parababala-

rına yeyim ettirilirken niye açıp bakmıyorsun, bu ihanetlere karşı?
Sen sadece NATO milliyetçisisin, CIA milliyetçisisin...
Asla Türk Milliyetçisi değilsin...
Gece Yürüyüşü düzenleyen feminist kadınlar polisi karşılarında bu-

luyorlar, söz konusu gecede. 16 yıldan bu yana yapageldikleri yürüyü-
şün bu kez polisçe engellenmesini kabullenemiyorlar. Ve bu kanunsuz-
luğa karşı direnişe geçiyorlar. Polis de onlara biber gazıyla ve coplarla 
saldırıda bulunuyor. 

Kadınların ıslıklarla ortaya koydukları tepki, sadece polisin bu ka-
nunsuz ve acımasız saldırısına yöneliktir. Yoksa başka hiçbir şeye de-
ğil...

Ezanla ne sorunları olsun bu kadınların?
Zaten o an can derdine düşürülmüş yürüyüşçü kadınlar. Kendilerine 

bu acımasız ve vicdansız saldırıyı yöneltenleri protesto etmektir dert-
leri. 

Ama işte Tayyipgiller ve avanesi ve onun Kaçak Saray’ının Arka 
Bahçeli’si ve onun yandaş medyası, her zaman yaptığı gibi, fıtratı ge-
reği, olayı saptıracak, rayından çıkaracak. Ve tek sermayesi olan din 
sömürüsünü de acımasızca ve vicdansızca burada da yapacak...

Başka sermayeleri mi vardır ki bunların...
Yalan, dümen, iftira, kamu malı hırsızlığı, ihanet, vatan satıcılığı ve 

ABD işbirlikçiliği; işte bunların ruhlarını oluşturan karakteristik özel-
likleri bunlardan ibarettir.

AKP’giller, kanlı olaylar yaratma peşinde
Gece Yürüyüşü düzenleyen feminist kadınlar, bir açıklamada bulu-

narak savundular kendilerini, bildiğimiz gibi. Ve üzerlerine atılan suç-
lamanın gerçek dışı olduğunu net bir şekilde ortaya koydular.

“İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanan ka-
dınların ezanı ısladıkları iddiası üzerine “17. Feminist Gece Yürü-
yüşü”, yazılı açıklama yaptı.

“YALAN HABERLE VE NEFRETLE ÖRTÜLEMEZ”
“Yürüyüş yapmak isteyen kadınların şiddete maruz kaldığı be-

lirtilen açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde İstanbul 
Taksim’de 17. Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan/katılmaya çalı-
şan on binlerce kadına uygulanan polis şiddetinin üzeri ayrıştırı-
cı-kutuplaştırıcı dille, seçim malzemesi de yapılarak, yalan haberle 
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ve nefretle örtülemez. Başka kılıflara bürünmeye çalışılsa da bu-
nun adı, kadın düşmanlığı” denildi.

“BİZİM İSYANIMIZ POLİS BARİKATINA”
“Yürüyüşün, 16 yıldır sorun yaşanmadan yapıldığı kaydedilen 

açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Polis kadınların yolunu keserken, bir araya getirmezken, gaz 

sıkarken, arama yaparken ezan dinlemedi. 8 Mart’ta sesini yük-
seltmeye gelen kadınların kalabalığı polis barikatları arasına sıkış-
tırılmaya çalışıldı. Sığmadık. 16 yıldır yürüdüğümüz güzergâhta, 
yürümemizi engelleyip bizi caminin yanında tutanlar şimdi de 
kalkmış ‘Ezana karşısınız’ diyor. Kimse çarpıtmasın: Bizim isyanı-
mız polis barikatına, kadınların yürüyüşünü, 8 Mart’ı engellemek 
isteyenlere… Biz 17 yıldır o caddedeyiz, her yıl aynı saatte sesimizi 
yükseltiyoruz. Toplumu bölen değil, beraber eşit ve özgür bir haya-
tı kuracak politikalarda ısrarcı olduğumuzu bir kez daha tekrar-
lıyoruz. Biz kadınların derdi ortak; bizim derdimiz patriyarkayla, 
kadın düşmanlığıyla!”[9]

İşte, yürüyüşçü kadınların açıklamaları da ve olayın gerçekliği de 
budur.

Fakat Tayyipgiller, Gezi İsyanı’mız günlerindeki uydurdukları bü-
yük yalan ve provokasyon girişimi olan “Kabataş Gelini” iftirasında 
olduğu gibi, burada da karanlık ruh dünyalarının bir yansıması olan za-
limane, kanlı olaylar yaratma peşindedirler. Ve bundan da siyasi rant 
elde etme, iktidarlarını sürdürme arayışında ve amacındadırlar.

Onların derdi zaten hep bu olmuştur: Binbir çeşit yalan, hile ve iha-
netle halkımızı kandır, Allah’la aldat, Amerikan işbirlikçiliğinde sınır 
tanıma, bu sayede de iktidarını sürdür, küpünü doldurmaya devam et...

Aslında Tayyipgiller ve Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si ve onların 
besleme, yandaş medyasının yazarçizer ve programcıları açıkça TCK 
Madde 216’da tarif edilen ve müeyyidelendirilen suçu işlemektedirler. 
Hem de açıkça ve kesin bir biçimde. 

Fakat nerede onların bu suçlarını sorgulayacak, onları hesaba çeke-
cek yargı...

Yani hukuka, kanuna ve vicdanına bağlı savcı ve yargıçlardan olu-
şan yargı...

Bunlar Laik Cumhuriyet’i çökertirken yargıyı da tarumar etmişler-
dir. Yargı da artık Tayyipgiller’in hukuk bürosundan başka bir anlama 
gelmemektedir. Ve onun da amacı, Kaçak Saraylı ve avanesinin salta-
natını korumaktan ve kollamaktan ibarettir.

[9] https://www.haberler.com/ezanin-protesto-edildigi-iddialarina-11822393-haberi/.
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Fakat ihanetleri kadar büyük bir yanılgı içindedir bu hafızlar. Tarih-
teki bütün benzerleri gibi kendilerinin de sonu muhakkak gelecektir!

Hem de o son epeyce yaklaşmıştır gayrı...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Mart 2019 
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Meclisteki Amerikancı Dörtlü ve Beşli Çete terimini
ilk kullanan ve en duru şekilde anlatan biziz

Eee, Kaçak Saraylı Hafız?
Hem kanunsuz bir biçimde bizim Seçimlere girmemizi engelleye-

ceksin, hem de bizim siyasi terimimizi, hırsızlama yöntemiyle aşırarak 
siyasi rakiplerine karşı kullanacaksın, öyle mi?

Oh, ne âlâ memleket...
Salçasından da koy...
“Yahu ben bu adamların Seçime katılmalarını, yasal hakları ol-

masına rağmen, kanunları hiçe sayarak, emrim altına aldığım Yargı-
tay ve YSK’yi kullanarak yasakladım. Bari hiç değilse, siyasi termino-
lojilerinden işime gelen bir terimi aşırıp kullanmayayım. Bu kadarını 
da yapmayayım bari.”, diyemiyorsun be Hafız!

Öyle ki, hırsızlama iş görmek, ruhunun derinliklerine kadar işle-
miş be...

Konu şudur:
Bizi izleyen arkadaşlar bilir, ya da biliyor olmalıdır. Veya hatırlaya-

caktır. Biz 2015’te TRT’de yayınlanan, TRT’nin bizimle yaptığı bir rö-
portajda, ki bu özet olarak yayımlanmıştır TRT’de, aynen şöyle demiştik:

“Bu Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete, hepsi de birbirinin 
kardeşi. Yani bunların Türkiye’yi götürebilecekleri tek bir yer var: 
Suriyeleşme ve orada parçalanmak, Yeni Sevr çerçevesinde ve BOP 
Planı çerçevesinde Türkiye’nin parçalanması.

“Çünkü bunlar özgür iradeleriyle, vicdanlarıyla düşünüp, dav-
ranan insanlar değil. Hepsi şu anda birer proje partisine dönüşmüş 
durumda. Hepsinin ellerini, bilinçlerini ve dillerini Amerika oyna-
tıyor, CIA, Pentagon, Washington oynatıyor. Yani bunlar özgür ira-
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deleriyle bir şey yapacak durumda değiller.”[10]

Yine 1 Kasım 2015 Seçimleriyle ilgili olarak yaptığımız TRT Ko-
nuşmasında şöyle demişiz:

“Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çete, Washington’daki İb-
lis’in bu sadık hizmetkârları her gün saatler boyu televizyonlarda 
konuşuyorlar. Bir teki olsun, bir tek kere olsun Türkiye’nin içinde 
bulunduğu bu vahim durumdan söz ediyor mu?

“Onlar hiçbir gerçekliği olmayan masallarla seni kandırmaya 
çalışıyorlar. İşte 7 Haziran öncesi de konuştular bu ekranlardan. 
Ne anlattılar sana?

“Hiç. Bayram çocuklarını boyalı şekerlerle avutur gibi seni 
avutmaya çalıştılar. Biri, ben sana iki bayramda şu kadar bayram-
lık vereceğim, dedi. Öbürü, ben ondan daha çok vereceğim, dedi. 
Biri, ben asgari ücreti şu kadar artıracağım, dedi. Öbürü, ben on-
dan daha fazlasını vereceğim, dedi. Tıpkı sarı sendikaların toplu-
sözleşme masaları denen ihanet ve satış masalarında İşçi Sınıfımızı 
Parababalarına satarken yaptıkları gibi, geyikler yaptılar.

“Çünkü yok bunların halka verebilecekleri bir şey. Bunlar aynı 
yolun yolcusu. Bunlar, bu ihanetler, bu vurgunlar, bu soygunlar, bu 
katliamlar düzeninin temsilcileri ve savunucuları. Bunların hiçbi-
ri kendi akıllarıyla, kendi vicdanlarıyla düşünüp davranamazlar. 
Bunlar Washington’daki Firavunun sıradan kuklalarıdır. Bunların 
ellerini, kollarını, başlarını, dillerini perde gerisinden hep o kuklacı 
oynatır.

“Zaten bunların hepsi birer proje partisidir. AKP doğrudan 
ABD, İngiltere ve İsrail yapımıdır. Görevi de BOP’un hayata ge-
çirilmesinde taşeronluk yapmak, İsrail’in düşmanlarının bertaraf 
edilmesinde rol almak ve İslam’ın içinin boşaltılarak bir CIA-Pen-
tagon İslamı haline dönüştürülmesinde kendisine verilen emirleri 
uygulamaktır.

“CHP, CIA ve MOSSAD kaynaklı bir kaset operasyonuyla yö-
netimi değiştirildikten sonra artık tam anlamıyla bir proje partisi-
ne dönüştürülmüştür.

“MHP, zaten 1965’te CIA’nın emrindeki Kontrgerilla’nın bir 
özel örgütü olarak kurulmuştur.

“HDP ise 1991’den itibaren yani Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle 
birlikte dümeni Amerika’ya kıran ve onunla eklemlenen Ameri-
kancı Kürt Hareketi’nin siyasi plandaki partisidir.

“Bunların Türkiye’yi götürebilecekleri bir tek yer vardır: Suri-

[10] https://www.youtube.com/watch?v=Ar9Cf8asgic, Nurullah Ankut, Seçim Konuş-
maları - AB-D Emperyalist Haydutlar Çetesi ve Yerli Hain İşbirlikçilere Karşı 2015 
Genel Seçimleri Çerçevesinde Siyasi Değerlendirmeler, Derleniş Yayınları, s. 105.
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yeleştirmek. Bunlara verilen görev, orada BOP Planı çerçevesinde 
Türkiye’nin parçalanmasına yani Yeni Sevr’in pratiğe geçirilmesi-
ne katkı sunmaktır.”[11] 

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar; Meclisteki Amerikancı Dörtlü 
Çete’yi, en cahil yurttaşımızın bile duraksamadan anlayabileceği açık-
lıkta ortaya koymuş, göstermişizdir.

“İyi Parti”nin iyiliği, Amerika ve NATO içindir
Hatırlanacağı gibi, sonradan Kontrgerilla’nın siyasi plandaki para-

militer örgütü MHP’den kopan Meral Akşener liderliğindeki bir gru-
bun oluşturduğu ve Amerikancılığı, NATO’culuğu programlarına dek 
yazmaktan geri durmayan yeni bir Amerikancı çete yer aldı Mecliste, 
“İyi Parti” adıyla.

Bunların “iyi”liği, zinhar halkımız için değil. Amerika adına yapılan 
bir iyiliktir...

Bu vatandaşlar hiç utanıp arlanmadan programlarına geçirdiler 
Amerikan işbirlikçiliğini, NATO’culuğu, aynen şöyle diyerek:

“NATO
“Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya dü-

zeni içinde Batı kurumları içinde yer almıştır. Ülkemizin savunma 
politikası da Batı güvenlik sistemine entegre edilmiştir. Savunma 
politikasında en üst şemsiye olarak NATO bulunmaktadır. NATO 
bir siyasi yapılanma olup üyelerinin müşterek savunma ihtiyaçları-
nı da karşılamaktadır. Türkiye’nin NATO şemsiyesinde olması mil-
li politikalar ve stratejiler uygulamasına engel olmadığı gibi İttifak 
üyeliğimiz diğer ittifak ve mekanizmalardaki ülkelerle kendi milli 
çıkar ve ulusal güvenliğimizin gereği olarak kurulacak ilişkilere ve 
iş birliği çabalarına da aykırı değildir.”[12]

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; utanç verici bir güzellemede bulunuyor-
lar NATO’ya. İnsan soyunun baş belası ABD Emperyalist Haydudunun 
komutasındaki saldırgan askeri örgütü NATO’yu, bir melekler toplulu-
ğuymuş gibi gösteriyorlar. 

Oysa Türkiye’nin bugün içine düşürülmüş bulunduğu vahim duru-
mun en önde gelen etkenlerinden biridir, Türkiye’nin NATO’ya sokul-

[11] (https://www.youtube.com/watch?v=brHKZDHJcfM, Nurullah Ankut, Seçim Ko-
nuşmaları - AB-D Emperyalist Haydutlar Çetesi ve Yerli Hain İşbirlikçilere Karşı 2015 
Genel Seçimleri Çerçevesinde Siyasi Değerlendirmeler, Derleniş Yayınları, s. 119.
[12] http://www.yenicaggazetesi.com.tr/iyi-partinin-program-ve-tuzugu-ilk-kez-yenicag-
da-175673h.htm.
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ması ve Türk Ordusu’nun, yarı sapık, yarı sarhoş ABD generallerinin 
emrine verilmesi.

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Faşist Darbelerinin ve o darbelere 
zemin hazırlamak için 5 bini aşkın masum gencimizin birbirine katletti-
rilmesi, NATO içinde yer alan “Süper NATO”-“Gladyo”, Türkiye’de-
ki bilinen yaygın adıyla “Kontrgerilla”nın eseridir.

Tayyipgiller’in ve onun 2013’e kadarki can dostu FETÖ’nün ve 
bilumum Ortaçağcı tarikatların, cemaatlerin Türkiye’nin başına bela 
edilmesi, Laik Cumhuriyet’in çökertilmesi, Yargının, Ordunun, Eğiti-
min tarumar edilmesi, hep NATO’nun ve arkasındaki hain gücün, ABD 
Emperyalist çakalının ve onun Avrupalı ortağı AB Emperyalist devlet-
lerinin eseridir.

Fakat burjuva partileri, bu hainane yolun gönüllü ve heveskâr yolcu-
larıdır. Onlar adları gibi bilir ki; 1950’den bu yana Türkiye’de iktidarla-
rı getiren de, götüren de hep ABD Haydudu olmuştur. Yani Türkiye’yi 
Türkiye yönetmemektedir; ABD yönetmektedir doğrudan.

Seçimler, Meclis, burjuva partileri, demokrasicilik oyunları, bilmem 
neler bu işin kılıfıdır, maskesidir, peçesidir...

Her seçim sonunda sandıktan ABD’nin istediği ve belirlediği kom-
binasyon çıkar...

İşte bu sebeplerden dolayı biz, Amerika için “İyilik sağlık” demek 
olan bu partinin de Mecliste yer alması sebebiyle, siyasi terimimizde 
buna uygun bir değişiklik yaptık. 

Dedik ki; “Meclisteki Amerikancı Beşli Çete”...

 “Meclisteki Amerikancı Beşli Çete”nin en önde geleni 
AKP’giller, Beşli Çete terimimizi hırsızlamaya kalkıyor

Tayyip ve şürekâsı, son günlerde tanık olduğumuz gibi, bizim bu te-
rimimizi hırsızlayıp aşırıyorlar. Diyorlar ki kendilerine muhalefet eden, 
kendileri gibi Amerikancı burjuva partileri kast ederek; “Dörtlü Çete”...

Tayyip de, avanesinde yer alan amigolar da kullanmaya başladılar 
bu terimi. 

Mesela şöyle diyor Tayyip, bir keresinde:

“Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya’daki o şar-
latana, Kandil’deki terör ağlarına taşeronluk yapmıyoruz. Bir de 
yanlarında adı iyi olan bir parti, bir de adı Saadet olan particik var. 
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Bu dörtlü çete Cumhur İttifakı’na karşı birleşiyor.”[13]

Tayyip Efendi!
Avaneni oluşturan yüzlerce amigondan bir teki olsun Pensilvanyalı 

FETÖ’ye övgü düzmekten geri kalabilmiş midir acaba?
Abdüllatif Şener’in doğru bir şekilde ortaya koyduğu gibi, AKP’gil-

ler’inin tamamı FETÖ’nün can dostuydu be...
FETÖ’yü Orduya da, Yargıya da ağırlıklı biçimde yerleştiren sen 

değil misin?
Polisi, Milli Eğitimi FETÖ’ye teslim eden sen değil misin?
“Cemaatçi kardeşlerim bizden bugüne kadar ne istediler de verme-

dik?” diye bu ihanet işbirliğini en açık, en kesin biçimde ortaya koyan, 
itiraf eden bizzat sen değil misin?

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK’yle de Oslo’sundan Kan-
dil’ine, Dolmabahçe’sinden İmralı’sına kadar görüşmeler yapıp onlarla 
yıllar boyu iş tutan sen değil misin?

Ayıptır ya...
Geç bu masalları geç...
Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin de en önde geleni senin 

AKP’giller’indir...
Çünkü ABD Çakalı, bu ihanet oyununda size iktidar rolünü oyna-

mayı vermiştir, diğerlerine muhalefet.
Hepiniz ABD Emperyalist Hayduduna yaptığınız hizmetkârlığın, do-

layısıyla da Türkiye ve Ortadoğu Halklarına ettiğiniz ihanetin, yüz mil-
yarlarca dolarlık kamu malı hırsızlığının ve daha işlemiş olduğunuz bin-
bir suçun hesabını vermekten kaçamayacaksınız, kurtulamayacaksınız.

Unutma ki biz ne dersek odur gerçek!
Ve bizde zamanaşımı yok!
Sağlığınızda ya da ölümünüzde, ama mutlaka yargılanıp mahkûm 

edileceksiniz. Hak ettiğiniz cezalara çarptırılacaksınız!
Ha, şunu da belirtmiş olalım:
Bugünkü Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yargılanacaksınız. Tabiî 

hukuka, vicdanına, namusuna sadık, bağımsız mahkemeler huzurunda 
hesap vereceksiniz!..

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Mart 2019 

[13] https://www.birgun.net/haber-detay/ erdogan-bunlar-4lu-cete.html
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Tank Palet Fabrikası satışına,
“50 milyon dolar bulamadık” kılıfı

Demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 50 milyon dolar bulamadı, 
öyle mi Tayyip?

Bu sebeple de 20 milyar dolar değer biçilen Adapazarı Tank Palet 
Fabrikası’nı, amigon, dönek Şems Ethem’in BMC’sinin de ortaklığı-
nın bulunduğu Katarlılara satıp geçtin ha?..

Ayıp ya...
Yazıklar olsun sana!
İnsan utanır be, 50 milyon dolar bulamadık, derken. 
Kamu mallarını lüplettiğin Havuzcu onlarca müteahhitini dolar 

milyarderi yaptın be!
Şimdi de kalkıyorsun, 50 milyon dolar bulamadık, diyorsun. Ve se-

nin ihanet soslu bu yalanını da Allah’la aldattığın, meczuplaştırdığın 
“hülooğğ”cularının yüzde kaçı yutmuş, göreceğiz bakalım önümüz-
deki hafta sonu.

Aynen şöyle demişsin, Sakarya’da 19 Mart’ta miting meydanında 
höykürürken:

Arifiye’de ana bakım fabrikası, fırtına obüsü, poyraz mühim-
mat aracı, silahlı kuvvetlerimiz için çeşitli paletli araçlar, dürbün-
ler ve optik malzemeler üreten önemli bir tesistir. Savunma sanayi-
mizin birikiminde önemli yeri olan bu tesisi, modernize etmemiz ve 
daha etkin kullanmamız şart hale gelmiştir. Bu çalışmaları sadece 
kamu imkânlarıyla gerçekleştirmeye kalktığımızda böyle bir fab-
rikayı en az oraya yapılacak yatırım için 50 milyon dolar gereki-
yordu. Bunun için Arifiye’deki ana bakım fabrikasının işletmesini 
gereken yatırımları da yapmak, modernizasyonu gerçekleştirmek 
ve üretimi hızlandırmak üzere, BMC’de yüzde 50-50 Katar ile ora-
da ortaklığımız var. Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına 
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burayı Katar-Türk işbirliği olan BMC’ye devrettik.”[14]

Yalan söylemeye ağzınız ne kadar da alışmış be. 
Kaç uçağın var altında?
Medyadan öğrendiğimize göre 13...
Bunların her birinin ederi nedir?
Herhalde birini satsan 50 milyon doları karşılayıverir, fazlasıyla. 

Eğer milletimize deseydin, 50 milyon dolar lazım Tank Palet Fabri-
kamızı modernize etmemiz için diye; bir haftayı geçmez, hatta birkaç 
günü bulmaz, fazlasıyla toplanırdı bu para. 

Ama senin derdin başka: Türk Milletinin Ordusunu çökertmek, fab-
rikalarını kapatmak, hastanelerini kapatmak, okullarını kapatmak, so-
nunda da devşiricin, yapımcın ve efendin ABD Emperyalist Çakalının 
BOP’una uygun hale getirmek. Yani BOP çerçevesinde Türkiye’yi üç 
parçaya bölmek.

Yaptığın düpedüz ihanet be!
FETÖ’nün yaptığından zerre farkı yok, yapıp ettiklerinin. İkinizin 

de efendisi ve oynatıcısı aynı çünkü...
O yüzden Laik Cumhuriyet’e düşmanlığınız. Antiemperyalist Birin-

ci Ulusal Kurtuluş Savaşı’na düşmanlığınız. O savaşımızın önderlerine; 
Mustafa Kemal’e, İnönü’ye ve silah arkadaşlarına düşmanlığınız. Ve 
tüm bunlara ilaveten de kalkıp pervasızca; “Keşke Yunan galip gel-
seydi”, diyerek o güne dek karnınızda bir günah bebesi gibi taşıdığınız 
ihaneti, vatan millet düşmanlığını, halk düşmanlığını açığa vurmanız...

Bugün devran sizin, sürün bakalım. Fakat söylemedi demeyin:
İhanet yolculuğunuzun sonuna yaklaştınız...
Hazin olacak sonunuz...
Hukuktan güç alan, kanunlarla çalışan, bağımsız mahkemeler karşı-

sında bulmanız kendinizi, pek uzak değil. 
Hep söylüyoruz ya; bugünkü TCK’de yer alan kanunlar mucibince 

yargılayacağız sizi. İhanetlerinizi, vurgunlarınızı, hırsızlıklarınızı ve iş-
lemiş olduğunuz binbir suçunuzu tek tek önünüze koyacak o mahkeme-
lerin savcıları. Bir tekinden olsun kendinizi temize çıkaramayacaksınız. 

Çünkü tepeden tırnağa her türden suça batmış durumdasınız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Mart 2019

[14] https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-turkiyeyle-hesabi-olan-her-
kes-31-marti-bekliyor/1422557.
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Vatan Topraklarını kendi ellerinizle teslim ettiniz!
Bu Kaçak Saraylı Hafız ve avanesinin tamamı birbirleriyle ihanet 

yarışında be yahu...
Vatan satıcılığı yarışında, Amerikan işbirlikçiliği, Amerikan taşe-

ronluğu yarışında...
Saldırgan alçak Yunan Devleti, Ege’deki 18 Adamızı ve 1 Kayalı-

ğımızı, AKP’giller’deki ihanet potansiyelinin derinliğini hissedince, 
işgal etmişti, hatırlayacağımız gibi. 

Namuslu-yurtsever Subay Ümit Yalım’ın hem de belgesi-kanıtıy-
la ortaya koyduğu gibi, AKP’giller’in eliyle o adalar teslim edilmişti 
Yunanistan’a.

Hani demiştik ya; bunlar “istenmeden verenler” kategorisine da-
hildir diye... 

Yahu ihanetin, vatan satıcılığının, utanmazlığın arlanmazlığın ve 
Para Tanrısı’na tapınmanın bunlarda ulaşmış olduğu şu boyutu gö-
rebiliyor musunuz?

Görebilmeniz için Yeniçağ Yazarı Ahmet Takan’ın 4 Aralık 2018 
tarihli yazısını aynen aktarıyoruz:

***
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un işgal altındaki 

Keçi ve Gavdos adalarına kondurulan Yunan otellerini pazarlamasın-
dan sonra adalarımızda Yunan oteller zincirinin kurulduğu ortaya çıktı. 
Yunan işgali altında olan İzmir Koyun Adası’nda 4 otel, Aydın Hur-
şit Adası’nda 6 otel, Aydın Nergizçik Adası’nda 1 otel, Aydın Marathi 
Adası’nda 1 otel, Aydın Eşek Adası’nda 2 otel, Muğla Keçi Adası’nda 
1 otel, Antalya Gavdos Adası’nda 4 otel olmak üzere toplam 19 otel 
işletmeye açılarak Yunan oteller zinciri kurulmuş.

Pekii!.. Tüm bunlar olup biterken “One minute”çiler ne yapmış?.. 
Aynı Türk adalarının işgalinde yaptıkları gibi hoşgörü içerisinde Yu-



nan’a yol verip, kıllarını bile kıpırdatmamışlar!..
Belki, bu oteller de neymiş diye merak edersiniz veya günün bi-

rinde Turizm Bakanı Ersoy’un şirketi etstur’un ünlü gemisine atlar bir 
gezinti yaparsanız diye listeyi sunalım... Ama unutmayın!.. Bu oteller-
de konaklayabilmeniz için aynı Binali Yıldırım gibi pasaport ile kendi 
adalarımıza giriş yapabilirsiniz. Yunan, başka türlü izin vermiyor. İşte, 
işgal edilen Türk adalarında işletilen Yunan otelleri;

İzmir Koyun Adası’nda; Captain Diamantis Mansion Grand 
Apartment, Captain Diamantis Mansion Standard Room, Captain Di-
amantis Mansion Executive Suite ve Captain Diamantis Mansion De-
luxe Room.

Aydın Hurşit Adası’nda; Nektaria on the Beach, Studios Nekta-
ria, Studios Rena, Eftichia Rooms&Studios, Costareli ve Patras Apart-
ments.

Aydın Nergizçik Adası’nda; Katsavidis.
Aydın Marathi Adası’nda;Pantelis Marathi Island Resort.
Aydın Eşek Adası’nda; Studios Ageri ve Island Studios.
Muğla Keçi Adası’nda; H Hotel Pserimos Villas.(Turizm Bakanı 

Mehmet Nuri Ersoy’un şirketi etstur da Yunan H Hotel Pserimos Vil-
las’ı pazarlıyor.)

Antalya Gavdos Adası’nda; Gavdos Princess, Gavdos Studios, 
Metochi Gavdos ve Manthos Casa. (Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy’un şirketi etstur da Yunan Gavdos Studios Otelini pazarlıyor.)

Turizm işletmesi belgeleri kimden?
İşgal edilen Türk topraklarında Yunan küstahlıkları devam ederken, 

Türkiye’de iktidarı ve muhalefeti ile siyasiler 3 maymunu oynarken 
“bunlar nasıl oluyor” sorusu biraz komik kaçacaktır. Türk adalarını iş-
gal eden, üzerinde ağır silahlarla, gerçek mermilerle askerî tatbikatlar 
yapan, Türk kara sularında petrolümüzü çalıp satan Yunan’a ara sıra 
dümenden söylenmekten öte ne yapılabildi?. Cevap; Koskocaman bir 
hiç!..

Ege’de işgal edilen Türk topraklarında içler acısı durumu durma-
dan, yılmadan belgeleriyle ortaya döken Millî Savunma Bakanlığı eski 
Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, adalarımızın işga-
li döneminde, Atilla Koç, Ertuğrul Günay, Ömer Çelik, Yalçın Topçu, 
Mahir Ünal, Nabi Avcı, Numan Kurtulmuş ve Mehmet Nuri Ersoy’un 
Turizm Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatıp, “hâlihazırda işgal altın-
daki Türk adalarında faaliyet gösteren toplam 19 Yunan oteline Turizm 
Yatırımı ve Turizm İşletmesi Belgelerini kim verdi? T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı mı yoksa Yunan Turizm Bakanlığı mı” diye soruyor.

Ümit Yalım, bir gerçeği daha gözler önüne seriyor;
“Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB’ın başvurusu üzeri-

ne İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, 29 Mart 2017’de, booking.
com’un Türkiye’deki faaliyetlerini yasakladı. Mahkeme kararına göre 
booking.com, Türkiye’de yerleşik otel ve konaklama tesislerini pazar-
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layamaz ve pazarlanmasına aracılık edemez. Ancak booking.com şir-
keti, Türkiye’de yerleşik olan Hurşit Adası’nda 6, Nergizçik Adası’nda 
1, Eşek Adası’nda 2, Keçi Adası’nda 1 ve Gavdos Adası’nda 4 olmak 
üzere toplam 14 Yunan otelini pazarlıyor ve pazarlanmasına aracılık 
ediyor.

 Anayasanın 138. Maddesine göre yürütme organları mahkeme ka-
rarlarına uymak zorundadır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy ve Turizm Bakanlığı, booking.com ile ilgili mahkeme kararına ne-
den uymuyor. Anılan şirkete neden müdahil olmuyor? TÜRSAB uyuyor 
mu? TÜRSAB, mahkemeye verdiği booking.com şirketinin Türkiye’de 
yerleşik 14 Yunan otelini pazarlamasına neden sessiz kalıyor?”

Şu, belgeleriyle ortaya dökülenlerin milyonda biri başka bir ülkede 
olsa ne bakan ne de hükümet kalır!..

Böyle başa böyle tarak misali...
Böyle muhalefete böyle iktidar!..[15]

***

Yunanistan Adalarımıza oteller zinciri dikiyor, 
reklamını AKP’giller yapıyor

İnsan ihanetin bu kadarına inanmakta zorlanıyor, değil mi arkadaş-
lar...

Ama işte bunlar böyle. 
Önder’imiz Hikmet Kıvılcımlı, tâ 1968’de boşuna ortaya koyma-

mıştı; Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin siyasi plandaki temsilcisi 
olan bu Muaviye-Yezid Dincilerinde, bu CIA-Pentagon Dincilerinde, 
bu NATO Dincilerinde vatan millet gibi, halk gibi ulusal değerlerin bir 
tekini bile bulamazsınız, diye...

Bunların işi gücü hayâsızca vurgun vurmak, kamu malı aşırmak, in-
sanları Allah’la aldatarak küplerini doldurmak ve kendilerini iktidara 
taşıyan ve orada tutan ABD Emperyalist Çakallarına hizmetkârlık et-
mektir. 

İşte son bir kanıtı daha kabak gibi ortada duruyor...
Bunların en tepesindeki malum şahıs, Kaçak Saraylı Hafız, boşuna 

yıllarca meydanlarda, kürsülerde höykürmedi; “Biz Büyük Ortadoğu 
ve Genişletilmiş Afrika Projesi’nin Eşbaşkanlarından bir tanesiyiz, bu 
görevi yapıyoruz.”, diye.

Oysa o BOP denen namussuzlar projesinin haritasında Türkiye de 

[15] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/isgal-edilen-turk-topraklarinda-yunan-oteller-zin-
ciri-49862yy.htm.
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üç parçaya bölünmüş olarak gösterilmektedir. Yani bu AKP’giller, ar-
kadaşlar; Türkiye’yi BOP çerçevesinde parçalayıp çökertmek ve yok 
etmekle görevlendirilmişlerdir, ABD tarafından.

İşte Ege’deki 18 Ada’nın bilerek, isteyerek, gönüllüce, elleriyle Yu-
nanistan’a teslimi de onların bu görevlerinin bir parçasını teşkil etmek-
tedir.

Alçak Yunanistan Devleti, adalarımızı işgal etsin, oraları silahlan-
dırsın, tatbikatlar yapsın, keyfinden kuzu çevirsin oralarda, kiliseler aç-
sın, papazlar tayin etsin, tüm bunlara ilaveten de turistik oteller açsın. 
O otellerin reklamını da Tayyipgiller’in Turizm Bakanının şirketi ETS 
Tur yapsın. Bunun adı da dincilik olsun, öyle mi?

İblis bile bunların yanında bir milyon defa dindar kalır be! Dürüst 
kalır, mert kalır...

Çipras’ın işgal altındaki Eşek Adası’na gelişini
sadece izlemişler

Geçen hafta bir ihanet daha yaşadık, bildiğimiz gibi. Yunanistan’ın 
dönek, sahtekâr Başbakanı Alexis Çipras, Yunanistan Milli Günü’nde 
Ege’de Çeşme ilçemizin sınırları içinde bulunan ve ilçe merkezinin he-
men karşısında yer alan, işgal altındaki Eşek Adamıza geliyor. Gelmek-
le kalmıyor, Türkiye’yi de suçluyor bu arada. Helikopterimi Türk jetleri 
taciz etti, savaş uçaklarımız gelince de topuklayıp kaçtılar, diyor.

Onun bu hakaret dolu alçakça saldırganlığı, çirkefliği karşısında Ka-
çak Saraylı ve tayfası ne cevap verdi dersiniz?

Aynen şunu: 
Çipras’ın söyledikleri doğru değil. Onu taşıyan helikopter Türk 

uçakları tarafından taciz edilmemiştir. 
Yani ne yaptık, diyor Tayyipgiller avanesi?
Sizin işgal ettiğiniz adamızdaki gösterilerinizi sadece izledik. Size 

hiçbir rahatsızlık vermedik. 
İşte bunun da haberi şöyle, arkadaşlar:

“Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın bindiği helikopterin 
Ege Denizi’nde, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından taciz 
edildiği açıklamasına güvenlik kaynakları cevap verdi. DHA’nın 
haberine göre güvenlik kaynakları, Çipras’ın bugünkü faaliyetin-
de, TSK’ya ait uçakların herhangi bir taciz girişimi olmadığını, 
uçakların mutat görevlerini yürüttüklerini öne sürdü. 

“Başbakan Çipras, Yunanistan’da her yıl 25 Mart’ta kut-
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lanan Bağımsızlık Günü etkinliklerine katılmak için Ege’nin 
doğusundaki Agathonisi adasını ziyaret etti. Aleksis Çipras, 
burada yaptığı konuşmada, bindiği helikopterin Türk Hava 
Kuvvetleri uçakları tarafından taciz edildiğini söyledi.”[16]

Gördünüz, değil mi arkadaşlar; ihaneti, korkaklığı, vatan millet gibi 
ulusal değerlerden yoksunluğu...

Ne diyor Kaçak Saray avanesinin güvenlik kaynakları?
Biz Çipras’ın helikopterini taciz etmedik. Agathonisi Adası’na gö-

nül rahatlığı içinde geldi.
İşgal altındaki adamızın daha Türkçe adını bile söyleyemiyor bunlar 

be! “Eşek Adası” bile diyemiyorlar. Tayyipgiller’in emri altındaki gü-
venlik kuvvetlerinden beklenen de işte böylesi içler acısı durumlardır, 
ne yazık ki.

Sen BOP Eşbaşkanlığıyla övünen ABD devşirmesinin emri altına 
girersen elbette yapacağın budur, işin sonu buraya varır.

Eğer Mustafa Kemal’in ve Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtu-
luş Savaşı’mızın kahramanlarının taşımış olduğu ruhun milyonda birini 
olsun taşımış bir “güvenlik görevlisi” olsaydı; Çipras denen o işgalci 
namussuzu helikopteriyle ve beraberindekilerle birlikte Ege’nin serin 
ve derin sularına gömerdi o anda!

Vatan toprağımıza el uzatanın sonu budur, diye tüm dünyaya göste-
rirdi!

Öyle görülüyor ki arkadaşlar; bu işin hesabını sormak da yine bize 
kalıyor. Hem işgalci Yunanistan’dan yaptığına bin pişman ederek hesa-
bını sormak, hem de Kaçak Saraylı Hafız ve avanesinden ihanetlerinin 
hesabını sormak...

İkisini de soracağız!
Gelecek o günler de elbette. Bütün hainler gibi bunların da sonu 

gelecek!
Fakat şimdiden Tarihe bir kez daha not düşmek açısından, hukukçu 

arkadaşlarımıza bir görev daha düşüyor kanısındayız:
İhanette sınır tanımayan bu Turizm Bakanından, onun şirketinden 

ve Adalarımızın işgaline seyirci kalan AKP’giller’in “güvenlik kaynak-
ları”ndan ve hepsinin tepesinde bulunan Kaçak Saraylı Hafız’dan, işle-
dikleri bu vatana ihanet suçunun hesabının sorulması için mahkemelere 
suç duyurusunda bulunmak...

[16] https://www.artigercek.com/haberler/guvenlik-kaynaklari-cipras-in-helikopterini-ta-
ciz-etmedik
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Eğer adliye binalarında oturmakta bulundukları odalarının kapısın-
da yazan “Cumhuriyet Savcısı” ibaresinin kendilerine yüklediği so-
rumluluğun bilincinde olan bir tek savcı olsun kalmışsa; onu görevini 
yapmaya davet etmek...

Tabiî şu da bilinmelidir ki eğer bu Cumhuriyet Savcıları görevlerini 
yapmaktan kaçınırlarsa, suçluyu korumuş olmaktan dolayı suça bulaş-
mış olurlar, suça ortaklık etmiş olurlar. Dolayısıyla da gelecekte onlar 
da hesaba çekilirler, sorumluluklarının gereğini yerine getirmedikleri 
için. Bunun da bilinmesini isteriz. 

Herkes bilmelidir ki, Vatan da, Millet de, Halk da sahipsiz değildir!
Mütareke Günlerinden daha ağır ve vahim olan bu günler de mu-

hakkak geçecektir. İkinci Antiemperyalist Ulusal ve Sosyal Kurtuluş 
Savaşı’mız mutlaka zafere ulaşacaktır!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Mart 2019 
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AKP’giller’in yenilgileri başladı bir kere, durmayacak…
1994’te ABD yönetiminde çıktığınız ihanet yolculuğuna bu şehir-

de başlamıştınız, Tayyip...
Sonu, kendinizi Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri 

önünde bulacağınız bayır aşağı tekerlenişiniz de, yine aynı şehirde 
başladı be Tayyip...

Yani İstanbul, sizin kaderinizin başlangıç ve sonuna damga vuru-
yor...

Sana defalarca söyledik; Saraylar çöker, tahtlar, saltanatlar devri-
lir, diktatörler tekerlenir gider, diye. 

Hadi bizi dinlemedin, ama Tarihten de hiç ders almadın be Tay-
yip...

Kendine benzer diktatörlerin bir teki kalabilmiş midir iktidarda 
sürgit?

Hayır...
Hepsinin acıklı ve hazin bir sonla bitişi gerçekleşmiştir. Tarih bu-

nun en somut tanığıdır. 
İşte sen de sonunun başlangıcı olan yolculuğuna çıkarılmış bu-

lunmaktasın.
Şanlı Gezi Günlerimizde haykırdığımız gibi, “Bu daha başlangıç.” 

Ve asla geriye dönüşü yok bu yolun.
Dediğimiz gibi, işlediğiniz binbir suçtan, yaptığınız binbir ihanet-

ten dolayı çıkacaksınız, hukukla ve vicdanla çalışan bağımsız yargı 
önüne. Asla kaçışınız olmayacak!

Aslında bu ilk yenilginiz değil. 16 Nisan 2016 Referandumu’nu da 
kaybetmiştin sen. Son 24 Haziran Seçimlerini de kaybetmiştin. Ama 
Amerika arkanda durduğu için, hileyle, düzenle ve avcunun içine al-
dığın YSK’nin sana suç ortaklığı edişiyle kendini kazanmış gösterttin.



Fakat bu kez delik o kadar büyük ki, hiçbir hile yaması onu kapat-
maya yetmiyor. Üstelik de ABD arkandan, en azından şimdilik, yani bu 
seçime mahsus çekiliverdi. 

Ne olacak, ona güçlük mü var...
Meclisteki Beşli Çete’nin tamamı zaten ABD hizmetkârlığında bir-

birleriyle yarış halindedir. Üstelik de Kraliçe’nin Gül’ü, Davudun 
Oğlu, Samanpazarlı-Bezirgânlıktan yetişme Ali Babacan aleste bekli-
yorlar, Amerika’dan sinyal gelmesini; “Haydin evlatlarım, sıra sizde”, 
anlamına gelecek...

Kendini fena kaptırdın be Tayyip...
Sandın ki ölünceye kadar kalacaksın Kaçak Saray’ında. Sonrasında 

da Damat Berat gelecek. Bilal gelecek, Sümeyye gelecek, vb. gelecek. 
Böylece de Ebu Süfyan, Muaviye, Yezid soyunun saltanatına benzer, 
yüzyıllar sürecek bir Tayyipgiller Saltanatı kurmuş olacaktın.

Saltanatlar devri çoktan bitti, Tayyip... Dünyadan da haberin yok. 
Yukarıda da söyledik; bu tekerlenişin durmayacak. Durduramaya-

caksın. Hiçbir güç durdurmaya yeterli olmayacak. 
Ve sonunda tüm yaptıklarınızın, ihanetlerinizin, vurgunlarınızın, 

soygunlarınızın, zulümlerinizin, katliamlarınızın, ABD-AB Emperya-
list Çakallarına taşeronluklarınızın, suç ortaklıkları edişinizin, ellerini-
zin Ortadoğu’da 10 milyon masum Müslümanın kanına bulanmışlığı-
nın; hepsinin, hepsinin hesabını vereceksiniz!

Ve ayrıca da Tayyip; özel olarak sen şundan da hesaba çekileceksin:
Üniversite diploman olmadığı halde, elindeki tek geçerli diplomanın 

Fatih İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu gösteren diploma olduğu 
halde, AKP’giller’in bir yan kuruluşuna çevirdiğin YSK’yi de suçuna 
ortak ederek ve evrakta sahtecilik yaparak kendini Cumhurbaşkanı se-
çilmiş göstermenden dolayı da, yani 82 milyon insanımızı ahmak yeri-
ne koyarak kandırdığından dolayı da hesaba çekileceksin!

Ha, bu konuda eline iki sahte diploma vererek sana suç ortaklığı 
etmeye kalkan Marmara Üniversitesi yöneticileriyle, bu konuya iliş-
kin yani diplomasızlıktan dolayı Cumhurbaşkanlığının boş düştüğünün 
tescil edilmesi amacıyla yaptığımız birden fazla suç duyurularını gör-
mezlikten, bilmezlikten gelerek hep takipsizlik veren yargı organlarının 
sorumlu kişileri de gerçek yargı önünde hesaba çekilecek!

Bütün millet tam anlamıyla görecek o zaman, sizlerin 17 yıldan bu 
yana insanlarımızı nasıl din alıp satarak Allah’la aldattığınızı, binbir 
çeşit hile ve tuzakla kandırdığınızı, işlediğiniz suçların kapsam ve de-
rinliğini; velhasıl içyüzünüzün ne olduğunu.
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Bak, Tayyip!
Diplomasızlığını, İstanbul eski Milletvekilin ve AKP’giller’in önde 

gelenlerinden Metin Külünk de şu tweet’iyle netçe ifade etmiş olmak-
tadır. Ya da itiraf etmektedir:

“Siyaset diploma ile yapılmaz, Diploma ancak yüreğe dokunan 
mücadele adamı için bir parçadır. Diploma yoksa temsil makamın-
da olamazsın diyen varsa, Peygamberler tarihi okusun. Büyük mü-
cadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiye-
ti olan diplomasız yiğitler taşır.”[17]

Din alıp satmak da kurtaramayacak sizi, Tayyip!
Bugüne kadar, sayesinde devran sürdüğünüz Dincilik, daha doğrusu 

Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon Dinciliği artık yetmeyecek ihanet 
iktidarınızı sürdürmenize.

Kork, Tayyip kork!
Senin de çok iyi bildiğin gibi, ne der Arap?
“Men dakka dukka.”
Bizim Halkımız ne der?
“Etme bulma dünyası.”
Bunca kötülük, zulüm, ihanet ettin ve cürüm işledin. 
Elbette bunların bu dünyada da, ötede de hesabı sorulacak!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

1 Nisan 2019

[17]  https://tr.sputniknews.com/turkiye/201804121033010313-ak-partili-kulunk-diplo-
ma-yorumu-peygamberlerin-de-yoktu/.

75



Ayrım
Dokuz



Amerikan Emperyalist Haydudu arkandan 
çekiliverince tekerlenmen başladı

Gördün mü Tayyip, ne günlere geldin böyle...
Kendi ellerinle koltuklarına oturttuğun, başta Sadi Güven olmak 

üzere YSK’deki memurlarına bile söz geçiremiyorsun yahu.
12 günden bu yana şu Çekmece’nin, Maltepe’nin, hatta olmazsa 

İstanbul’un seçimini tümden iptal edin, diyorsun, avanelerin diyor, 
Ali İhsan Yavuz, Mevlüt Uysal, Ömer Çelik vb, beslemeli yandaş med-
yan aynı minvalde borazanlar çalıyor; ama bir türlü buyruğunuz ye-
rine getirilmiyor.

Oysa 16 Nisan 2017 sözde anayasa referandumunda, kaybettiğini 
anlayınca ne yaptı YSK’deki avanen?

Birkaç cümleden ibaret bir dilekçe koydu önlerine Sadi Güven’gil-
ler’in, anında yerine getirildi buyruğun. 2 buçuk milyon civarındaki 
mühürsüz zarflar içeren sahte oylar geçerli sayıldı, sen de böylece 
Referandumda kazanmış saydırttın kendini. 

Yine 24 Haziran 2018 Seçimlerinde, gönlünce yaptınız kanunsuz-
luğu, hilebazlığı. Ve emrindeki YSK aracılığıyla kazanmış gösterttin 
kendinizi.

İstersen biraz daha eskiye gidelim be Tayyip... 2002’lere mesela... 
Tufan Algan’lı YSK günlerine...

Ne yaptınız o zaman?
ABD Büyükelçiliği doğrudan direktif verdi Tufan Algan ve YSK’de-

ki amigolarına. Biz bir mizansen hazırladık, Tayyip’i Türkiye’nin te-
pesine oturtacağız, sen de bu konuda üzerine düşenleri kanun manun 
şöyle dermiş, böyle dermiş demeden getireceksin yerine, dedi. O da 
tezgahın içinde olduğu için; “Emriniz olur sayın büyükelçim.”, diyerek 
yanıtladı buyruğu. 
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Tabiî bu arada, ABD Emperyalistlerinin Türkiye’deki en kaşar, en 
eski ve en sinsi ajanlarından Deniz Baykal girdi devreye. Şeytanın bile 
aklına gelmeyecek hile, düzen, dolap çevirerek muhtar bile olamayacak 
seni Türkiye’nin tepesine oturttular, avanenle birlikte 16 yıldan bu yana 
memleketin başına bela ettiler.

Sen alıştın tabiî buna. “Yahu kanun nedir ki bizim için. Biz bugüne 
gelinceye dek takmış mıyız hiç böyle şeyleri. Bakın İstanbul Belediye 
Başkanlığı dönemimizde bile onca akçeli, yüz kızartıcı suçları işledik, 
hepsinden de paçayı kurtardık bir şekilde. Yani bize bir şey olmaz.”, 
anlayışı kökleşmişti zihninde.

Şimdi ne oldu birden bire böyle, diyorsun ve aklın almıyor tabiî 
olanları bitenleri...

Kızıyorsun Sadi Güven ve tayfasına. Bugüne dek bir dediğimizi iki 
ettirmeyen bu memurcuklara da ne oldu böyle, bize diklenmeye başla-
dılar, olmaz çekmeye başladılar, red çekmeye başladılar, diyorsun. 

Ve işin enteresan tarafı da bir şey yapamıyorsun...
Yok efendim şurada seçmen kaydırılmış, şurada AKP’li seçmenler 

kütükten silinmiş, şurada şöyle olmuş böyle olmuş, diyorsun; bakılıp 
araştırılıyor, sonunda hepsi de fos çıkıyor. Sen de adın gibi biliyorsun 
ki bu hile hurda işlerini, dolap dümen işlerini sizden başka yapabilecek 
siyasi yok Türkiye’de. Bu organize işler hep sizin tekelinizde, sizin pa-
tentinizde.

Yani boşuna debeleniyorsun be Tayyip...
İşin kötüsü de, debelendikçe batıyorsunuz. Hem içeride hem dışarı-

da çok kötü durumlara düşürüyorsunuz kendinizi.
Bugüne dek defalarca size umut bağlamış, oy yağdırmış kitlelerin 

bile az da olsa bir bölümü; “Bu kadar da olmaz yahu. Bunlar da çok 
hakkaniyetsizlermiş, artık sıtkım sıyrıldı.”, demeye başladı.

Tabiî ABD’nin yine en sınangılı din tüccarlarından, bugüne dek 
senin hizmetkârlığını yapmış yandaş medyanın, besleme medyanın 
yazarçizerleri bile bu 12 günden bu yana yapıp ettikleriniz için; “Bu 
kadarı da olmaz gari. Kabul edin yenilgiyi, ders çıkarın, kendinize 
çekidüzen verin.”, demeye başladılar. Al sana Yeni Akit’çi Abdurrah-
man Dilipak, Davidson’un Karar’ından Taşgetiren Ahmet, Karaalioğlu 
Mustafa Efendi...

Bak, bugün Kraliçe’nin Gül’ü bile ölüm sessizliğini bozup ne dedi 
sana?

Yapmayın bunları. İmamoğlu’nun hakkını tanıyın...
Velhasıl; işiniz iş değil, gidişiniz gidiş değil, yolunuz çıkar yol de-
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ğil...
Aklın almıyor olup biteni, değil mi?
“Neden böyle dünya tersine dönmeye başladı?”, diyorsun. 
Oysa biraz sakin kafayla düşünebilsen Kaçak Saray’ının ücra bir 

odasına kapanıp; sen de görürsün gerçeği ve bu durumuna düşmenin 
sebebini. 

Bugüne kadar koruyucu şemsiyesi altında dincilik oynadığın, din 
alıp sattığın, insanları Allah’la aldattığın Amerikan Emperyalist Hay-
dudu çekiliverdi ardından. 

Belki şimdilik, belki bir süreliğine...
Öyle olunca da işte siz böyle çoluğun çocuğun maskarası oluverdi-

niz...
Ekrem İmamoğlu gibi, senin de beğenmeyerek dile getirdiğin gibi, 

kıyıda köşede kalmış bir yeni yetme vatandaş yeniverdi, kırk yıllık kan-
kin Milyar Ali’yi.

İşte Türkiye’de 1945’ten sonra hep böyle olmuştur Tayyip...
Amerika kimin arkasına geçtiyse onun önü açılmıştır. İktidarlara ge-

tirilmiştir o. Yani kerameti kendinizde aramayın.
Sen din alıp satmanın ve din simsarlığıyla siyaset yapmanın üstadı, 

yetiştiricin Molla Necmettin Erbakan’ı kendi gücünle mi yendiğini sa-
nıyorsun?

Başa baş kalsanız Molla Necmettin bir parmağıyla uçurur seni orta-
lıktan. Ama işte Amerika devreye girince o bile çaresiz kalıverdi. Onun 
bile altı boşalıverdi. Onlarca yıldır derleyip, yetiştirip, besleyip büyüt-
tüğü yeni din tüccarı çömezler, “Yenilikçi Hareket” diye kazan kaldır-
dınız Molla Necmettin’e, kurdunuz partinizi ve 14 ay sonra da iktidara 
kuruluverdiniz.

İşte bunlar hep Amerikan eliyle oldu, Tayyip...
Seçim meçim hepsi hikâye...

Türkiye’de iktidarları ABD belirler
Türkiye’de 1945’ten bu yana kimin iktidara gelip kimin iktidardan 

gideceğine bir tek güç karar verir, o da emperyalist haydut ABD Çaka-
lı’dır.

Çok kullandı seni ABD, büyük hizmetler yaptın ona. Karşılığında da 
bütün sülaleni ve avaneni dolar milyoneri, hatta dolar milyarderi etti. 
Yani al gülüm ver gülüm yaptınız. Kullanmayı seversin ya bu deyimi; 
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“Kazan-Kazan Siyaseti”ydi sizinki.
Ama bu işin sonunda senin ve avanenin tekerlenmesi var iktidardan. 

Bu kaçınılmaz...
ABD, BOP peşinde. Hani sen de yıllar boyu eşbaşkanlığını yaptın 

ya. İşte o projenin Türkiye ayağının da hayata geçirilmesi var. 
Sen 2015 Seçimlerinde gördün, bu işte hizmetkarlığa devam etme-

nin siyaseten “hülooğğ”cularını uyanışa götürerek seni bitireceğini. 
Onun üzerine frene bastın, 180 derece ters dönüverdin bu sefer. İşte o 
andan itibaren de ABD ile aranıza kara bulutlar girdi. 

BOP’a devam etsen “hülooğğ”cuların uyanacak, diyecekler ki; 
“Ulan bu ne iştir... Reis dedik bağrımıza bastık, akrep gibi soktu bizi, 
parçaladı memleketi. Erbakan Hoca’nın dediği gibi meğer bunlar Ame-
rika’nın ve Siyonist İsrail’in adamıymış ve onların hizmetindeymiş.”

Ve bunlar anında sana sırtlarını dönmekle yetinmeyecekler, işinizi 
de bitirecekler. 

Sen bu durumu sezip, kavrayıp, gördüğün için ters köşe yaptın. 
Daha önce büyük bir heveskârlıkla yandaşlık ettiğin Amerikancı Bur-
juva Kürt Hareketi’ne birdenbire düşmanlık gütmeye başladın. Yıllar 
boyu sözcülüğünü ve savunuculuğunu yaptığın hareketin tam karşısın-
da konumlandın, üstelik de savaş açtın ona.

İşte bu durum, ABD’li efendilerinin hafakanlarını kaldırdı. O yüz-
den bu hallere düşmen. Ve bu haller, ağırlaşarak devam edecek...

Yani senin senin için bu günler kara günler, değil mi?
Ama yarınlar daha da kara günler getirecek. Bunu hiç aklından çı-

karma!
Buradan çıkışın yok, Tayyip!
Düşüşün var, hezimetin var, iktidardan tekerlenişin var...
Bugün nasıl çaresizsen, gelecekte çok daha çaresiz olacaksın...
Ve hiçbir şey kurtaramayacak seni.
En sonunda da, bugünkü kanunlar çerçevesinde görev yapan, vic-

dan sahibi, ahlak sahibi hukukçulardan oluşan mahkemeler karşısında 
bulacaksın kendini. Tabiî sırf kendini değil, tüm avaneni; yani AKP’gil-
ler’in tamamını kapsayacak o ceza soruşturmaları, kovuşturmaları, yar-
gılamaları.

Velhasıl; ihanetleriniz, zulümleriniz, vurgun, soygun ve talanlarınız 
yanınıza kâr kalmayacak. Hanedanlık kuramayacaksınız, hanedanlar 
dönemi çoktan bitti...

Sadi Güven başkanlığındaki YSK avanene de fazla kızıp zılgıt çek-
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me, Tayyip. Onlar da korkuyor gelecekten. Onlar da diyor ki;
“Yahu geçmişte dünya kadar kanunsuzluk yaptık senin için. Bak bu 

seçimde de bir sürü kanunsuzluk yaptık. Ama sizin tüm dediklerinizi 
yerine getirecek olursak biz de okkanın altına gideriz. Üstelik geçmişin 
de hesabını sorarlar. Siz devran sürdünüz, biz ise memur maaşına talim 
ettik. Daha fazla üzerimize gelmeyin gayrı, bizim elimizden gelen de 
bu kadar.”

O bakımdan, boş yere zorlayıp paylama adamları...
İnsandırlar neticede. Bunca yaptıkları kanunsuzluğa, yolsuzluğa, 

haksızlığa ve zulme rağmen, kanunları ayaklar altına alarak Partimizi 
seçim dışına atmasına rağmen, acıyoruz onlara da şu anda. 

Hele Sadi Güven’in, acımasız kasap eline düşmüş zavallı kurbanlık 
koyun gibi çaresizlik içindeki melul melul bakışı yüreğimize oturuyor 
bizim. Hani biz vicdanız baştan ayağa. O bakımdan acırız düşmanımız 
bile olsa bazı kişilerin böyle acıklı, çaresiz durumlara düşmesine...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Nisan 2019
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Türkiye’de meşru bir Cumhurbaşkanı yoktur
Biz tâ 2002 yılında demiştik, bu AKP’giller hakkında:
Bunlar normal, yasal, burjuva anlamda da olsa bir siyasi parti de-

ğildir. Bunlar, çıkar amaçlı, kriminal bir örgüttür. Ya da bir çetedir. 
Bunlar hak hukuk, kanun manun, adalet, hakkaniyet vb.ni asla 

tanımazlar.
Bunlar içtenlikli Müslüman da değildir. Bunların dini Muavi-

ye-Yezid Dinidir ya da CIA-Pentagon Dinidir.
Bunların tapındığı biricik Tanrı vardır; Para Tanrısı’dır. O Tanrı 

da yanında başka bir Tanrı’nın var olmasına asla izin vermez...
Bunlarda empati duygusu, dolayısıyla da acıma duygusu, vicdan 

muhasebesi yoktur. Çünkü bunlarda vicdan ya hiç teşekkül etmemiş-
tir ya da sonradan hasara uğratılmıştır.

Bunlar aynı zamanda zihin hasarlıdırlar da. Toplumu ve dünyayı, 
gerçekliklere bağlı biçimde algılayamazlar, öyle bir yetileri yoktur. 

Bunlar iktidara gelebilmek, orada kalabilmek ve doymak bilmez 
bir biçimde vurgun ve sömürüyle kamu malı aşırabilmek için, her 
türlü ihaneti duraksamaksızın yaparlar. Vatanı da milleti de, halkı da 
gözlerini kırpmadan satıp geçerler, sırtlarını dayadıkları ABD Em-
peryalist Haydut Devleti’ne, diye.

İşte en tepedekinin yani Kaçak ve Haram Saray’da mukim, AKP’gil-
ler’in Büyük Reis’inin yüksekokul diploması yok...

İki tane Marmara Üniversitesi çıkışlı diploma sürdü piyasaya; ikisi-
nin de sahteliği matematiksel bir kesinlikte ispatlandı. 

Eee, Cumhurbaşkanı olabilmek için Anayasanın koyduğu şart orta-
da. Yüksekokul diplomasına sahip olacak o şahıs. Dolayısıyla da Kaçak 
Saraylı Hafız, kesinkes Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Tabiî emri altına 
aldığı YSK’yi kullanarak ve devşiricisi, yapımcısı ABD Emperyalist 
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Çakalına sırtını dayayarak kendini seçtirdi varsayalım...
Böyle olmuş olsa bile seçilme yeterliliğine sahip olmadığı için onun 

Cumhurbaşkanlığı boş düşer, yok hükmündedir, hiç hükmündedir.
Biz bunu da dedik mi?
Dedik...
Onlarca kez yazdık mı?
Ve hatta bize açmış olduğu hakaret davalarında kendi mahkemele-

rinde bu gerçeği açıkça, netçe ortaya koyduk mu?
Koyduk...
Altını çizerek belirtelim ki şu anda Türkiye’de kanuni yollarla seçil-

miş, meşru bir Cumhurbaşkanı yoktur.
Resmi evrakta sahtecilik suçu işlemiş bulunan ve 82 milyonu ahmak 

yerine koyarak kandırmaya cüret etmiş bulunan, çıkar amaçlı suç örgü-
tünün bir lideri vardır. İşte bu kişidir, kendini Cumhurbaşkanı olarak 
satmakta olan...

Ülkemizde bizim dışımızda gerçek muhalefet olmadığı 
için AKP’giller gönüllerince at oynatmaktadır

Bizim, gerçeklere bütünüyle sadık kalan ve onları ortaya koyup sa-
vunan bu tespitlerimizi Meclisteki, hepsinin de ortak paydasını Ameri-
kancılık oluşturan burjuva partilerinin bir teki olsun görüp kabul ede-
bilmiş midir?

Hayır.
Amerikancı Satılmışlar Medyasının sağlı sollu yazarçizerleri kabul 

edebilmiş midir?
Hayır.
Hepsi de değişik tonlarda bu çıkar amaçlı suç örgütüne, onun lideri-

ne ve diğer yöneticilerine, halkımızın deyişiyle yavşamaktadırlar, şirin-
likler yapmaktadırlar, kimisi de utanmayı arlanmayı, hayâyı tümden bir 
kenara kaldırarak o suç örgütünü; “vatansever, halksever ama aldatılan, 
zaman zaman hatalar yapan, hatalarından ders almayan; dolayısıyla da 
akıl almaya ihtiyacı olan”, bir yapı olarak görmektedir. 

İşin acıklı tarafı; bunların bir bölümü bu Amerikancı Satılmışlar 
Medyasında solcuyu, muhalifi oynamaktadırlar. 

İşte bu sebeplerden dolayı, Tayyipgiller 17 yıldan bu yana Türkiye’de 
gönüllerince devran sürmekte, at oynatmaktadırlar. Vurgun üstüne vur-
gun, zulüm üstüne zulüm, ihanet üstüne ihanet gerçekleştirmektedirler.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bizim tespitlerimize, hakkını teslim 
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etmiş olalım ki bir kez daha, sadece Yazar Ergun Poyraz katılmaktadır, 
kararlıca, dirençlice...

İşte Türkiye’de aydın namusunun, aydın ahlâkının, aydın vicdanının 
içler acısı durumu da budur...

Son 31 Mart Seçimleri bir kez daha göstermiştir ki; Tayyipgiller ve 
onların tüm devlet kurumları gibi içini boşaltıp çürüttüğü YSK, Ana-
dolu Ajansı vb. asla yasal kuruluşlar değildir artık. Tüm yasallıklarını, 
burjuva anlamda bile meşruiyetlerini kaybetmişlerdir. Hepsi de kerte 
kerte o suç örgütünün birer uzantısına, birer enstrümanına dönüşmüş 
bulunmaktadır.

Tayyipgiller, 16 Nisan 2016 Referandumu’nda açık ve net biçimde 
yenilmişlerdir. Ama hile ve düzen yaparak 2 buçuk milyon sahte oyu 
geçerli saydırmışlar, böylece de Anayasa Referandumunu kazanmış 
göstermişlerdir. 

24 Haziran 2018 Seçimlerini de kaybetmişlerdir, Yargıtay Onursal 
Başkanı Sami Selçuk’un kesin biçimde dile getirmiş olduğu gibi.

Ama ne yapmışlardır?
Her zaman yaptıklarını; kanunsuzluğu, hileyi hurdayı, dümeni bo-

yutlandırarak sürdürmüşlerdir. 
Buradan hâlâ gerçekleri görmemekte direnen içtenlikli insanlarımı-

za sesleniyoruz:
İşte 31 Mart Yerel Seçimleri bir kez daha kesince göstermiştir ki; 

Tayyipgiller, hak hukuk, kanun manun tanıyıcı değillerdir. Dolayısıyla 
da hiçbir meşruiyetleri yoktur. Onlar çıkar amaçlı bir haydutluk çete-
sidir, ABD yapımıdır, vatana ihanet dahil, kamu malı hırsızlığı dahil, 
ellerini milyonlarca Müslümanın kanına bulamış olmak dahil; binbir 
suç işlemişlerdir bugüne dek. Tepeden tırnağa suça batmışlardır.

Defalarca söyledik ya, bir kez daha tekrarlayalım: Ege’deki 18 Ada-
mızı ve 1 Kayamızı da ABD ve Avrupa Birliği Emperyalistlerine şirin 
görünebilmek için elleriyle saldırgan Yunanistan Devleti’ne teslim edip 
geçmişlerdir.

İşte bu sebepten biz, onları öncelikle bu vatan satıcılıklarından do-
layı Çeşme ya da Bodrum Meydanlarında kuracağımız bir halka açık 
mahkemede, bugünkü TCK’de yer alan kanunlar çerçevesinde yargı-
layacağız!

Tabiî vatan satıcılıkları yanında işlemiş oldukları diğer suçların ta-
mamından dolayı da...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Nisan 2019 
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AKP’giller, Belediyeleri yağma sofrasına çevirmiş
Başta İstanbul ve Ankara Belediyeleri gelmek üzere, avanenin 

başkanlık ettiği tüm belediyeleri yağma sofrasına çevirmişsin be Tay-
yip!

Birkaç gün önce, “Bakara Makara”cı, riyakar Egemen Bağış’ı-
nın makam şoförünün İstanbul Belediyesinden maaş alan, oranın bir 
personeli olduğu ortaya çıkmıştı. Bak, şimdi de aynı belediyeden bir 
rezil yolsuzluk haberi daha ortaya saçıldı. 

Meğer, Ortaçağcı kankin, eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Tarık El-Haşimi’nin şoförlüğünü yapan şahıs da İstanbul Belediyesi 
personeliymiş.

Altındaki araba da Başakşehir Belediyesine aitmiş...
Bugünkü Sözcü’de yer alan, konuya ilişkin şu habere bakın bir:

“2012 yılında hakkında idam kararı çıkarılan ve Türkiye’ye sı-
ğınarak İstanbul’da yaşamaya başlayan Irak eski Cumhurbaşkan 
Yardımcısı Tarık El-Haşimi’nin makam şoförünün de İBB tara-
fından tahsis edildiği ortaya çıktı. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir 
Ataman, El-Haşimi’nin 5 yıl boyunca makam şoförlüğünü yapan 
İBB personelinin itiraz krizi sırasında geri çağrıldığını belirterek 
“İBB’yi çiftliğe döndürenlerin skandalları tek tek ortaya çıkıyor” 
dedi.

“CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, yeni İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilmemesi nedeniyle oluşan 
yönetim boşluğu sırasında eski bakanlardan Egemen Bağış’a İBB 
tarafından özel şoför olarak tahsis edildiğini ortaya çıkarmış ve ka-
muoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Ataman mevzuata aykırı şekilde İBB tarafından başka bir isme 
daha özel makam şoförü tahsis edildiğini ortaya çıkardı. Ataman, 
2012 yılında hakkında idam kararı çıkarıldıktan sonra İstanbul’da 
yaşamaya başlayan eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık 
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El-Haşimi’ye İBB personelinin makam şoförü olarak tahsis edil-
diğini belirtti.

“Ataman, 5 yıl boyunca Haşimi’nin özel şoförlüğünü yapan 
H.A.’nın yönetim boşluğu sırasında İBB tarafından geri çağrıldı-
ğını açıkladı. Ataman, Haşimi’nin kullandığı aracın da Başakşehir 
Belediyesi tarafından tahsis edildiği duyumu aldıklarını söyledi. 
Ataman, İBB’nin AKP yönetiminde yıllardır adeta çiftliğe döndü-
ğünü vurgulayarak “İstanbulluların parasının, kaynaklarının nasıl 
birilerine peş keş çekildiği şimdi gün yüzüne çıkacak. Egemen Ba-
ğış’a, Tarık El-Haşimi’ye tahsis edilen şoförler buz dağının görü-
nen yüzü” diye tepki gösterdi.”[18]

İstanbul Belediye Meclis Üyesi CHP’li Nadir Ataman, dürüst bir 
kişilik sergiliyor. Ortaya çıkan bu yolsuzluklar, aslında buzdağının gö-
rünen yüzüdür. Asıl büyük vurgunlar, yolsuzluklar, hırsızlıklar, henüz 
tabandadır, üzerleri örtülüdür. Yapılması gereken, onların da tümüyle 
ortaya çıkarılıp, yapanlardan hesap sorulmasıdır, demek istiyor. 

Tabiî bu talep, hem vicdani, hem insani, hem de hukuki bir anlam 
taşımaktadır. Fakat, bakalım gerek seçim sürecinde, gerekse 31 Mart 
sonrasında her türlü kanunsuzluğa, yolsuzluğa, seçim hilesine başvu-
ran Tayyip kendisini adam yerine koymamasına rağmen; karşılaştıkla-
rında yüzüne bakmayıp, görmezlikten gelip, geçip gitmesine rağmen, 
halkımızın deyişiyle ona şirinlik yapmaktan asla vazgeçmeyen ve hatta 
makam odasında önceden astırılmış bulunan çerçeveli Tayyip portresi 
önünde mutlulukla selfie çektirten Ekrem İmamoğlu bu cesareti gös-
terip İstanbul Halkının kendisine verdiği oyların hakkını verebilecek 
mi, onların kendisine gösterdiği sevgi, güven ve yakınlığın gerektirdiği 
sorumluluğu taşıma cesareti gösterebilecek mi...

Devlet kurumlarında, Mustafa Kemal’in resmi yerine 
Tayyip’in resimleri boy gösteriyor

Devlet kurumlarında sadece Mustafa Kemal’in resmi bulunur, bizim 
bildiğimiz. Amirler, müdürler odalarına Mustafa Kemal’in değişik gö-
rüntülerini içeren çerçeveli resimlerini asarlar.

Mevcut Devlet Başkanının resmi asılmaz...
Fakat Tayyipgiller, Birinci Kuvayimilliye’ye ve onun önderlerine 

düşman oldukları için, bazı kurumlara kendi resimlerini de astırmışlar, 
burada da görüldüğü gibi.

[18] https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/taslak-haberi-ibbden-bir-bagis-daha-hasi-
minin-soforu-de-ibbden-4491647/.
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Hatta, polis karakollarından Mustafa Kemal’in resmini kaldırtmış-
lar. Onun yerine sadece Tayyip’in resmini astırmışlar. 

Geçenlerde şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldığımız Üsküdar Çengel-
köy Polis Karakolunda bunu gözlerimizle gördük.

İfade vermek için sıramızı beklerken, birbirleriyle oturup sohbetle-
şen üç beş polise bundan kaynaklanan tepkimizi de söyledik. Dedik ki; 
“Yahu, daha önce karakollar da dahil devlet kurumlarında sadece Mus-
tafa Kemal’in resmi olurdu. Siz onu yok etmişsiniz, yerine Tayyip’in 
resmini asmışsınız. Bu devletin kurucusu kimdir?”

Bir polis, yan duvardaki katran karalığındaki el kadar, duvara iliş-
tirilmiş bir Atatürk maskını gösterdi; “Bak amca, burada var.”, diye...

Kaldı ki o da öylesine çirkin yapılmıştı ki, onu yapan iyiliğine mi 
yaptı kötülüğüne mi, belli değil. 

“Öyle mi?” dedim. “Eskiden de böyle miydi? Tayyip’in resminin 
olduğu yerde kimin resmi vardı?”

Bunun üzerine başka bir polis “Bak amca, burada Atatürk resmi var. 
Biz buraya astık.”, diye küçük bir kitap yüzü ebadındaki bir derginin 
ya da gazetenin eki olarak verilmiş bir Atatürk resmini asmıştı salonun 
karşısındaki girintinin ancak çok dikkat gösterilirse görülebilecek bir 
duvarına. 

“Artık öyle mi oldu Mustafa Kemal resimleri?”, dedim. “Böyle kü-
çüldü, kurumların görülmez yerlerine mi iliştirilir oldu?”

Nihayetinde bir polis, mecazi bir anlatımla gerçeği itiraf etti:
“Amca”, dedi. “Sen anladın onu. Durumlar işte böyle.”
“Evet evlat, anladım.”, dedim. “Ne yazık ki şimdilik öyle. Ama gö-

receksiniz, kısa süre sonra bunlar değişecek. Tayyip’in kocaman girişin 
tam karşısında yer alan büyük çerçeveli resmini işaret ederek, “O resim 
kalkacak oradan. Yine eskiden olduğu gibi Mustafa Kemal’in resmi 
olacak orada.”, dedim.

Kısaca karakola neden çağırıldığımıza da değinelim isterseniz.
Geçen 18 Kasım’da mahallemizdeki hayvan düşmanı zalimler, hay-

vanlara bakmayalım diye bize kafa tutmaya kalkıştılar. Daha önce de 
biri bu konuda eşimi rahatsız etmişti zaten. 

Altı kişi dizilmişti karşımda. Birinin elinde demir cop, birinin elinde 
sopa vardı. Amaçları bize çizik atıp gözümüzü yıldırmaktı. Bu ihtiyarı 
çizeriz sanarak gözlerine kestirmişlerdi. 

Fakat yüreğini hesap edemedikleri için hüsrana uğradılar...
Hepsi de bizden çok genç, oğlumuz, hatta bir kısmı torunumuz ya-



şında olmasına rağmen önümüze katıp kıçın kıçın gerileterek püskürt-
tük onları. 

Sonunda madara olan kendileri oldu. Hem de eşlerinin çocuklarının 
gözleri önünde...

Bu arada biri de telefonla görüntülü kayda almış olayı. Onu da mon-
tajlayıp yalancı şahitlerle birlikte gitmişler savcıya, şikayetçi olmuşlar 
hakkımızda; bize küfür etti, bizi darp etti, diye...

Bu arada şunu da söylemiş olalım: Bu hayvan düşmanı zalimlerin 
alayı Tayyip’çidir aynı zamanda. 

İşte bu olaya ilişkin ifademiz alınmak üzere çağırılmıştık karakola.

Biz, meşru bir Cumhurbaşkanı yoktur diyoruz,
CHP avanesi “Sayın Cumhurbaşkanı” diye

methiyeler düzüyor
Cumhuriyet’in dünkü birinci sayfasındaki manşetini görmüştür bazı 

arkadaşlar. İmamoğlu, TR 705 vb CHP avanesi, sıralanmışlar İBB Baş-
kanlık Odasında. Mustafa Kemal resminin yanında, aynı ebatlarda Tay-
yip’in de resmi var duvarda. Onun önüne dizilmişler. 

Sevr’ci, Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanının heveskâr savunu-
cusu, Sorosdaroğlu Kemal Efendi’nin bulup İstanbul İl Yönetimi ba-
şına getirdiği Canan Kaftancığlu nam hanım da, yine aynı sevinç ve 
mutluluk içinde çekiyor selfie’yi.

Biz, Türkiye’de yasal, meşru bir cumhurbaşkanı filan yoktur, diyo-
ruz. Çünkü, Tayyip diplomasızlığından dolayı Cumhurbaşkanı seçilme 
yeterliliğine sahip değildir, diyoruz. O, resmi evrakta sahtecilik yapa-
rak 82 milyonu kandırmıştır ve kandırmaya devam etmektedir, yani 
suç işlemektedir, diyoruz. Yargılanmalıdır, diyoruz. Dolayısıyla da ona 
Cumhurbaşkanı demek, suç ve suçluyu överek suça bulaşmış olmaktır, 
diyoruz. 

Bunlarsa ne diyor arkadaşlar?
Diyor ki Ekrem İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızla nasıl bü-

yük bir uyum içinde çalıştığımızı göreceksiniz.”
Ne diyelim, “Allah uyumunuzu arttırsın Hafız”, demekten başka...
Biz İstanbul Belediyesindeki yolsuzluklarla ilgili suç duyurularında 

bulunuyoruz. Tayyip’in belediye yöneticilerinin de binbir yolsuzluk su-
çuna batmış olduğunu söylüyoruz.

Ekrem İmamoğlu nam Hafız ne yapıyor, devir teslim töreni sırasın-
da?
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Bunlara teşekkürlerini sunuyor...
Bu ne garip şey, yoldaşlar...
Neyse...
Hukukçu yoldaşlarımız, İstanbul Belediyesinin bu Tarık El-Haşimi 

adındaki Ortaçağcı Tayyip kankisiyle ilgili yolsuzluğuna ilişkin de bir 
suç duyurusu dilekçesi hazırlayıp verirler herhalde savcıya...

Hani hep diyoruz ya; en azından Tarihe bir not düşmüş bulunalım. 
Hiçbir sonuç çıkmazsa da, ne yapalım “Kader utansın”, diyelim...

Ve de diyelim ki; “Ama ileride Halk İktidarımızda bu suçların 
bir teki bile cezasız kalmayacaktır!”

Halkız, Haklıyız Yeneceğiz!
20 Nisan 2019
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AKP’giller, tıpkı IŞİD gibi, ABD yapımı
Ortaçağcı çıkar amaçlı bir suç örgütüdür

Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan bu linç girişimi, bir kez daha en 
kör gözlere bile batarcasına göstermiştir ki; bu AKP’giller normal, 
yasal, meşru bir siyasi parti ve hareket değildir.

Bunlar, ABD yapımı IŞİD gibi, El Kaide gibi, El Nusra gibi, Hü-
seyin Velioğlu Hizbullah’ı gibi Ortaçağcı ve de aynı zamanda çıkar 
amaçlı bir suç örgütüdür, bir çetedir.

Bunlar, daha önce de belirttiğimiz gibi, hak hukuk, yasa masa, 
adalet madalet tanımazlar. Vicdani ve insani bir his taşımazlar. Su-
riye’de askerlerimizi yakanlarla, Boğaz Köprüsü üstünde 15 Tem-
muz’da vatan evladı askerlerimizi, Hava Harp Okulu Öğrencilerini 
boğarak ve başlarını keserek katledenlerle aynı ruhiyata, aynı ideolo-
jik anlayışa ve aynı acımasızlığa, zalimliğe sahiptir.

Düşünün; Ana Muhalefet Partisi lideri şehit cenazesine katılmak 
istiyor ve orada AKP’giller’in kurduğu bir tuzağa düşerek linç edil-
mek isteniyor.

Sözde güvenlik güçleri onu bir eve kaçırıp kapatarak linçten kur-
tarıyor. 

Canavarlaştırılmış güruh evin etrafında sloganlar, hakaretler ve 
tehditler savurmaya devam ediyor. 

Sonra ne mi oluyor?
Kraliçe’nin Gülü’nün ve Bilderbergci Fehmi Koru’nun gençlik 

yıllarındaki kankisi, bugünün ise Savunma Bakanı Hulusi Akar ora-
ya geliyor ve linççi gruba aynen şöyle hitap ediyor:

“Değerli arkadaşlarım, mesajınızı verdiniz, tepkinizi gösterdiniz. 
Şimdi şehidimizin evine giderek taziyemizi yapalım.”

İşte AKP’giller’le bu güruhun ilişkisi budur...
Yani bu güruh, AKP’giller’in “Değerli Arkadaşları”dır...



Zaten saldırganın AKP üyeliği, bu organik birlikteliği apaçık bir şe-
kilde ortaya koymaktadır.

Kılıçdaroğlu ev korumasındayken, arabasına saldırılıyor, taşlarla, 
tekmelerle. Ve bir kadın; “Yakın o evi!”, diye haykırıyor. Tıpkı bir za-
manlar Sivas’ta 34 canımızı yaktıkları gibi. IŞİD’in askerlerimizi yak-
tığı gibi, Hizbullah’ın katliamlarını yapanlar gibi...

Dedik ya ruhiyat ve zihniyet bire bir aynıdır, diye...
Şehidin babası ne diyor?
Aynen şunu:
“Biz Kemal’in gelmesinden üzüntü duyduk.”
Dikkat ederseniz, Kaçak Saraylı Tayyip’in üslubu, Ana Muhalefet 

Partisi Liderinden Kemal diye söz etmek.
Birkaç akrabası da aynı şeyi söylüyor.
Yani arkadaşlar; köyün yüzde 90’ı Tayyipgiller’le bire bir aynı an-

layışa sahip...
Kılıçdaroğlu’nu saldırganların elinden kurtarıp, kaçırıp soktukları 

evin sahibi bile; “Buraya onu getirmeyin!”, diyerek saldırganlarla aynı 
kafa yapısında olduğunu o an dile getirmiş oluyor.

Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si ne diyor?
“Yüzde 9 oy aldığın yerde ne işin vardı?..”
“Sen ne yaptın da o köylüler sana bunu yaptı?”
Yani açıkça saldırgandan yana ve mağduru suçlayan bir tavır sergi-

liyor. “O köyün insanları serttir.”, filan diyerek de saldırganları okşa-
maktan geri durmuyor.

AKP’giller’in bazı bakanları, gördüğümüz gibi, yalandan; “Tabiî bu 
durum kabul edilemez”, şeklinde açıklamalarda bulunup geçmiş olsun, 
diyorlar, Kılıçdaroğlu’na. 

Hani bir zamanlar Musul Konsolosluğunu işgal eden IŞİD’liler için 
Davudun Oğlu Ahmet ne demişti?

“Heyecanlı gençler.”
İşte bunlarınki de o babda söylemlerdir...
Saygıdeğer arkadaşlar;
Bu hainane ve alçakça linç girişimi bir kez daha göstermiştir ki Ka-

çak Saraylı Tayyip ve avanesi toplumu dincilik ve mezhepçilik gibi geri 
bir zeminde karpuz gibi ortasından ikiye bölmüşler ve birbirlerine karşı 
hasımlaştırmışlardır.

Bunların birlik, dirlik söylemleri aslında El Kaide’nin, IŞİD’in bir-
lik söylemleri neyse, aynen odur. Kendilerinin dışındakiler ya imha edi-
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lecekler yahut da ülkeyi terk edecekler, kalanların tamamı da bunlardan 
olacak. 

Böylece birliği gerçekleştirmiş olacak bunlar...
Zaten bu anlayışlarını Aczmendi Şeyhi, cinsel sapık Müslüm Gün-

düz aynen şöyle itiraf etmişti:
“Kemalistler bizi iyi biz onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu 

memleketten ya da onlar gidecek. Biz varken Kemalistler burada 
rahat edemez.”[19]

İşte bu ihanet söylemi, başta Tayyipgiller gelmek üzere tüm Orta-
çağcıların ortak, stratejik hedefini ortaya koymaktadır.

Saldırgan ve küfürbaz İçişleri Bakanı ne demişti kısa süre önce?
“Valilere talimat verdim; CHP İl başkanlarını bundan sonra şe-

hit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit.”[20]

Tayyip’in bu bakanı aynı zamanda tâ 2 sene öncesinden şöyle saldır-
mıştı Kılıçdaroğlu’na:

“İspat etmezse şerefsiz ve alçaktır… FETÖ’cülere beraber iş-
birliğinin bedelini ödeyecektir… Bir çirkefle karşı karşıyayız… 
Cumhurbaşkanının veya yakınlarının paralarının olduğunu ispat 
etmezse, biz onun boğazına ne takacağız o görecek, hangi çıngırak-
ları takacağız… Bir düzenbaz söz konusudur… Bu adam edepsiz 
siyaset yapıyor… Türkiye böyle bir sahtekar görmemiştir…”[21]

Tayyip’in bir diğer bakanı, halk düşmanı Özal’ın kendisi gibi halk 
düşmanı ve Amerikancı bakanlarından Ekrem Pakdemirli’nin oğlu, ba-
basının yolundaki Bekir Pakdemirli de bu son yerel seçimler sürecin-
de; “Bu adilere dersini sandıkta verecek misiniz?”, diyerek hakaret 
yağdırmıştı muhalefet cephesine.

Ve Kaçak Saraylı Tayyip’le onun Arka Bahçeli’si, Süper NATO’nun, 
Kontrgerilla’nın siyasi plandaki partisi MHP’nin başında bulunan bu 
Amerikancı halk düşmanı siyasetçi, geçen seçimler süreci boyunca na-
sıl saldırmıştı, Meclisteki burjuva muhalefet cephesine?

“Zillet İttifakı”, diyerek...
Yani adamlar her gün onlarca kez “zillet ittifakı = aşağılıkların, al-

çakların ittifakı” diyerek küfürler savurmuştu Anamuhalefet Partisinin 

[19] https://odatv.com/muslum-gunduz-ya-kemalistler-gidecek-ya-biz-04071803.html.
[20] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/soylu-chplileri-sehit-cenazelerine-almayin-di-
ye-talimat-verdim-6649v.htm.
[21] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1147953/Soylu_nun_Kilicdaroglu_na__
Serefsiz__alcak__duzenbaz__sozleri_ifade_ ozgurlugu.html.
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önderliğindeki ittifakı oluşturanlara. 
Böylece de onları Şeytanlaştırmışlar, taraftarlarının gözünde düş-

manlaştırmışlardı. 

Hain ve alçakça saldırılarının
gerçek sorumluları kim?

İşte bu sebepten, bu tür haince ve alçakça saldırıların baş müsebbib-
leri şunlardır:

1- Tayyipgiller’in de dahil olduğu, FETÖ’nün ve bilumum Ortaçağ-
cı Tarikatların dahil olduğu karşıdevrimci Muaviye-Yezid Dincilerinin 
yetiştiricisi ABD-AB Emperyalistleridir.

Hatırlanacağı gibi bu Ortaçağcı halk düşmanı güruh, ABD’nin ve 
CIA’nın “Yeşil Kuşak Projesi”nin zehirli ürünleridir. 

2- Tabiî Tayyipgiller ya da AKP’giller ve Kaçak Saray’ın Arka Bah-
çeli’si ve onun Kontrgerillacı partisi MHP’dir.

3- Tayyipgiller’i 2008’e kadar, 6 yıl boyunca açıktan destekleyen 
Uğur Dündar gibi, Nuray Mert gibi burjuva Kemalist ve Amerikancı 
liberal yazarçizerlerdir.

4- Amerikancı Satılmışlar Medyasının tüm yazarçizerleri ve Ameri-
kancı, bilim adamı maskesi taşıyan akademisyenlerdir.

5- Korkularından, makamlarından ve koltuklarından olmamak için; 
“Viran olası hanede evlad-ı iyal var” siperine yatarak Tayyipgiller’in 17 
yıl boyunca yapıp ettiği onlarca kamu malı hırsızlığına, yolsuzluğuna, 
ihanete ve vatan satıcılığına, özetçe bilumum kanunsuzluklarına göz 
yuman, onları görmezlikten gelen, görevlerinin sorumluluğunu yerine 
getirmekten aciz hukukçulardır, savcılar ve yargıçlardır.

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, Tayyip diplomasız olduğu için onun 
Cumhurbaşkanlığı iddiası da hukuk karşısında, kanun karşısında boş-
tur, yok hükmündedir. Ama bunu bizim dışımızda sadece Ergun Poyraz 
öne sürebilmektedir.

6- Bizim 2002’den bu yana Tayyipgiller’in çıkar amaçlı, Ortaçağcı 
kriminal bir örgüt olduğunu bütün nesnel kanıtlarıyla ortaya koyma-
mıza rağmen hâlâ onlardan; “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
Sayın Bakan”, diye söz ederek onlara doğrudan arka çıkan, destek atan 
sözde namuslu aydınlar, yazarçizerler ve siyasetçilerdir.

7- Ve bunlara ilaveten, Eylül 2010 tarihinde Almanya’da bir gaze-
tecinin; “Laikliğin bir tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz?”, 
sorusuna: “Bugün için laiklik tehlikededir, diyemem. Bunun altını 
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doldurmak lazım, askıda kalır, gerekçelendiremem.”, cevabını ve-
ren Sorosdaroğlu Kemal Efendi’nin bizzat kendisidir.

CHP, Anayasaya ve Laik Cumhuriyet’e sahip çıkmış 
olsaydı, AKP’giller iktidarlarını bugüne kadar 

sürdüremezdi
Yine aynı Kemal Efendi, 15 Temmuz sonrasında Tayyip’in deyişiy-

le onun Kaçak Sarayına “tıpış tıpış” giderek onun meşrulaştırılmasına 
katkılarını sunmuştu. 

Yine Kılıçdaroğlu, 16 Nisan Anayasa Referandumu’nda Tayyipgil-
ler’in 2 buçuk milyon mühürsüz zarflar içindeki sahte oyunu geçerli 
sayan YSK’nin kanunsuzluğuna ses çıkaramayarak göz yummuş ve 
hatta bu kanunsuzluğa karşı mücadele etmek isteyen CHP kitlesini de; 
“Aman sokağa çıkmayın. AKP’nin eli sopalı adamları sokakları tutmuş 
durumda.”, diyerek pasifize etmişti. Böylece de Tayyipgiller’in bu Tam 
Kanunsuzluğunu sineye çekmiş ve onun kitlelerce kabulünde en etkin 
rolü oynamıştı.

Yani Kılıçdaroğlu da Yeni CHP’nin Şefi olduğundan dolayı, Ame-
rikancı, TESEV’ci ve Sorosçu olduğundan dolayı ve bir proje ürünü 
olduğundan dolayı AKP’giller’in gayrihukuki, gayrikanunî, dolayısıyla 
da gayrimeşru diktatörlüklerini bugüne dek onaylayagelmiştir, kabul 
edegelmiştir.

Bu sebeple de kendisine karşı linç girişiminde bulunan kanun dışı 
çete güçlerinin varlıklarını ve diktatörlüklerini sürdürmesinde onlara 
katkı sunmuştur. Dolayısıyla da, kurbanı olduğu ya da mağduru olduğu 
bu alçakça olayın failleri arasında kendisi de yer almıştır, bir anlamda.

Yani demek istiyoruz ki, CHP gerçek CHP olsaydı, Anayasaya, hu-
kuka, kanunlara ve Laik Cumhuriyet’e namusluca, kararlıca ve cesaret-
le sahip çıkabilseydi, Tayyipgiller zaten iktidarlarını sürdüremeyecek 
ve çoktan tekerlenip gitmiş olacaklardı.

Özetçe arkadaşlar; ülkemizi içine düşürdükleri bu karanlık günler-
den, bu zulüm ve ihanet günlerinden, bu talan ve yıkım günlerinden 
ancak biz Gerçek Devrimciler kurtarabiliriz.

Başta AKP’giller gelmek üzere de Meclisteki bu Amerikancı Halk 
Düşmanı Beşli Çete’den işlemiş bulunduklar suçların hesabını ancak 
biz sorabiliriz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Nisan 2019
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AKP’giller, ABD’ye bağımlı bir din devleti kurmuştur
2002 yılından beri durup dinlenmeksizin tekrarlıyoruz:
Bu AKP’giller, bu Kaçak Saray Taifesi kesinlikle kanuni, meşru 

bir siyasi parti değildir. 
Bunlar, Ortaçağcı ve de çıkar amaçlı kriminal bir örgüttür, diye.
Bunlar asla hak hukuk, adalet, yasa masa tanımazlar. Bunlarda 

kesinlikle empati yapma özelliği yoktur. Bunlar, Kur’an ve Hz. Mu-
hammed Dini’ne inanmazlar. Bunların dini Muaviye-Yezid Dini’dir. 
Başka türlü ifadelendirirsek; CIA-Pentagon İslamı’dır. Kur’an İsla-
mı’yla zerre miktarda olsun benzerlikleri yoktur. 

Hz. Muhammed ve Kur’an; “çalmayacaksın!”, der, bunlar durup 
dinlenmeden kamu malı çalarlar. Miktarı trilyon dolarları aşan kamu 
malı aşırırlar. Ve de hiç gözleri doymaz. Dolayısıyla da bunların tap-
tığı biricik Tanrı, Para Tanrısı’dır.

Bunlar, ABD devşirmesi ve ABD yapımıdır. Türkiye’nin, Halkın 
çıkarlarını kesinlikle düşünmezler, hiç umurlarında olmaz bu. 

BOP Eşbaşkanı Kaçak Saraylı Hafız’ın da defalarca övünerek 
itiraf ettiği gibi; bunlar, ABD Emperyalist Haydudu’nun BOP’unun 
hizmetindedirler, onu hayata geçirme derdindedirler. 

Dikkat edersek; 2002’den bu yana kerte kerte, eksik gedik de olsa 
Laik ve geri bir burjuva devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
aşındırdılar, hırpaladılar, çözdüler, çökerttiler, yıktılar. Onun yerine bü-
tünüyle ABD’ye bağımlı, onun hizmetinde bir din devleti kurdular.

Ne eğitim bıraktılar, ne yargı, ne ordu... Hepsini yıktılar.
Bunlar her gün, ara vermeksizin din alıp satarlar. Bütün kanunsuz-

luklarını, hırsızlıklarını, ihanetlerini, din maskesi takarak, her biri de 
Kur’ân’ın deyişiyle “Dırar Mescidi” olan camiler yaparak gizlemeye, 
halkın gözünden kaçırmaya çalışırlar.
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Bunları eleştiren üç ciltlik kitabımızın adına “Kanunsuzlar”, demiş-
tik. Çünkü bırakalım burjuva hukukunu; bunlar burjuva yasalarını bile 
kesinlikle çiğnerler. Hiç umurlarında olmaz onların hukuk, kanun vs...

Çıkarları, vurgunları, soygunları ve ihanetleri neyi gerektiriyorsa 
öyle yaparlar. Tabiî bu suçlarını da din peçesiyle gizlemekten geri dur-
mazlar.

İşte geçen 2 Mayıs’ta “Kanunsuzlar II ve III” adlı kitaplarımız-
dan dolayı Tayyip’in hakkımızda açtırmış bulunduğu iki dava karara 
bağlandı. Ve her birinden ikişer yıl dörder ay hapis cezası verildi bize.

Ayrıca da 2300 TL Tayyip’in avukatına ücret-i vekalet ödememiz 
hükmetti. Ve ayrıca da 3000 TL de mahkemenin bulduğu eski damardan 
FETÖ’cü “Bilirkişi”ye ödeme yapma cezasına çarptırıldık.

Tayyipgiller hakkındaki, tümü de gerçeklere dayanan gözlem ve 
tespitlerimizi, onların mahkemelerinin huzurunda da bir bir ortaya koy-
duk.

Dedik ki; şu an bir Cumhurbaşkanı yok Türkiye’de. Cumhurbaşkanı 
yok ama “Cumhurbaşkanına Hakaret” davaları pek çok. 

Olmayan bir şahsa nasıl hakaret edilir?
İşte çıkar amaçlı bir suç örgütünün yönettiği ülkede olur böyle şey-

ler...
Fakat, yasa karşısında Tayyip’e “Cumhurbaşkanı” demek, suç işle-

mektir. Suça ve suçluya ortak olmaktır, arka çıkmaktır.
Anayasada Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için bir kişinin, Yüksek 

okul mezunu olması gerektiği belirtilir. E, Tayyip’in diploması yok. 
Yüksek okulda okumuşluğu yok. Onun en son okuduğu okul ve oradan 
aldığı diploma, Fatih İmam Hatip Lisesi’dir, oranın verdiği diplomadır.

AKP’giller’in suçlarını ve ihanetlerini,
açtıkları davalara rağmen ortaya koyuyoruz

Tayyip, 82 milyonu ahmak yerine koyarak ve de resmi evrakta sah-
tecilik yaparak, sırtını Amerika’ya dayamasından aldığı güçle kendini 
Cumhurbaşkanı olarak satmıştır. 

Fakat bizi kandıramaz...
Bizi ahmak yerine koyamaz...
Biz buna hep karşı çıkarız...
Bize yüz kere dava da açmış olsa, yine bunları söylemekten geri 

durmayız, dedik.

110



Ve Kaçak Saray Avanesinin pek çok suçunu ve ihanetini açık, somut 
kanıtlarıyla ortaya koyduk.

Tayyip ve avanesi, ABD’yle işbirliği ederek, 2002’den bu yana 
Yüksek Seçim Kurulunu kanunsuz yollara yönelterek kullanmıştır. Ona 
devamlı suç işletmiştir, seçimlerde kendisini ve örgütünü kazanmış 
göstertmiştir.

Eski Yargıtay Başkanlarından, şu anda da Yargıtay Onursal Başkanı 
olan, Sami Selçuk açık biçimde demiştir ki; 16 Nisan 2017 Referandu-
mu’nu kaybetmiştir gerçekte. 24 Haziran 2018 Seçimlerini de kaybet-
miştir. Fakat hile yaparak kendisini kazanmış göstertmiştir. 

Tayyip’in eski dostu ve Ortaçağcı yol arkadaşı, 2008’deki AKP’nin 
Laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle namuslu Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından açılan ka-
patma davasında Tayyip’i kurtaran adam, bir önceki Anayasa Mahke-
mesi Başkanı Haşim Kılıç bile; “Artık bu kadar olmaz.”, diyor, Tayyip-
giller’in yaptığı kanunsuzluklar ve işledikleri suçlar hakkında. 

Aynen şu cümlelerle ifade ediyor düşüncesini:
“Önce ‘ahlâk ve maneviyat’ diye iktidara gelen bu arkadaşları-

mız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlâk bıraktılar.”[22]

Ceza aldığımız mahkemelerde de söyledik, yargıçlarının yüzlerine 
karşı:

Bunlar, yargıyı da ele geçirip hukuk bürolarına dönüştürdükleri için, 
onu, muhaliflerini sindirme ve korkutmada, cezalandırmada bir sopa 
olarak kullanmaktadırlar.

Laik Cumhuriyet’i koruması gereken yargı, yüz seksen derecelik 
bir savruluşla Laik Cumhuriyet yıkıcılarını korumaktadır, onlara karşı 
olanlara ise cezalar yağdırmaktadır.

Hazin bir durum...
Biz, her zaman övünçle söylediğimiz gibi Komünistiz. (Hz. Mu-

hammed’in gönlünden de Komünist bir toplumsal düzen kurmak geçi-
yordu.) Dolayısıyla da burjuva hukukuna karşıyız. Bütün sosyal eşitsiz-
liklerin ortadan kaldırıldığı Komünist Hukuk savunucusuyuz. 

Fakat Tayyipgiller ülkeyi o hale getirdiler ki; bugün onlara kar-
şı burjuva hukukunu ve burjuva yasalarını bile biz korumaya çalışır 
durumda kaldık. Çünkü bunlar hem kanunsuzdurlar, her türlü kanunu 

[22] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1363611/Hasim_Kilic__Ahlak_ve_ma-
neviyat_.
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reddetmiştirler, her türden suçu işleme serbestisine sahip olduklarına 
inanmaktadırlar; hem de Türkiye’yi hızla Ortaçağ karanlığına doğru 
çekip götürmektedirler. 

Ve bunlara ilaveten de; Vatan Topraklarını ABD’li ve AB’li efendi-
lerinin buyrukları doğrultusunda satmaktadırlar. Türkiye’yi üç parçaya 
bölünmüş halde gösteren BOP Haritası’nı hayata geçirmeye çabala-
maktadırlar.

Durup dinlenmeksizin de kamu malı aşırmaktadırlar, yeşili katlet-
mektedirler, doğayı katletmektedirler...

Yani bunların Türkiye’ye, vatanımıza, Halkımıza vermekte olduk-
ları zarar ve yaptıkları kötülükler, kan dondurucu boyutlara ulaşmıştır 
artık.

Yine hep söyleyegeldiğimiz gibi; YSK de bunların bir hukuk bürosu 
durumuna düşürülmüştür. O yüzden bunların her türlü kanunsuzluğuna 
aracılık etmektedir, hizmetkârlık etmektedir.

AKP’giller’in kuklası YSK,
Partimizin seçimlere girmesini engeller

Hatırlanacağı gibi; bu kanun dışına düşmüş Kaçak Saray kuklası 
YSK, Partimizi de seçimlere sokmamaktadır, 3 yıldan beri - 1 Kasım 
2015 Seçimlerinden bu yana. Yani bugün Ekrem İmamoğlu’nun kesince 
kazanmış olduğu İstanbul Seçimini yok saydığı gibi, bizim de burjuva 
yasaları karşısında hakkımız olan seçimlere girmemizi her türlü yasayı 
hiçe sayarak engellemiştir. Aynen bugünkü yaptığı gibi, Kaçak Saraylı 
Hafız’ın emri üzerine Partimizin seçimlere girmesini engellemiştir. 

Pek çok kez söylediğimiz gibi; Kaçak Saray ve avanesine karşı bu 
açık, net, içtenlikli, fedakâr, gözükara ve devrimci tutumu yalnızca biz 
alabildik, gerçek İşçi Sınıfı Partisi olarak.

Bizim dışımızdaki bütün kuruluşlar, adı değişik örgütler savruldular 
ve Kaçak Saray’ın yörüngesine girdiler. Çünkü tamamının ortak pay-
dası, doğrudan ya da dolaylı olarak Amerikancılıktı, ABD hizmetkârlı-
ğıydı, Avrupa Birlikçilikti, NATO’culuktu, IMF’cilikti, Dünya Banka-
cılıktı. O yüzden aralarındaki kavga, hiçbir zaman kayıkçı kavgasının 
boyutunu aşamamıştır bunların. Aralarındaki mücadele, sistem içi bir 
mücadeledir, bu sebeple de. 

Bilindiği gibi ABD Emperyalist Haydut Devleti’ne sadece kararlı-
lıkla ve inatla biz karşı çıkıyoruz. “Katil Amerika, Ortadoğu’dan de-
fol!” diye her eylemimizde ve yazımızda haykırıyoruz.
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Ve yine diyoruz ki; Türkiye’nin düşmanları, ABD-AB Emperyalist 
Çakallarıdır ve onların Türkiye’deki yerli, hain işbirlikçileridir. Tabiî 
aynı zamanda bunlar, bizim de düşmanlarımızdır...

Bizim dışımızda hiçbir hareketin bu şekilde bir düşman saptaması 
ve ona karşı bir mücadele vermişliği yoktur.

İşte bu sebepten AKP’giller bunca yıldır devranlarını sürdürebil-
mektedirler, atlarını oynatabilmektedirler.

Dileğimiz, İstanbul Seçimlerinin kanunsuz biçimde iptal edilerek 
yenilenmesi trajedisi, Tayyipgiller’in kanunsuz bir suç örgütü, çıkar 
amaçlı Ortaçağcı bir çete olduğu gerçeğini, hiç değilse bir bölüm insa-
nımıza gösterebilir, kavratabilir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
7 Mayıs 2019 
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Zalimler, Tarihin lanetli sayfaları arasında
kaybolup gider

Yolun sonuna geliyorsun, Kaçak Saraylı Hafız...
Hâlâ anlamadın mı?
Amerika arkandan çekiliverince, işte böyle sudan çıkmış balığa 

dönüverdin. Partindeki milletvekillerinden bile sana sırtını dönüve-
renler oldu. Bugüne dek avuç dolusu paralarla besleyip doyurduğun 
Havuz Medyası’nın bile bazı çığırtkanları, Amerika’dan sinyali alın-
ca değişiverdiler birdenbire. Haktan, adaletten bahseder oluverdiler.

Artık Kraliçe’nin Gül’ü de açıktan konuşuyor karşında, Davud’un 
oğlu Ahmet Efendi de. Samanpazarlı bezirgân Babacan Ali de...

Ne kadar çabalarsan çabala, ne kadar dolap, düzen, film çevirir-
sen, yaparsan yap; nafile...

Ördüğün korku duvarı yıkıldı gayrı. Herkes zulümlerine ilişkin 
konuşuyor, konuşacak...

Tekerleneceksin oradan...
Sen kendini bulunmaz Hint kumaşı sandın. Oysa Türkiye gibi geri 

ülkelerde, Amerika için satılık hizmetkârdan bol ne var...
Binlerce, hatta on binlerce kişi, can atıp durmakta senin yaptığın 

ihanet işini yapabilmek için. ABD Haydudu’nun emperyalist çakallık-
larına yardımda bulunabilmek için. Ona amigoluk edebilmek için, va-
tanlarını milletlerini, halklarını satabilmek için...

6 bin yıldan bu yana Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin bataklığa 
çevirdiği bu Ortadoğu coğrafyasında, insanlar çürütülmüş, çamurlara 
bulanmıştır.

Tarihsel bir devrime öndelik etmiş olan İslam Peygamberi Hz. Mu-
hammed bile ölür ölmez pek çok yakın sahabisi tarafından terk edi-
livermiştir. Onun Cennet’le muştulanmış (aşere-i mübeşşere) saydığı 
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10 sahabiden 7’si İslam öğretisinin en temel unsuru olan; “Mal mülk 
küplemeyin, ihtiyacınıza yetecek kadarını elinizde bırakın”, buyruğunu 
terk edivermişlerdir. Mala mülke, servete doymak bilmemişlerdir. 

Dört Halife’den üçü, cinayete kurban gitmiştir. Ve de Hz. Muham-
med’in, Hz. Ali tarafından kıldırılan cenaze namazını sadece 16 kişi 
kılmıştır. 

Sözü uzatmayalım; tüm Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi Türki-
ye’de de çıkarı söz konusu olduğunda ideolojisini, davasını, eşini dos-
tunu, vatanını milletini, halkını satmaya hazır yığınla insan bulunabilir.

Özetçe Tayyip; senin artık halk çoğunluğunu aldatarak peşine takıp 
uzun süre elinde tutabilmen mümkün görülmemektedir Amerika tara-
fından. Eskidin, yıprandın artık. Her gün sabahtan akşama televizyon 
ekranlarından, meydanlardan kin, nefret ve öfke fışkıran yüz ifadenle, 
küfür ve hakaretlerle dolu bağırtıların, artık bezdirmiş, bıktırmış ve ola-
ğanüstü rahatsız eder hale gelmiştir insanlarımızı.

Tabiî durup dinlenmeden kamu malı aşırarak doymak bilmez bir 
hırsla tüm sülaleni ve avaneni dolar milyonerleri, dolar milyarderleri 
arasına katman da görülür hale gelmiştir artık.

Sen de görüyorsun işte; ABD’li efendinize hizmete hazır, hatta hiz-
mete can atmakta olan yığınla ünlü ünsüz siyasi, ortada dolaşmakta-
dır gayrı. ABD, öyle görünüyor ki, kendisince en uygun, hizmete en 
elverişli birilerini, bir bölüm kadroyu, işe alacaktır gayrı. Yani senin 
yerine...

Sana yıllardan beri söylemekteyiz; bütün diktatörler devrilir, saray-
lar saltanatlar çöker, yıkılır, zalimler zulümleriyle birlikte Tarihin lanet-
li sayfaları arasında yer alıp, kaybolup gider, diye...

Bak, dediğimiz gerçekleşiyor işte...
Sen binbir hile ve tuzakla kazanmayı beceremediğin İstanbul Se-

çimlerini, iktidara gelmenden önce ABD tarafından teslim alınıp emri-
ne sunulan ve 17 yıldan bu yana da sana karşı hizmette zerre miktarda 
kusur etmeyen YSK eliyle bir “Tam Kanunsuzluk” daha yaparak iptal 
ettirip yok saydırdın.

Kaybettiğin seçimi yok saydırarak yeniletme uğraşına giriştin...
Fakat bu hileni, bu kandırmacanı ve bu zulmünü halk çoğunluğu 

yutmadığı gibi gördü netçe ve senden daha da uzaklaşmaya başladı.
Bugüne dek hep Allah’la aldatıp oylarını devşirdiğin yoksul ve cahil 

halkımızın bir bölümü bile; “Artık bu kadarı da olmaz, haksızlığın böy-
lesi de yapılmaz.”, deyip yaka silkmeye başladı senden.
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Dolayısıyla da çıkışın yok gayrı Tayyip!
23 Haziran’da yenileteceğin seçimi eğer hiç kimsenin şu an aklına 

gelmeyen yeni bir hile ve düzen bularak kendini kazanmış göstertemez-
sen, kaybedeceğin apaçık bir biçimde görülüyor.

Fakat yeni dolaplar çevirerek, şeytani planlar, kumpaslar kurarak 
kazanmış göstertsen bile kendini, millet yine de senden uzaklaşmaya 
devam edecek ve bu son kandırmacanı yemeyecek.

Yani her halükârda sen batmakta olan bir adam olacaksın ve bunu 
önlemeye hiçbir güç yetmeyecek...

Kork, Tayyip kork!
17 yıldır kanunsuzluk etmektesin, yalan ve iftirada bulunmaktasın, 

kin ve nefret kusmaktasın; Haccac’la yarışırcasına zulmetmektesin, 
gözü doymaz bir Firavunlukla kamu malı aşırmaktasın, ABD’li efendi-
lerine verdiğin hainane sözleri yerine getirebilmek için Vatan Toprağı 
satmaktasın. Ege’deki 18 Ada’mızı Yunanistan’a peşkeş çekmektesin. 
Yine Ege’deki ve Doğu Akdeniz’deki deniz alanlarımızı Yunanistan’la 
Kıbrıs Rum Kesimi’nin ilhak etmesine göz yummaktasın, görmezlik-
ten, bilmezlikten gelmektesin. Ve tüm bunlara ilaveten de ABD’li ve 
AB’li Emperyalist Çakalların, Haydutların Ortadoğu’da 10 milyon 
Müslümanın canına kıymalarında onlara suç ortaklığı etmektesin, taşe-
ronluk etmektesin. Laik Cumhuriyet’in tüm kurumlarını bir bir çökertip 
yıkmaktasın. Onun yerine, senin adına bağlı bir Ortaçağcı Din Devleti 
inşasına girişmektesin. Dolayısıyla durup dinlenmeden suç işlemekte-
sin...

Özetçe; tepeden tırnağa binbir suça batmış durumdasın Tayyip; sen 
ve avanen...

Hep söylediğimiz gibi hesaba çekileceksiniz!
Bugünkü TCK kapsamında yargılanıp, mahkûm edilip hak ettiğiniz 

cezalara çarptırılacaksınız. Kaçışınız da olmayacak, kurtuluşunuz da...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

9 Mayıs 2019
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Burjuvazi ile Teferci-Bezirgân Sermaye arasındaki 
temel sınıfsal farklılıklar

Fazla heyecana kapılan arkadaşlara uyarımızdır...
Ne yazık ki: “Her şey çok güzel ol”mayacak...
Azıcık güzel olacak...
Hiç gözden kaçırmayalım ki, Tayyipgiller, İÖ 4000 yıllarında Gü-

ney Mezopotamya’da, Sümer’de ortaya çıkan üretim dışı, asalak, sö-
mürgen, vurguncu, insan düşmanı Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye 
Sınıfının siyasi plandaki temsilcisidirler.

Yani Tayyipgiller’in çıkarlarını savundukları bu Antika Sınıf, tâ 
Sümer’e, Asur’a, Babil’e, Hitit’e dayanır köken olarak. Bu sınıf üre-
timle asla ilgilenmez. Üreticilerle tüketiciler arasında aracılık yapar. 
Üreticiden üçe aldığını tüketiciye beşe, altıya satar. 

Üstelik de hem üreticileri hem tüketicileri borçlandırıp onlardan 
hayâsızca faiz alır. Borcunu ödeyemeyenleri köleleştirir. 

Bu sınıf, Tapınak Ulularıyla ve dejenerasyona uğramış toplum şef-
leriyle anlaşarak tüm toplumu haraca keser. Hegemonyası altına alır, 
onlara kan kusturur. Kanlarını, iliklerini sömürür. Tarihteki ilk egemen 
sosyal sınıftır bu. 

Bu sınıfın ortaya çıkışıyla birlikte toplum; eşit, kankardeşleri top-
lumu olmaktan çıkar, çıkarları ve durumları birbirine zıt; ezenler ve 
ezilenler biçiminde karşıt sınıflara bölünmüş olur.

Tayyipgiller, Antika Çağlardaki dini bir şemsiye, bir peçe olarak 
kullandıkları Ümmetçilik Konağı’nın özlemi içindedirler hep. Çünkü 
o çağda yani Tarihin o karanlık çağlarında kayıtsız şartsız egemen sı-
nıftırlar. O yüzden de “Ulus” ve Ulusa dair kavramları, değerleri redde-
derler. Çünkü Ulusların ortaya çıkması, burjuva devrimlerinin sonucu 
olmuştur. Burjuva devrimleriyle birlikte de iktidara burjuvazi geçmiş-
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tir, bu Antika Sınıf egemenliğini kaybetmiştir.
Burjuvazinin devrimci olduğu çağlarda, yani 15’inci Yüzyıl’la 

19’uncu Yüzyıl’ın sonuna dek ortaya çıkan burjuva devrimlerinde bu 
Antika Sınıf, devrimci burjuvazi tarafından bütünüyle tasfiye edilmiştir. 
Yani sınıfsal varlığına son verilmiştir, kazınmıştır toplumdan. 

İşte o bakımlardan, Batı’da burjuva devrimleri sonrasında dincilik, 
irtica, tehlike olmaktan çıkmıştır. 

Bilindiği gibi, burjuvazinin devrimci olduğu yıllarda, bu Modern Sı-
nıf, mekanik de olsa materyalisttir. Çünkü din ve dincilik,  Antika Tefe-
ci-Bezirgân Sınıfın ideolojisi olmuştur. Dincilikle de; bilimin, tekniğin 
gelişmesi, aklın özgürce işlemesi, aydınlık ve sorgulayıcı düşünülmesi 
olası değildir. Din dogmaları insan zihnini prangaya vurur, esir alır. Do-
layısıyla da hasara uğratır. O zihin, artık olanı olduğu gibi göremez, 
doğada da, toplumda da. Böyle olunca da bilimin gelişmesinde hiçbir 
rol oynayamaz. İnsanlığa da, bu sebepten, Aspirin kadar olsun bilimsel, 
nesnel bir yarar sağlayamaz.

Burjuvaziyse, bilimi ve tekniği geliştirerek Antika Çağ’ın üretim bi-
çimi olan Basit Yeniden Üretimin yerine Geniş Yeniden Üretimi getirir. 
Yani Pazar için üretimi getirir, Meta Üretimini getirir. Bilimi ve tekno-
lojiyi geliştirdiği oranda da üretimin verimliliği artar, dolayısıyla da kâr 
oranı yükselir.

Burjuva devrimleri sonucunda bilimin ve teknolojinin atılım yapa-
rak dev adımlarla ilerlemesi işte bu sebeptendir.

Bizim gibi kapitalizme emperyalizm döneminde girmiş 
ülkelerde Burjuvazi, gerici sınıflarla ittifak yapar

Burjuva devrimini bizim gibi 20’nci Yüzyıl’da, onu da eksik ge-
dik biçimde yani yarım biçimde yapabilmiş toplumlarda ise, burjuvazi 
dünya çapında devrimci barutunu yani atılımını ve ruhunu yitirip Te-
kelci aşamasına ulaşmış olduğu için, yani gericileştiği için daha ikti-
dara gelirken egemenliğini ülke çapında kurabilmek amacıyla bu kökü 
Antika Çağlarda kalmış olan gerici ve asalak Tefeci-Bezirgân Sermaye 
Sınıfıyla ittifaka girer. Kendisi egemen sınıf olur ama Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfını da kendi yardımcısı ya da müttefiki kılar.

Yani daha iktidara gelme sürecinde bu gerici sınıfla anlaşır, kaynaşır...
Tabiî iktidara geldikten sonra da iktidarını sürdürebilmek için bu 

kaynaşıklığa ve ortaklığa olanca hızıyla devam eder...
Bu sebeple de Antika Sermaye Sınıfının ideolojisi olan Siyasi Din-
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cilik, İslam ülkelerini baz alırsak Siyasi İslamcılık toplumdaki varlığını 
ve ağırlığını sürdürüp gider.

ABD Emperyalist Haydudu’nun 1950 sonrasında ortaya koyduğu 
“Yeşil Kuşak Projesi” sürecinde ise, önlerindeki tüm bentler kaldırıl-
dığı için, hızla gelişir, yayılır ve toplumun bütün gözeneklerini tıkar. 
Eğitimi de, hukuku da, yargıyı da, siyaseti de kerte kerte ele geçirir. Do-
layısıyla da zaten bir sürü zaafı bulunan Laikliği aynı oranda erozyona 
uğratıp, aşındırıp toz eder...

Böylece de toplumu Ortaçağ’ın Ümmetçilik Konağı’nın karanlıkla-
rına doğru sürükleyip götürür...

İşte bu sebepten İslam ülkeleri, ülkemiz de buna dahildir, 15’inci 
Yüzyıl’dan bu yana bilimde, teknikte önemli sayılabilecek, dişe doku-
nur hiçbir gelişme gösterememişlerdir. Hiçbir varlık ortaya koyama-
mışlardır. 

Batı’yla temel farkımız budur işte. Bu Antika, hak hukuk, adalet, 
vicdan, merhamet bilmeyen, insanlık düşmanı sınıfın en özet biçimde 
teşhirini Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, 1969 yılında “Türkiye’de Sı-
nıflar ve Politika” eserinde şöyle ortaya koyar:

“Türkiye’de “kozmopolit” olma bakımından Finans-Kapitale 
tıpatıp uygun ve çarkla dişli gibi  içiçe gelen tek bilinçli ve kasıt-
lı sosyal sınıf Tefeci-Bezirgân Sınıfıdır. Çünkü bu sınıf, oldu ola-
sıya modern  “MİLLET” karakterini bilmemiş ve tanımamıştır. 
İlk Mekke ve Medine kentlerinden beri Antika Toplumun kutsal 
“ÜMMET” düzeyini yaşamaktadır. Ümmetçiliği aşamadığı için, 
kendiliğinden “VATANSIZ” ve “MİLLETSİZ” olan Tefeci-Bezir-
gân Sınıfı, ister istemez  1300 yıllık Hilafet ve Saltanat düşkünlüğü-
ne  bağlıdır.  Saltanatı kendi toprağının devletçiliğinde bulamadığı 
gün, Finans-Kapitalin uluslararası yapısına giren yerli şubesini ba-
şına taç etmekte sakınca bulmaz. O zaman gözünü kırpmaksızın 
bütün kasaba eşraf ve agavatını Türkiye devrimci güçlerine karşı, 
Sen Bartelmi katliamlarına taş çıkartan, kana susamış eğilimiyle 
Haçlılar Seferi açmış durumda buluruz.

“Bu durum, Türkiye’de hayli sol ve sosyalist edebiyatı, kitap-
larda okumuş, millete “turist bakışlı” kimseleri şaşırtmaktadır. Bu 
kimseler, formüllerini biraz gözü kapalı ezberledikleri bir “MO-
DERN KAPİTALİST SINIF” önünde bulunuyormuş izlenimine al-
danırlar. Bir avuç Finans-Kapitalist ile ülke düzeyine yaygın fakat 
yeri geçmiş çağlarda duran Tefeci-Bezirgân Sınıfının kaynaşması, 
bu izlenimi “Hafız-ı Kapital” olanları kolayca aldatabilir. Aldanıl-
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mamalıdır.”[23]

Kıvılcımlı Usta, tâ 1969 yılında Tayyipgiller ve benzerlerinin ciğer-
lerini nasıl okumuş, değil mi?

Gerçek anlamda devrimci önderlik, ustalık budur işte...

İmamoğlu, Türkiye Finans-Kapitalinin
siyasetteki temsilcilerinden biridir

Şimdi gelelim Ekrem İmamoğlu Efendi’ye...
İmamoğlu, söz ve davranışlarıyla, yani ideolojisi ve pratiğiyle tam 

bir Türkiye Finans-Kapitalinin temsilcisi olduğunu ortaya koymaktadır...
Yasin okumasıyla, törensel, medyatik, dini ritüel uygulamalarıy-

la Türkiye Finans-Kapitalinin siyasetteki genç bir temsilcisidir. Fi-
nans-Kapital, bildiğimiz gibi, Kapitalizmin Tekelci Aşamasında orta-
ya çıkan, ekonominin değişik alanlarındaki tekel gruplarının bankalar 
çatısı altında birleşmesiyle oluşmuş sermaye zümresine verilen addır. 

Sanayi, tarım, ticaret ve banka sermayedarlarının en irileri, bankalar 
kubbesi altında birleşirler ve tek bir yapı oluştururlar. İşte bu yapının 
adıdır. Bunların örgütü TÜSİAD’dır, TİSK’tir, TOBB’un ağababala-
rıdır.

Bilindiği gibi MÜSİAD da Antika Parababalarının örgütüdür.
Finans-Kapitalistler ve örgütleri de tıpkı Tefeci-Bezirgânların örgüt-

leri gibi ABD Emperyalist Çakalı’nın ve onun müttefiki AB Çakalları-
nın emrindedir, hizmetindedir ve onlarla kaynaşıktır.

Hani kendi yerli ve milli olan bir tek sanayi ürünümüz bile yoktur.
Neden? 
Çünkü yerli Parababalarının yani Modern Finans-Kapitalistlerin de 

efendisi olan Batılı emperyalist haydut devletler, Türkiye gibi kapita-
lizmce geri ülkelerde bilimin, teknolojinin, sanayinin gelişmesine izin 
vermezler. Bizleri hep uyduları olarak, taşeronları olarak, hammadde 
kaynakları ve pazarları olarak ilânihaye kullanmak isterler. 

Yani arkadaşlar, Tefeci-Bezirgânların irilerine ve onların örgütlerine 
Antika Parababalarının örgütü, diyoruz biz. Finans-Kapitalistler örgü-
tüne ise Modern Parababalarının örgütü, diyoruz.

Tayyipgiller iktidarı yıkılır ise, ki öyle de görülüyor, yerine Modern 

[23] Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve Politika, Derleniş Yayınları, 4’üncü Baskı, 
1993, s. 19-20.
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Parababalarının yani Finans-Kapitalistler Zümresinin örgütünün tem-
silcisi olan bir ekip gelecektir. Ki o ekibin, o kadronun önderi olarak da 
şu an ortaya çıkmış görünen Ekrem İmamoğlu’dur. 

Yeni CHP İktidara gelse dahi
Türkiye için kara günler devam edecektir

Yani yoldaşlar, Tayyipgiller hezimete uğratılıp yerine Yeni CHP, 
onun fiiliyattaki önderi İmamoğlu ve etrafında oluşacak ittifak iktidara 
gelirse, Türkiye yine ABD Emperyalist Haydudu’nun uydusu olmaya 
devam edecektir. AB Çakallarının emrinde olmaya devam edecektir. İn-
san soyunun başdüşmanı ABD’nin bölgemize yönelik stratejik hedefini 
ortaya koyan BOP’un uygulanmasına devam edecektir. Yani BOP’ta 
taşeronluğa devam edecektir. Bir başka anlatımıyla, Türkiye için kara 
günler yine sürüp gidecektir. Halkımızın payına yine ölümlerden ölüm 
beğenmek düşecektir.

Biz bugün, Antika Sermaye Sınıfının yani Ortaçağcı Ümmetçilik 
Konağı savunucularının yani Tayyipgiller’in zulüm ve ihanet iktidarına 
karşı, Modern Parababalarının temsilcisi olan Ekrem İmamoğlu’nu ter-
cih etmek zorunda bırakıldık.

Bu, Ortaçağcı gericiliğe karşı Modern Finans-Kapital gericiliğini 
tercih etmek mecburiyetinde kalmak anlamına gelir. Ortaçağcı gericilik 
yani Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının dünya görüşünü ve sınıf çıkar-
larını temsil eden gericilik, Modern Finans-Kapital gericiliğinden bile, 
emperyalizmin gericiliğinden bile daha fazla gericiliktir, daha kötü, 
daha azgın bir gericiliktir. 

Yukarıda da dediğimiz gibi, bu her iki gericiliğin de dünya çapında 
efendisi, ağababası, insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalist Hay-
dududur. 

 Ve işte bu sebepten, rüzgâra kapılan, havaya giren, özlemini, gön-
lünden geçeni nesnel gerçeğin yerine koyarak “her şey çok güzel ola-
cak” tekerlemesini ya da kandırmacasını diyelim isterseniz, tekrarlayıp 
duran arkadaşlara diyoruz ki; “Her şey azıcık güzel olacak”...

Aradaki fark, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye gericiliğiyle, Mo-
dern Finans-Kapital gericiliği arasındaki fark kadar olacak. Bu ayrımı 
bilince çıkarmazsanız, yarın çok fena bir düş kırıklığına uğramanız ka-
çınılmaz olur...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Mayıs 2019 
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Ne oldu da kitleler “artık yemezük” der oldular?
Bizce, bu mazbata olayında kitlelerin kendisine karşı göstermiş ol-

duğu tepki karşısında en çok şaşkınlığa uğrayan Tayyip’in kendisidir.
Herkesin bildiği gibi Tayyip, Yargının tamamı gibi YSK’yi de Ka-

çak Saray’ın hukuk bürolarından birine çevirmişti. Ekrem İmamoğ-
lu’nun hakkıyla kazanmış bulunduğu, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğunu belgeleyen mazbatasını da, işte bu YSK aracını 
kullanarak elinden aldı.

Fakat o da ne?..
Kendi avanesinden milletvekilinden tutun da sanatçısına, aydını-

na, sporcusuna varana dek geniş bir tepki tufanıyla karşılaştı...
On yılların kankisi Kraliçe’nin Gülü’yle Davud’un Oğlu bile 

anında karşısına çıkıverdiler Tayyip’in. 
Tayyip şaşkınlığa uğramakta son derece haklı, kendi açısından. O, 

kuşkusuz şöyle diyordur kendi kendine:
“Ulan biz bu ahmaklar sürüsüne neler yedirmedik bugüne ka-

dar... Zaten iş yasaya, hukuka kalsa, biz muhtar bile olamazdık. Ama 
arkamıza dayanan ABD Ankara Büyükelçisi, dönemin YSK Başka-
nı Tufan Algan ve şu anki Parababaları siyaset sahnesinin en kaşar 
Amerikancısı Deniz Baykal devreye girdi, bir anda açılıverdi önümüz.

“Bebelerin bile kanmayacağı gerekçelerle Siirt Seçimini yeniletti-
ler, Terörle Mücadele Kanununu değiştirttiler ve bizi milletvekili ya-
pıp Meclise zıplattılar. Ondan sonra hep emrimizde ve elimizin altına 
oldu YSK. FETÖ’yle el ele verip AYM’yi de, Yargıtayı da, Danıştayı 
da adım adım ele geçirdik. Yargının tüm birimlerini de, Orduyu da, 
Polisi de, Eğitimi de...

“Bütün kanunsuzluklarımızı yedirdik bu ahmaklar sürüsüne. 16 Ni-
san Referandumu’nda 2 buçuk milyon sahte oyu YSK’ye verdiğimiz 
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bir buyrukla geçerli saydırtıp kazanmış gösterdik kendimizi 2017’de.
“24 Haziran Seçimlerinde de yığınla hile, dümen yapıp galip çıktık 

sandıktan. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki; Fatih İmam Hatip Lise-
si dışında hiçbir yüksek okul diplomasına sahip olmamamıza rağmen, 
herhangi bir yüksek okula gitmememize rağmen, Anayasadaki; Cum-
hurbaşkanı seçilebilmesi için kişinin Yüksek okul mezunu olması gere-
kir, diyen hükmü bile yok saydırtıp evrakta sahtecilik yaparak uydurdu-
ğumuz bir iki çakma diplomayla kendimizi Cumhurbaşkanı yaptırttık. 
Yine yedi bu ahmaklar... Hem de ne yiyiş... Kıtlıktan çıkmış birinin 
pide içine sardığı yağlı, acılı Antep lahmacunlarını yutuşu gibi yuttur-
duk bunlara.

“Şimdi bile hâlâ “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan” ve hatta “Sayın 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan” demeden bize dair bir söze başlaya-
mıyorlar. 

“Şimdi ne oldu da bu ahmaklar sürüsü birden bire “Artık yemezük!” 
demeye başladılar?

“Allah Allah... Bu işe bir akıl sır erdiremedik...”
İşte böyle düşünüyor Tayyip bugünlerde...
Artık yakınındakiler bile çekinmeden kendisine karşı çıkabiliyor, 

yapılan adaletsizliği yüzüne karşı söyleyebiliyor ve hatta Davidson gibi 
bazıları şeffaflıktan filan dem vuruyor. 

“Bunların niyeti belli: Benim ve ailemin zenginliği gözlerine batıyor 
bunların. Şeffaflık derken bundan rahatsızlıklarını söylemiş oluyorlar 
kendilerince.”

Tayyip’in böyle düşünerek akıl sır erdiremediği meselenin sebebini 
biz söyleyelim de onun da kafası bassın...

17 yıl boyunca Amerika hep arkandaydı, Tayyip. Seni, Ortado-
ğu’nun en büyük BOP’çusu olsun diye devşirdi, örgütledi, partileştirdi, 
iktidara taşıdı ve 17 yıldan beri de orada tuttu.

Yaptığın bütün kanunsuzlukları, ihanetleri, vurgunları, kamu malı 
hırsızlıklarını önemsiz göstertti halkımıza. Bir süre sonra da unutturdu 
bu binbir ihanetinizi, suçunuzu, hırsızlığınızı. 

Sen de sandın ki bu hep böyle sürüp gidecek...
İşte burada yanıldın, Tayyip, hem de fena halde...
Hiç Tarih bilmediğin apaçık meydana çıktı. 
Hangi diktatör bugüne dek sürgit iktidarda kalabilmiş?
Hangi diktatör ihanetlerini, yolsuzluklarını, hırsızlıklarını, adalet-

sizliklerini, zalimliklerini gizleyip kapatabilmiş?
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Ve en acısı da Tayyip senin için, işin şu yönü olacak:
Ve hangi diktatör Tarihin lanetli sayfaları arasında yer almaktan ken-

dini kurtarabilmiş?
Yok böyle bir şey!
Artık yolun sonuna yaklaşıyorsun, Tayyip!
Bayır aşağı gidiyorsun durup dinlenmeden!
Tabiî tek başına sen değil; avanen de öyle, yani AKP’giller’in de 

seninle beraber yuvarlanıyor...
Ne yaparsan yap, ne edersen et, ne kadar dolap, düzen çevirirsen çe-

vir; haksızlık, hırsızlık, usulsüzlük, adaletsizlik yaparsan yap, kaçışın, 
kurtuluşun olmayacak ve bayır aşağı gidişin durmayacak!

Çıkmaza girdin artık. Oradan geri dönüşün yok...
Bundan böyle, seni ne ABD kurtarabilir, ne İmralı’daki Öcalan, ne 

de Bağlamacı Selo...
Zaten Amerika, hizmete hazır yeni bir ekip oluşturmuş durumda. 

Türkiye gibi Babil artığı geri ülkelerde, beş paralık çıkar için ruhunu 
insan soyunun baş düşmanı Washington’daki İblis’e satmaya can atan 
binlerce insan bulunur.

Ne diyor, değerli sanatçımız Musa Eroğlu’nın okuduğu, Abdurra-
him Karakoç şiirinden bestelenmiş türküde?

“Her nesnenin bir bitimi var...”

Evet, aynen öyle Tayyip!
Bütün diktatörler devrilir, saraylar çöker, tahtlar, saltanatlar toz du-

man olur...
Siz de Tarih olacaksınız, Tayyip!
Kaçışınız yok!
Hem de hiç!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

15 Mayıs 2019
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AKP’giller’in vurgunlarının ve ihanetlerinin
artık en kör gözlerce bile görünür oluşu
bayır aşağı gidişlerinin başlangıcı oldu

En tepenizdeki Kaçak Saraylı’dan, onun bir altındaki Milyar 
Ali’nizden, en alt seviyenizdeki taraftarlarınıza kadar hepiniz bal gibi 
bilerek, isteyerek, arzu ederek, ısrarla ve kararlılıkla kul hakkı yeme-
ye uğraşıyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu’nun anasının ak sütü gibi helal bir şekilde, bile-
ğinin hakkıyla kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 
hak hukuk, kanun manun tanımaz bir zorbalıkla, kendi hukuk büro-
larınızdan birine çevirdiğiniz YSK’yi sopa olarak kullanarak elinden 
almaya çalışıyorsunuz.

Bir de Müslümanlıktan dem vuruyorsunuz, Müslüman geçiniyor-
sunuz, cami önlerinde, iftar sofralarında, medya ordusuyla boy gös-
teriyorsunuz...

Yazık be! Çok yazık...
Gerçekten de rahmetli büyük İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk’ün 

dediği gibi sizlerin Müslüman sıfatıyla cenaze namazı bile kılınmaz. 
Hatta sizlerin gittiği camilerde namaz bile kılınmaz...

Kul hakkı yemek ki, İslamiyet’te Allah’ın bile “Affedemem” dediği 
bir günaha batmış olmaktır. 

Hiç mi Allah korkusu taşımıyorsunuz?..
Hiç mi Din Günü’ne, hesap gününe zerre miktarda olsun iman et-

miyorsunuz?..
Seçimlerde Ekrem İmamoğlu ve CHP’sinin hiçbir hile, oyun, dü-

zen yapmadığını, kaybedişinizin sebebinin sadece kitlelerin size olan 
güvenlerinin yok olmasından kaynaklandığını, dolayısıyla da daha az 
oy aldığınızı bakın nasıl açık ve kesin biçimde kendi ağzınızla itiraf 
ediyorsunuz:
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İtiraf 1...
Tayyip söylüyor:

“Mideye değil artık buraya (kafasını işaret ederek) bakacağız. 
Herkesin midesini doyurduk, ama neticede durum böyle. Karnı-
nı doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy 
vermiyor”[24]

Demek ki neymiş, Tayyip, gerçek?
Vatandaş size “oy vermiyor”muş. Kaybetmenizin sebebi buymuş...
Ha, burada, yine demagojik bir yöntemle kandırmacaya başvuru-

yorsunuz. “Karnını doyurduk”, diyorsun. Sen herhalde 82 milyon in-
sanımızı Kaçak Saray avanesi mutfağından beslenir gibi beslenip karnı 
doyuyor sanıyorsun. 

Neyi, kimi doyurdun?..
Sadece yandaşlarını... 
Zavallı, gariban, cahil ve bilinçsiz “hülooğğ”cularının payına ise 

birkaç kilo makarna, bulgur, mercimek ve yarım ton kömür düştü. Bir-
kaç ayda bir de 100-200 liralık ya da 250 liralık alışveriş çeki...

Bununla mı doyurdun vatandaşın karnını?
Tarımın kökünü kuruttun be!
Çiftçimiz pazara çıkardığı ürünü üretim maliyetini bile karşılama-

dığından ekip dikmekten vazgeçti. Köyler boşaldı. Büyükşehirlerin va-
roşlarına işsizler ordusu halinde yığıldı. Senin bunlardan haberin yok 
tabiî...

Köprü, yol yaptın öyle mi?
Yandaş şirketlerin, vatandaşın kanını iyice kurutsun, o Parababaları 

daha da Karunlaşsın diye...
Çemişkezek’teki, Yüksekova’daki, Keşan’daki gariban, yoksul 

yurttaşımız bile, senin yaptığın köprülerin, yolların, havalimanlarının 
haracını ödüyor yerli-yabancı Parababalarına. Ömrü boyu oralardan hiç 
geçmemiş, oraları hiç görmemiş olmasına rağmen.

Kuzey Ormanları’nı mahvederek havaalanı yaptın, değil mi?
Açık denizden gelen rüzgâr nedeniyle yılda 120 gün uçuşa elverişli 

olmayan bir bölgede, uçakların iniş kalkışına imkân olmayan bir böl-
gede...

[24] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-karnini-doyuruyorsunuz-yine-de-oy-ver-
miyorlar-234368h.htm.
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Ne bilimin verilerini dikkate alıyorsunuz, ne biliminsanlarına saygı 
gösteriyorsunuz. Varsa yoksa rant, vurgun, talan, sömürü, küp doldur-
maca...

Bir de “karnını doyurdum, her türlü hizmeti götürdüm, diyorsun.
Ne hizmeti götürdün?
Kimin karnını doyurdun?
17 yıllık iktidarınızda günbegün daha da yoksullaştı insanlarımız. 

Ağzına kadar dolar-avro dolu küplerin sayısı sadece sizlerde yani sen-
de, ailende ve yandaşlarında arttı. 

17 yılda kaç kez değiştirdiniz Kamu İhale Kanununu Tayyip?
16 yılda 186 kez değiştirdiniz Kamu İhale Yasasını. Dünyada nerede 

görülmüş böyle bir şey?
Bir kamu malını ballı komisyon alarak yandaş Parababanıza yeyim 

ettirebilmek için hizmete özel ihale yasası çıkarıyorsunuz habire, üst 
üste. 

Seçimleri neden kaybettiniz, biliyor musun Tayyip?
Artık vurgunlarınızın, ihanetlerinizin, kanunsuzluklarınızın leş ko-

kusundan ağır kokusu tüm Türkiye sathını kapladı. Giderek görülür, 
anlaşılır oldu içyüzünüz daha çok insanımız tarafından.

İşte bayır aşağı gidişinizin başlamasının sebebi bu. Ve bu gidişiniz 
asla durdurulamayacak.

Yazıcılar ordunuzun kaleme aldığı ve senin ekranlardan, kürsüler-
den usta bir tiyatrocu edasıyla okuduğun, insanları Allah’la aldatmaya 
yönelik nutuklar da yetmiyor artık vurgunlarınızın, soygunlarınızın, 
ihanetlerinizin üzerini örtmeye. İşte bütün mesele bu, Tayyip...

Milyar Ali’den oyları çaldıklarının itirafı
İtiraf 2:
Tayyipgiller’in İki Numarası, eski Bakan, eski Başbakan, eski Mec-

lis Başkanı ve Tayyip’in yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Milyar Ali, seçim çalışmaları sırasında vatandaşlarla yaptığı bir 
konuşmada aynen şöyle diyor:

 “Azıcık eksik aldık, şimdi o eksiği tamamlayacağız. Biraz da 
fazla olsun ki işi sağlama bağlayalım.”[25]

[25] https://tele1.com.tr/binali-yildirimdan-itiraf-eksik-oy-almistik-bu-kez-isi-saglama-bag-
layacagiz-55830/.

139



Demek ki neymiş gerçek, Milyar Ali?
Sen, Ekrem İmamoğlu’ndan “azıcık eksik al”mışsın oyu. Kaybet-

menizin tek sebebi buymuş. O sebebi ortadan kaldırabilmek için ne di-
yorsun aldığın tedbir hakkında?

“Şimdi o eksiği tamamlayacağız. Biraz da fazla olsun ki işi sağlama 
bağlayalım.”

Hani oylarınızı çalmışlardı Milyar Ali?
Yine bir vatandaşın “Seçim neden iptal edildi?” sorusu üzerine, bir-

kaç gün önce nasıl da hiç yüzün kızarmadan şu yalanı söylemiştin?
“Çok basit, çünkü çaldılar.”
Kim çaldı, Hafız?
Ecinniler, değil mi?
Siz ne iş yapıyorsunuz, MİT’iniz, polisiniz, jandarma istihbaratınız?
Niye çalanın peşinde koşmuyorsunuz?
Bu memlekette sizden başka çalan ve çalabilen mi var be Milyar 

Ali...
Bunu adın gibi sen de biliyorsun, hepiniz de biliyorsunuz.
Nasıl insansınız yahu siz?
Yalan dolan, düzen, hile...
Durup dinlenmeden yaptığınız bütün işler böyle yahu...
Artık çok net bir biçimde bir kez daha ortaya çıktı ki, sizin dininiz 

Kur’an ve Hz. Muhammed’in ortaya koyduğu din değil. Muaviye-Ye-
zid Dini sizinki. Sizin yaptırdığınız camiler Müslümanların ibadethane-
si değil, Dırar Mescitleri onlar...

Sizin için din, sadece alınıp satılan ve kârı alabildiğine yüksek olan 
bir meta. Onun dışında hiçbir şey değil. Ve sizin tapındığınız biricik 
Tanrı da Para Tanrısı...

Yazık...
Ne acıklı bir hayat sizinki aslında...
Kefenin cebi yok be Hafızlar. İnsanoğlu geldiği gibi gider bu dün-

yadan. Nasıl çırılçıplak geldiyse yine öyle çırılçıplak çekip gider. Ama 
ne çare... Bu yaştan sonra artık sizin geri dönüşünüz yok. İflah olmanız, 
ıslah olmanız olası değil. Sizin gözünüzü sadece toprak doyurur ve sizi 
sadece toprak ıslah eder.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Mayıs 2019
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AKP’giller’in yalanlar dünyası
Bunlar; yalanlar, dümenler, riyalar, dolaplar, düzenler dünyasın-

da yaşamaya mecbur...
Ruhları ve zihinleri, o dünyanın kalıplarına göre şekillenmiştir. 

Onları oradan çıkarmak mümkün olsa, çıkarsanız, alıp dürüstlükler, 
doğruluklar, mertlikler, içtenlikler dünyasına getirseniz; aynen sudan 
çıkmış balığa dönerler. Soluk bile alamazlar burada. Yaşayamazlar, 
yok olup giderler.

6 bin yıldan bu yana Ortadoğu Halklarının başbelası, insanlık 
düşmanı, vurguncu, soyguncu, hain Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye 
Sınıfının manen ve maddeten bütün kötülüklerini bire bir taşırlar, 
yansıtırlar ve o kalıplar içinde davranırlar hem özel hayatlarında, 
hem toplumsal hayatlarında ve de siyasi hayatlarında. 

2013 yılında FETÖ’nün, namuslu, Mustafa Kemalci yurtseverlere 
kurduğu Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Askeri Casusluk, Odatv vb. 
adlarla anılan hainane kumpası çökünce (ki bu kumpası da Kaçak Sa-
raylı Reis ve avanesiyle el ele, omuz omuza vererek kurmuşlardı) bazı 
bilinçsiz, saftrik ve yüreksiz aydınlar hemen erken bayram etmeye baş-
ladılar.

Tabiî bu arada da Tayyip’e ve avanesine, doğrudan ya da yandan 
çarklı selamlar çakmaya, övgüler düzmeye başladılar. 

Biz o zamanlar aynen şöyle uyardık bu zavallı aydıncıkları:
“Bre gafiller... Boşuna erken bayram etmeyin. Sevinçlere kapılma-

yın. Tayyipgiller yargısı, Pensilvanyalı İmam’ın ve tayfasının yargısın-
dan asla daha adil olmayacaktır. Çünkü bunların her ikisi de aynı toptan 
kesmedir, aynı kalıptan çıkmadır. Aralarındaki tek fark, isim ve suret 
farkıdır. Ruhları ve zihniyetleriyse bire bir aynıdır.”

İşte yaşanan her olay, bizim bu tespitimizin ne kadar gerçeği ifade-
lendirdiğinin tekrar tekrar kanıtı biçimindedir. 
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Milyar Ali’nin bu seçim hilekârlığına ilişkin açıklamasını sanırız 
hemen herkes bilmektedir. Ne diyordu bir vatandaşın, seçimlerin neden 
kendilerince iptal ettirildiğini sorması üzerine Milyar Ali?

Aynen şunu:
“Çok basit, çünkü çaldılar.”

Yani Milyar Ali’nin oylarını birileri çalmış...
Peki kim almış Ali Efendi?
Belli değil...
Yahu devletin yargısından polisine, MİT’inden jandarma istihbara-

tına bütün güçleri avucunuzun içinde. Tüm bunlarla bulamıyorsunuz 
hırsızı, öyle mi?

Kaldı ki hırsız, bunların hepsini uyutmuş, atlatmış ve oylarınızı çal-
mış, öyle mi Hafız?

Ama siz bulamıyorsunuz çalanı...
Peki çalındığını nereden biliyorsunuz, madem hırsız belli değil?
Seçimi kaybettiniz de ondan, öyle mi?
Çünkü sizin zihniyetinize göre seçimi kazanmanız gerekir. Ne olur-

sa olsun kazanmalısınız. Kaybederseniz, öyleyse çalınmıştır. Mantığı-
nız bu...

O zaman niye seçim yapıyorsunuz, Milyar Ali?
Madem yüzde yüz her seçimi kazanacağınız garanti, milleti niye 

yoruyorsunuz sandıklara kadar? Onca masrafı niye ediyorsunuz? Onca 
telaşa, yaygaraya ne gerek var? Çıkıp açık açık söyleyin. Nasıl olsa 
seçimi kesinkes biz kazanacağız, seçime filan gerek yok, deyin, olsun 
bitsin...

Milyar Ali nam vatandaş, birkaç gün önce Fox TV’deki sabah prog-
ramında konuşuyor yine aynı minval üzere. Televizyoncu İ. Küçükka-
ya soruyor:

“Bu oylarımızı çaldılar meselesi nereden çıktı? YSK’nin iptal 
kararında bu yok.”

Milyar Ali’nin cevabı aynen şöyle:
“Çaldılar demeye mecburdum... Bu hukuki bir terim değil.”

Seviyedeki içler acısı hali görüyorsunuz, değil mi arkadaşlar?..
Diyor ki Milyar Ali; ne yapıp edip kazanmalıyız seçimi. Kaybeder-

sek, bu ölümümüz anlamına gelir. O yüzden de “çaldılar” demeye de 
mecburuz, “gasp ettiler” demeye de mecburuz, her türlü yalanı, düme-

144



ni, iftirayı yapmaya da mecburuz, diyor.
İşte onlar böyle bir dünyanın insanlarıdır. Muaviye-Yezid dünyası-

nın ve dininin insanlarıdır, savunucularıdır onlar. 
Muaviye oğlu Yezid, Kerbela’da Hz. Hüseyin başta gelmek üzere 

Hz. Muhammed soyunun tamamını katletmesi sonrasında nasıl savun-
muştu yaptığı canavarlığı?

“Hüseyin Halife’ye yani bana biat etmedi. Dolayısıyla da dinden 
çıkmış oldu. O yüzden de katli caiz hale geldi.”

İşte bunların vicdanı da, ahlâkı da, namusu da budur, arkadaşlar...

AKP’giller’in dini,
insanları Allah’la aldatmaya dayanır

İslam’da saltanat var mıdır?
Hz. Muhammed bu dünyadan ayrılırken yerine veliaht seçmiş mi-

dir? Bırakmış mıdır?
Hayır...
Demek ki dinde ne soyun sopun önemi vardır, ne de Saltanatın yeri 

vardır.
Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’nda “Şura” vardır. Hz. Muham-

med’in Emirini ancak Müslümanların tamamı özgür iradeleriyle seçe-
cektir. 

Ama Muaviye-Yezid Dini’nde Saltanat da vardır, soya sopa bağlı 
krallık, sultanlık da vardır. O yüzden onların dini riyaya, kandırmacaya, 
düzene, dolaba dayanır. İnsanları Allah’la aldatmaya dayanır.

İşte AKP’giller’inki de aynı dindir...
Kaçak Saray’ın Reisi, yine birkaç gün önce Alibeyköy’de kendi Ye-

zid Dini’nin Din İşleri Müdürü Ali Erbaş’ı da yanına alarak cami açılı-
şında bulundu, değil mi?

Orada aynen Milyar Ali benzeri bir hile, bir oyun, bir kandırmaca 
sergiledi. Cami önünde Allah’la aldattı insanları. Din simsarlığı yaptı. 
Şöyle dedi, toplanmış olan cemaate:

“Önümüzde bir ay sonra ülkemizde de sandık var. Her halde bu 
sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayaca-
ğız. Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere 
bunu bırakmayacağız.”[26] 

[26] https://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/baskan-erdogandan-haci-osman-torun-ca-
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Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, hiç utanmadan sıkılmadan, yüzü kı-
zarmadan ve hiç rahatsızlık duymadan muhalefet cephesini “hırsızlar” 
olarak nitelendiriyor, adlandırıyor.

İşte Muaviye-Yezid Dini ve Muaviye-Yezid vicdanı bu...
Oysa Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı ne der?
“Yalan söylemeyeceksin, iftira atmayacaksın, haksızlık etmeyecek-

sin kimseye, kul hakkı yemeyeceksin.”
Kur’an ve Hz. Muhammed ne emretmişse, bunlar yıl 365 gün, gün 

24 saat onun zıttını yaparlar, zıttını konuşurlar, zıttını söylerler. 
İşte bu sebepten, Kur’an ve Hz. Muhammed bunları kulaklarından 

tutarak şöyle teşhir eder Maun Suresi’nde:
“Gördün mü o, dini yalan sayanı?
“İşte odur yetimi itip kakan:
“Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
“Lanet olsun o namaz kılanlara/dua edenlere ki,
“Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
“Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
“Ve onlar, kamu hakkının yerine ulaşmasına/zekâta/yardıma/

iyiliğe engel olurlar.”[27]

Ne güzel anlatmış Kur’an bunların gerçek yüzlerini, değil mi arka-
daşlar?

Rahmetli namuslu ilahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk, işte bu sebep-
ten dolayı Tayyipgiller’i “Maun Mücrimleri” olarak damgalamıştır, 
adlandırmıştır. Tabiî çok yerinde bir tespitle...

AKP’giller, Maun Mücrimliği yapar
Tayyip, cami önündeki kandırmacasında ne diyor bir de?
“Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere 

bunu bırakmayacağız.”
Yine apaçık görüldüğü gibi, arkadaşlar, muhalefeti dinsizler olarak 

suçlamaktadır. Yani biz dindarız, onlar dinsiz... Dindarlar bu nedenle 
dinsizlere değil bize oy vermeli...

İşte tam da Maun Mücrimliğidir yaptığı, tam da insanları “Allah’la 
Aldatma” düzenbazlığıdır yaptığı.

miinin-acilisinda-onemli-aciklamalar/5.
[27] Maun Suresi, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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Yavuz hırsızı oynuyor aslında AKP’giller’in tüm avanesi. Hem Ek-
rem İmamoğlu’nun kazanmış olduğu seçimi elinden alıyorlar zorla, 
bire bir emirleri altına aldıkları YSK aracını kullanarak; hem de suçlu-
yorlar mağdur ettikleri insanları ve cepheyi. 

Zulümkârlıkla yetinmiyorlar yani. Bir de üste çıkmaya çabalıyorlar 
ve mazlumları suçluyorlar hırsızlıkla ve dinsizlikle. Muaviye gibi, Ye-
zid gibi...

Fakat işte onlar başka türlü davranamazlar ki... İyilikler, dürüstlük-
ler dünyasında, yukarıda da belirttiğimiz gibi var olamazlar, canlılık-
larını sürdüremez onlar. Çünkü kötülükler dünyasının yaratıklarıdır ve 
ancak orada yaşayabilirler. 

Ve biz, işte bu sebepten deriz hep; bunlar asla düzelmezler, ıslah 
olmazlar, iflah olmazlar, diye. Bunları ancak toprak ıslah edebilir, diye.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Mayıs 2019 
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AKP’giller, seçimi kazanmak için
her türlü kanunsuzluğu yapıyor

İşte insan düşmanı, asalak, vurguncu Antika Tefeci-Bezirgân Ser-
maye Sınıfının, Tayyipgiller’den İBB Başkan Adayı Milyar Ali’nin 
“beş benzemez” destekçisi...

Bunların ası, Kaçak Saraylı Hafız ve avanesidir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 yıldan bu yana bunların çift-

liğiydi. İstanbul Halkının alınterinden gasp edilen paraları, bu aracı 
kullanarak har vurup harman savurdular gönüllerince. Yaptıkları 
vurgunların, soygunların, yolsuzlukların haddi hesabı bilinmez. O 
sebeple de ne olursa olsun burayı elimizden çıkarmayalım, kaçırma-
yalım, hesabı içindedirler.

Bütün kanunları, vicdanı ve ahlâkı ayaklar altına alarak 31 Mart 
Seçimlerinin galibi olan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını zorla 
elinden aldırtmışlardır, yandaş hukuk bürolarından biri haline getir-
dikleri YSK aracıyla.

Yarın yapılacak seçimler için de, bugüne dek yapmadıkları kanun-
suzluk bırakmamışlardır. Milyar Ali, hiçbir sıfatı olmamasına rağmen 
hâlâ Çankaya Köşkü’nde oturmakta, devletin milyonluk lüks arabala-
rıyla dolaşarak seçim propagandası yapmaktadır.

Devletin valileri, kaymakamları ve şu anki İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığını yürütmekte olan Vali, doğrudan Milyar Ali’nin se-
çim ekibinin içindedir. Seçim çalışması yapmaktadırlar. 

Şu anda bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı imzasıyla 
binlerce bilboard donatılmıştır, üzerinde; “İstanbul’a hizmet israf de-
ğildir”, yazan afişlerle.

Oysa bunlar 17 yıldan beri İstanbul Halkına değil, sadece Tayyipgil-
ler avanesine, onların aile yakınlarına, eşine dostuna, yandaş Parababa-
larına, müteahhitlerine, medyasına ve sözde vakıflarına hizmet etmiş-



lerdir yalnızca. İstanbul Halkınaysa ihanet...
Ama işte bunlar sınıf karakteristikleri gereği böyledirler. İnsani ve 

vicdani değerler taşımazlar bunlar. Hak hukuk, ahlâk bilmezler. Hep 
söyleyegeldiğimiz gibi, bunların tamamının tapındığı biricik Tanrı, 
Para Tanrısı’dır. Ne İslam’ın Allah’ına inanırlar, ne Hz. Muhammed’in 
Kur’an’ına ve sünnetine. Peygamberden ve Kur’an’dan söz etmeleri, 
sadece halkı Allah’la aldatmaya yöneliktir...

Din iman nutuklarıyla, durup dinlenmeden din alıp satarlar. Saf, ca-
hil ve bilinçsiz halkımızın temiz dinsel duygularını, inançlarını acıma-
sızca istismar ederler-sömürürler. Dolayısıyla da, onların zihinlerini ha-
sara uğratıp iradelerini felç ederler. Meczuplaştırırlar yani. Ondan sonra 
da, mezbaha yolunda sürüklenen zavallı sürüler gibi bunların peşine 
takılır insanlarımız.

Tarihte MÖ. 4000 yıllarında ortaya çıkan bu sömürücü, insan düş-
manı sınıf, işte böylesine acımasız, vicdansız, hak hukuk, adalet bil-
mez, tanımaz insanlardan oluşur.

AKP’giller de o sınıfın siyasi plandaki temsilcileridir, sözcüleridir, 
savunucularıdır.

AKP’nin yedeğindeki MHP de
halkımızın milliyetçi duygularını istismar eder

Gelelim bunların iki numaralı elemanı, CIA yönetimindeki Kontr-
gerilla’nın Türkiye’deki siyasi parti görünümü altında faaliyet gösteren 
paramiliter örgütü, Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’ye...

Bu Kontrgerilla örgütü de saf, cahil insanlarımızın milliyetçi duy-
gularını istismar ederek, bozup fesada uğratarak, iradelerini yok eder. 
Onları peşine takar, onlara acımasız kanlı cinayetler işletir, katliamlar 
yaptırır ve CIA’nın hizmetine sunar.

Bu sözde siyasi partinin şefi, bilindiği gibi, Tayyipgiller’in elinde 
kaset tutsağıdır aynı zamanda da. Hatırlanacaktır; bir zamanlar Tayyip 
ve Bahçeli birbirlerine ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle saldırı-
yorlardı. O günlerde Tayyipgiller, bunun kasedini ellerine geçirdiler. 
Ve Bahçeli Efendi’ye ilk sinyali, Tayyip’in eski metin yazarlarından ve 
milletvekillerinden Aydın Ünal çaktı.

Dedi ki:
“Partimize ağzından köpükler saçarak saldıran Devlet Bahçe-

li’nin o köpükleri itinayla yalayıp yutacağı yeni bir sürece giriyo-
ruz.”
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Ardından ikinci sinyali Tayyip’in bizzat kendisi gönderdi. Zafer ka-
zanmış komutan edasıyla, o da, sırıtarak şöyle dedi:

“Bahçeli! Esip gürlüyorsun, bizlere hakaretler ediyorsun. Bak, 
bir zamanlar bize saldıran milletvekillerin vardı, yöneticilerin var-
dı, onların kasedi çıktı. Bir anda ortadan yok oldular. Dikkat et, 
senin de kasedin çıkabilir!”

Bahçeli sinyali almıştı. Anında 180 derecelik bir dönüşle Tayyipgil-
ler safına doğru ilerlemeye başladı. Sözde Anayasa Referandumu’nda; 
“Bir oyum var, onu da EVET şeklinde vereceğim.”, diyerek Tay-
yip’in emrine ve hizmetine gireceğini netçe ortaya koydu.

O günden bu yana da artık, hepimizin tanık olduğu gibi, “kraldan 
fazla kralcı”yı oynamaktadır...

O, tutsak artık. Tayyip’in her emrini ve buyruğunu itirazsız yerine 
getirmeye mecbur ve mahkum...

Amerikancı Kürt Hareketi de Milyar Ali’ci
Gelelim, üç numaralı Milyar Ali’ciye...
Bu da, bilindiği gibi, CIA yönetimindeki Amerikancı burjuva Kürt 

Hareketi’nin İmralı’daki “Serok”u Abdullah Öcalan’dır.
Ne demişti daha öncesinde Öcalan?

“AKP’ye iktidarı altın tepsi içinde biz sunduk.”
“Anayasa Referandumu’nda Tayyip yıkılıyordu, biz kurtar-

dık.”
“Gezi Eylemlerinde yıkılıyordu AKP iktidarı, onu biz kurtar-

dık.”
“17-25 Aralık’ta yıkılıyordu, biz kurtardık.”
“AKP’yi 10 yıldır ayakta tutan benim.”

Ve işte böylesine kıdemli, deneyimli olununca, biz, Tayyipgiller’in 
23 Haziran’a yaklaşan günlerde yeniden Öcalan’a gideceğini, onunla 
pazarlık yapıp anlaşacağını ve ona, kendilerini kazandırtacak bir muh-
tevaya sahip bir mektup yazdırtıp yayınlatacağını biliyorduk. 

Ve yoldaşlarımızla da paylaşmıştık kaç kez bu düşüncemizi, bu ön-
görümüzü. İşte gerçekleşti...

Öcalan, karşılığında ne aldıysa artık, orasını tam bilemiyoruz. Bu, 
ev hapsine çıkma da olabilir, onun açısından daha büyük kazanımlar 
da olabilir. 

Ne diyor o mektupta Öcalan?
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“23 Haziran’da Milyar Ali ve İmamoğlu arasında bir seçim 
yapmayın. Tarafsız kalın.”

Bu ne anlama gelir?
“Açıkça ve kesince Milyar Ali’yi kazandırtın!”. demiş olmak anla-

mına gelir.
Öcalan’ın bu tutum ve buyruğunun ne denli etkili olacağı yarın gö-

rülecektir. 
Yine bilindiği gibi, başta Demirtaş gelmek üzere HDP Yönetimi ve 

Kandil, bu konuda Öcalan’a sırtlarını dönmüş durumdadırlar. PKK Ta-
rihinde ilk kez olmak üzere Öcalan, açık ve net biçimde Kandil ve HDP 
tarafından çizilmiş olmaktadır, madara edilmiş olmaktadır.

Besbelli ki bu acımasız, vicdan ve merhametten yoksun bu nobran 
kişilik, artık PKK ve HDP saflarında da pek itibar görmemektedir, ta-
şımamaktadır. 

“Bin Kalıplılar” da Milyar Ali taraftarıdır
Gelelim dört numaralı Milyar Ali taraftarına...
Bu da, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın ta 1970’te alnına “CIA Sos-

yalisti” damgası vurarak ne mal olduğunu ortaya çıkardığı “Bin Kalıp-
lılar” dergahının şefi Doğu Perinçek ve PDA avanesinin İşçi Partisi’dir; 
bir yavuz hırsız el çabukluğu ve utanmazlığıyla Usta’mızın partisinin 
adını gasp ederek kullanan, bugünkü bilinen adıyla “Vatan Partisi”dir. 

Bu da “Bin Kalıplılar” adlı 617 sayfalık ders kitabı ebadındaki ese-
rimizde hemen bütün yönleriyle ortaya koyduğumuz insan sefaletlerin-
den oluşan bir harekettir.

Ne diyor bunlar da?
“Biz bağımsız aday çıkaracağız.”

Ama aynı zamanda da ne diyorlar?
“Tayyip vatan savaşı yapıyor. Biz Tayyip’i destekliyoruz. Biz 

onun yanındayız, biz onunla aynı gemideyiz.”

 Kim iktidardaysa onun yalamalığını yapmak bunların en önemli ka-
rakteristiklerindendir. Aslında acınacak düzeydeki sefaletlerdir bunlar...
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Yeni Sahte TKP de Milyar Ali’ye
yandan çarklı destek atar

Gelelim beş numaralı Milyar Ali yandaşlarına...
Bunlar da küçükburjuva sol hareketin temsilcilerinden oluşan bir 

grupçuktur. Kadıköy Nazım Kültür Merkezi ve oradaki, adını “Güne-
şin Sofrası” koydukları meyhaneyi merkez üsleri edinen bu zavallı kü-
çükburjuva insancıklarımız da cehaletlerine, yüreksizliklerine, özetçe 
çapsızlıklarına bakmadan, kendilerini geçmişteki Türkiye Komünist 
Partisi’nin devamcıları saymaktadırlar.

Onların bu tutumu da, daha önce belirttiğimiz gibi, büyük bir utan-
mazlık, sahtekârlık, özetçe ahlâksızlıktır. İdeolojice ve kadroca hiçbir 
ilgilerinin olmadığı, Tarihteki bu hareketin adını hırsızlayarak kullan-
mak ve kendilerini onların devamcısı gibi göstermek, devrimci namusa 
ve ahlâka sahip olan kişilere asla yakışmaz, uymaz. 

Türkiye’nin sınıf ilişki ve çelişkilerini, geçmişini, Tarihini zerre 
miktarda olsun bilmeyen bu zavallılar grubu, bugün dolaylı biçimde de 
olsa; “Sandığa gitmeyeceğiz.”, diyerek AKP’giller’in Milyar Ali’sine 
yandan çarklı destek atmış olmaktadırlar. 

Dikkat edersek; Abdullah Öcalan’ın mektuptaki mesajıyla Yeni Sah-
te TKP’nin mesajı, sonuç itibarıyla aynıdır.

Hayat işte böyle gariptir, arkadaşlar...
Devrimci ahlâktan, siyasi bilinçten ve gerçek devrimci teoriden 

yoksun olursanız, savrulur gidersiniz. Ve bir de bakmışsınız ki bir din 
devleti inşa etmeye çabalayan, Laiklik ve Kuvayimilliye düşmanı Tay-
yipgiller’in ve Milyar Ali’nin destekçileri arasında bulmuşsunuz ken-
dinizi. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, kolay değildir, “insan kalmak” da, 
devrimci olmak da, devrimci kalmak da ve devrim yapmak da...

Hatırlanacağı gibi, biz, geçen 7 Mayıs’ta yaptığımız açıklamada 
CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğimizi açık ve kesin bir ifa-
deyle ortaya koymuştuk, ilan etmiştik...

10 Mayıs tarihli yazımızda da, bu tutumumuzun gerekçesini ya da 
sebebini ayrıntılıca belirtmiştik. İlgi duyan arkadaşlar bu tarihli yazıla-
rımızı okuyabilirler. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Haziran 2019 
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AKP’giller’le suç ortaklığı yapan
YSK Üyeleri de yargılanacak

Kaçak Saray’ın hukuk bürolarından biri haline dönüştürülen 
“YSK” nam kurul!

Yeter artık ya, yeter bu yaptığın kanunsuzluklar!
Durup dinlenmeden kanun çiğniyorsun, hukuku kapı dışarı edi-

yorsun, Kaçak Saraylı Reis’in bir dediğini iki etmiyorsun.
2002’de böyle yaptın. ABD Büyükelçisinin bir buyruğuyla, yasayı 

masayı bir tarafa bırakarak Siirt’te seçim yenilettin. CHP’nin Ameri-
kanofil, hain lideri Deniz Baykal’la birlikte el ele vererek, Anayasa-
nın ilgili maddelerini yok sayarak Tayyip’i “muhtar bile olamayacak-
ken” Siirt’ten milletvekili yapıp Meclise soktunuz, 17 yıldan bu yana 
da milletin başına bela ettiniz.

Tayyip’in yüksek okul diploması yok. Siz de bunu adınız gibi bil-
mektesiniz...

Bakınız; o size yasal, meşru bir diploma örneği sunamadı. Sunamı-
yor, çünkü yok.

Ne tutuşturdu elinize?
Gayrikanuni yolla elde edilmiş, adına “duplikat” denilen geçersiz 

bir kâğıt parçası...
Bakın; o kâğıt parçasını veren, sizin bir benzeriniz gibi işlev gören 

Kaçak Saray noteri görevlileri için Türkiye Noterler Birliği ceza verdi, 
kanunsuz işlem yaptığı için. 

Ne yapmış bu saray noteri?
Diplomanın orijinalini görmeden, “gördüm, aslına uygundur!”, di-

yerek bir duplikat oluşturmuş. Aslı yok çünkü...
Aslı olmadığı için de noter kılığına bürünmüş Kaçak Saray görevlisi 

böyle bir sahte belge meydana getirmiş. Onu da size sunmuş Tayyip, siz 
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de onu geçerli kılarak Tayyip’in Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere 
girmesine izin vermişsiniz.

E, şimdi sizin o sahte belgeye dayanarak verdiğiniz iznin temelsiz, 
kof ve boş olduğu, sahte olduğu, bu işi yapanların suç işlediği ve ce-
zalandırıldığı, Türkiye Noterler Birliğinin kararıyla ortaya konmuş bu-
lunmaktadır. 

Biz de size başvurarak dedik ki;
Bakın Tayyip’in size sunduğu, Yüksek okul mezunu olduğunu gös-

terir belge, kanunsuz yollarla hazırlanmış bir sahtecilik örneğidir. Bunu 
Türkiye Noterler Birliği tescil etmiş durumdadır. Bu resmi belgenin ışı-
ğında Tayyip’in Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı 
tescil edildiğine göre, sizin elinizden aldığı mazbatanın iptal edilmesi 
gerekir. Çünkü o mazbata, bir sahtecilik ürünü sözde belgenin üzerine 
inşa edilmiştir. Bulunduğunuz makamın size yüklediği sorumluluğun 
gereğini bir kere olsun yerine getirin; Tayyip’e vermiş olduğunuz Cum-
hurbaşkanlığı mazbatasını iptal edin, dedik.

İstemimiz evrensel hukuk, Anayasanın, ilgili yasaların, uluslararası 
insani ve vicdani değerlerin, aydın namusunun ve insancıl ahlâkın te-
mel ilkelerine uyan bir talepti. 

Siz ne yaptınız?
Biz bu konuda karar vermiştik daha önce. Kararlarımız da kesindir. 

Tartışmaya açık değildir. Bu sebeple de ortaya çıkan bu yeni durumun 
ve belgenin ışığında yeniden değerlendirme yapıp kararımızı gözden 
geçirmemiz mümkün olmamaktadır...

Böyle bir hukuk ve kanun anlayışı olabilir mi ya?
Siz hangi mekteplerde okudunuz?
Verdiğiniz bu karar insan aklıyla alay etmek anlamına gelir ve 82 

milyon insanımızı ahmak ya da eşek yerine koymak anlamına gelir. 
Siz güya hukukçulardan oluşmuş bir hukuk kurumusunuz ya. Her 

normal işlev gören hukuk kurumunda olduğu gibi, burada da ortaya çı-
kan yeni bir delil ışığında verilmiş olan ilgili kararların değerlendirilip 
yeniden sonuçlandırılması son derece akla, mantığa ve hukuka uygun 
olur.

Verdiğiniz bu karar, 16 Nisan Referandumu’ndaki mühürsüz zarflar 
içindeki pusulaların da geçerli olacağı şeklindeki kararınız kadar saç-
madır. Hukuk, kanun, ahlâk ve vicdan dışıdır. 

Kendinizi yasa koyucu yerine koyup Seçimlerin Temel Hükümle-
rine İlişkin Kanunda belirtilen hükümleri hiçe saydınız ve mühürsüz 



161

zarflar içindeki 2 buçuk milyon civarında olduğu söylenen sahte oyları 
geçerli saydırıp Anayasa değiştirttiniz. 

Tayyip’i kral yetkileriyle, padişah yetkileriyle Kaçak Saray’a oturt-
tunuz...

Yine 31 Mart Seçimlerine ilişkin, aynı zarf içine konulmuş dört pu-
suladan üçünü geçerli sayıp sadece birini geçersiz sayarak yine hukukla 
da, akıl ve vicdanla da, hak ve adaletle de alay ettiniz, insanlarımızı 
yine aynı şekilde ahmak yerine koydunuz. Ve Ekrem İmamoğlu’nun 
kazanmış olduğu seçimi yok saydırarak mazbatasını elinden aldınız.

Neyin sonucuydu bu?
Tayyip’in verdiği buyrukların sonucuydu...
Tüm bu uygulamalarınız Türkiye Hukuk Tarihine birer kara leke 

olarak geçecektir. İbretle ve tiksinerek anılacaksınız bu kararlarınızdan 
dolayı. 

Şimdi, hukukçu arkadaşlarımızın da dünkü açıklamada ortaya koy-
dukları gibi; varsayalım ki Tayyip nedamet getirdi ve “Benim Yüksek 
okul diplomam yok. Ben büyük bir yanlış yaptım, suç işledim.”, dedi ve 
15 Temmuz sonrasında yaptığı gibi; “Allah’ımdan ve milletimden özür 
diliyorum.”, dedi...

Peki, siz böyle bir durumda da; “Yok arkadaş, bizim verdiğimiz 
karar kesindir. Bizce Tayyip hâlâ Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır” mı 
diyeceksiniz?

Bu kararınıza göre demeniz gerekir, tutarlı olmanız için. 
İşte düştüğünüz durum bu...
Nitekim; Dünya Kriminoloji Tarihinde bu tür vakalara rastlanmak-

tadır. Katil yıllar sonra teslim olarak itirafta bulunmaktadır. Filan ci-
nayeti ben işledim, o günden bu yana vicdan azabı çekiyorum. Benim 
yerime suçsuz biri mahkûm oldu, hüküm giydi. Ondan af diliyorum ve 
onun kurtulmasını istiyorum, diye gelip savcılara, mahkemelere itirafta 
bulunmaktadır. 

Bazen de gerçek suçluyu koruyan yalancı tanıklar gelerek olayla 
ilgili geçmişte yalancı tanıklık ettiklerini; aslında mahkûm olup ceza 
çeken kişinin, zamanında iddia ettikleri gibi o suçun faili olmadığını 
belirtmektedir savcılara. 

Ya da bilimsel veriler, mesela kan örnekleri, DNA testleri, mahkûm 
olan kişinin olayla ilgisinin bulunmadığını ortaya koymaktadır. Böyle-
ce de dava yeniden görülerek yeni ortaya çıkan delillerin ışığında kanu-
na uygun bir hüküm oluşturulmaktadır. 



Burada belki şunu diyebilirsiniz:
Biz Reis’imizi biliriz. Ölür gider de böyle bir itirafta bulunmaz. Bu 

bakımdan kendimizi garantiye alınmış hissetmekteyiz...
Peki...
Varsayalım öyle olsun. Fakat Marmara Üniversitesi’nin başına yeni 

bir yönetici ya da Rektör gelebilir. Bu kişi, aydın namusuna ve insancıl 
ahlâka sahip olduğu için Tayyip’in bu diploma meselesine ilişkin bir 
araştırmada bulunabilir. Üniversitenin diploma arşiv kaydına girerek 
Tayyipgiller’in iddia ettiği yıllarda ya da öncesinde ve sonrasında Tay-
yip Erdoğan’a fakültelerinden mezun olduğunu gösterir bir diplomanın 
verilmemiş olduğunu ortaya koyup açıklayabilir.

Marmara Üniversitesi’nden Tayyip Erdoğan’a herhangi bir diploma 
verilmemiştir hiçbir tarihte, diyebilir...

Olabilir mi bu?
Pekâlâ olabilir. 
Peki siz o zaman da mı bize verdiğiniz kanunsuz, akıl ve mantık dışı 

cevapta ısrarlı olacaksınız?
Dünya yerinden oynasa biz bu konuda kararımızı gözden geçirme-

yiz ve değiştirmeyiz mi diyeceksiniz?
Kaldı ki; Odatv gazetecileri, Marmara Üniversitesinin dijital ortam-

daki arşiv kaydına girerek Tayyip Erdoğan’a verilmiş bir diploma ör-
neğine rastlayamamışlardır. Çünkü yoktur böyle bir diploma. Diploma 
yok ki arşiv kaydı olsun... Bu sonucu da yayımlamışlardır haber site-
sinde.

Haydi bir örnek daha verelim:
Bir zamanlar HDP milletvekili Sabahat Tuncel’i cezası var diye mil-

letvekili adayı yapmadınız. Bunun üzerine HDP İstanbul’da, Diyarba-
kır’da ve Türkiye’nin etkin oldukları illerinde kitlesel eylemler koyarak 
kararınızı protesto etti. Ve siz siyasi iradeden aldığınız buyruk üzerine, 
kararınızı değiştirip Sabahat Tuncel’in milletvekili adaylığını kabul et-
tiniz.

Daha pek çok örnek verilebilir kararlarınızı değiştirdiğinize ilişkin 
olarak da, zaten siz de biliyorsunuz, namuslu aydınlar da biliyor. O ba-
kımdan geçelim...

Bakın; 17 yıldan beri buyruğunda ve hizmetinde bulunduğunuz 
Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi yani AKP’giller artık hızla bayır aşa-
ğı gitmektedir. Bu kanunsuz, Ortaçağcı, çıkar amaçlı örgüt artık yolun 
sonuna gelmiştir. Ve işlediği binbir suçtan dolayı, ki bunların içinde 
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Ege’de 18 Adamızı göz göre göre elleriyle Yunanistan’a peşkeş çekerek 
işlemiş bulundukları vatana ihanet suçu dahil, yüz milyarlarca dolarlık 
Kamu Malını yandaşlarıyla birlikte iç etmeleri dahil, Anayasanın başta 
Laiklik gelmek üzere değiştirilemez ilkelerini yerle bir ederek tahrip 
etmeleri dahil, Ortadoğu’da insan soyunun başdüşmanı ABD ve AB 
Emperyalistleriyle işbirliği ederek, onların hizmetine girerek 10 milyon 
civarında masum Müslümanın hayatını kaybetmelerine sebep olmaları 
dahil, Irak, Libya, Suriye gibi kardeş Müslüman ülkelerin cehenneme 
çevrilmesinde emperyalistlere taşeronluk etmeleri dahil, özetçe işlemiş 
bulundukları binbir suçtan dolayı kanun önüne, emri Anayasa, TCK ve 
vicdanından alan bağımsız yargıç ve savcıların oluşturduğu mahkeme-
ler karşısına çıkarılacaklardır, suçlarının hesabını vereceklerdir.

Siz de onlara, bütün bu kanunsuz kararlarınızla hizmette bulunarak 
suç ortaklığı etmenizden dolayı aynı mahkemelere çıkarılacaksınız!

Görevinizi kötüye kullanmaktasınız 17 yıldan bu yana. Zincirleme 
şekilde ve giderek ağırlaşan sonuçlara yol açacak biçimde suç işlemek-
tesiniz ve hesaba çekileceksiniz!

Kimsenin yapmış olduğu kanunsuzluk, işlemiş olduğu suç yanına 
kâr kalmayacak!

Bunu da yazın belleğinize!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

25 Haziran 2019
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AKP’giller, kitleleri Allah’la aldatarak ABD’ye hizmet 
etmeye ve küplerini doldurmaya hiç ara vermedi

Aslında sen de çok iyi biliyorsun ki Kaçak Saraylı Hafız; 23 Ha-
ziran’da hezimete uğrayarak tepetaklak düşen sensin. Tabiî sonra da 
senin oynattığın avanen...

 17 yıldan bu yana günler, geceler boyu, hiç ara vermeksizin ek-
ranlardan, meydanlardan, kürsülerden yaptığın kin ve nefret dolu 
bağırtılardan, kin ve nefret fışkıran o surattan, o gözlerden, o cümle-
lerden artık gına geldi insanlarımıza.

Sonuçta milletimizi karpuz gibi ortasından ikiye bölüp birbirine 
hasımlaştıran o bağırtıların rantını devşirdin, devranını sürdün bu-
güne kadar. Tüm sülaleni ve avaneni dolar milyarderleri yaptın. Eşi-
ni dostunu, yakınlarını yerleştirdin devletin en tepe noktalarına. 

Başta FETÖ gelmek üzere, tüm Ortaçağcı, insanlık düşmanı, ah-
lâk ve namus yoksunu Adnan Hoca’cılar gibi, Kırklari Dergâhı Şeyh-
leri gibi, Ensar’cılar gibi, Cübbelisinden Cübbesizine tüm Ortaçağcı 
tarikat ve cemaatleri doldurdun devlete.

Ve hatta FETÖ’yle yarı yarıya paylaştın devleti, tüm kurum ve bi-
rimleriyle. Ordudan Polisine, MİT’inden Eğitimine, TRT’sinden med-
yasına varıncaya kadar...

Anayasayı da, TCK’yi de aldın ayaklarının altına. Tıpkı “her türden 
milliyetçiliği” aldığın gibi...

Çıkar amaçlı, Ortaçağcı, despotik bir din devleti oluşturdun...
Dinin ahlâkla, vicdanla, insanlıkla olan içten bağını kesip koparıp al-

dın ve yok ettin. Hz. Muhammed ve Kur’an Dinini içini boşaltarak Ta-
pınak Dinine çevirdin, Muaviye ve Yezid’in Dinine çevirdin, CIA-Pen-
tagon Dinine çevirdin. İnsanlarımızın temiz din duygularını zalim bir 
bezirgân gibi alıp satarak sömürebilmek için durup dinlenmeden “din” 
dedin, “Allah” dedin, “Kitap” dedin. Maksat, Kur’an’ın deyişiyle saf, 



bilinçsiz insanlarımızı “Allah’la Aldatmak”tı.
Becerdin de bu işi yıllar boyu. Onların zihinlerini karanlık tarikat 

şeyhleri gibi fesada uğratarak iradelerini yok ettin. Onları, toplumu, 
dünyayı, hayatın gerçeklerini görüp algılayamaz, kavrayamaz, düşünüp 
yorumlayamaz hale getirdin. Hayaller âleminde yaşayan meczuplara 
döndürdün zavallı, bilinçsiz insanlarımızı.

Ama bu arada iki şeye de hiç ara vermeden devam ettin:
Bir; ABD-AB Emperyalist Haydutlarına hizmetkârlığa, taşeronluğa, 

yani kendi deyişinle “BOP Eşbaşkanlığı”na.
İkincisi de başta ailen gelmek üzere tüm avanenin kamu mallarını 

hayâsızca yağmalayıp aşırarak küp doldurmaya.
O hale geldiniz ki Karun’un, Firavun’un hazineleri bile, sizin kamu 

mallarından aşırıp biriktirdiğiniz hazinenin yanında ancak çerez parası 
mesabesinde kalabilir. 

Hâlâ da gözünüz doymuyor be Hafız. 1165 odalı Kaçak Saray kes-
miyor seni. İstanbul’daki sarayları kullanıyorsun, Vahdettin Köşkü’nü 
kullanıyorsun, Okluk Koyu’nda on binlerce ağacı katlederek yazlık sa-
ray yaptırıyorsun, Malazgirt’te saraylar yaptırmaya kalkıyorsun. Velha-
sıl; günler boyu susuz kalmış çöl yolcularının bir vahaya ulaşınca suya 
kanamamaları gibi bir türlü saraya kanamıyorsun. Uçaklara da öyle, 
lüks zırhlı arabalara da öyle. 

Önüne Şeytan düşmüş be Hafız... 
Yapmadığın kötülük kalmadı vatana millete. Ve Ortadoğu’nun kar-

deş, Müslüman Halklarına, ülkelerine.
Bu arada 18 Adamızı ve 1 Kayalığımızı ellerinle peşkeş çektin Yu-

nanistan’a, ey vatan satıcı hain! Avrupa Birliği’nden müzakere takvimi 
alabilmek için bilerek ve isteyerek yaptın bu ihaneti.

Şehit Muammer Kaddafi’nin, ABD-AB Emperyalist Çakallarınca 
katledilmesinde onlara suç ortaklığı ettin. Ellerin o şehidin ve 70 bin 
Libyalı Müslüman şehidin kanına bulandı. Suriye’de yarım milyon 
Müslümanın kanına bulandı. Irak’ta milyonlarca Müslümanın kanına 
bulandı. 

Efendin ABD Emperyalist Çakalı’nın ve AB Çakallarının, sen ve 
avanenin Ortadoğu’daki Suudiler gibi, Katar, Kuveyt gibi hainlerin el-
lerindeki kanı okyanusların bütün suları yıkayıp temizlemeye yetmez.

Ne diyor namuslu ilahiyatçımız yaşar Nuri Öztürk?
“2002’den bu yana sürdürmüş olduğu iktidarlarının tamamı 

gulül suçlarıyla dolu bu AKP’giller’in Müslüman sıfatıyla namaz-
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ları kılınamaz. Bunların gittikleri camilerde namaz olmaz.”

İşte busunuz siz!

Halkımız yavaş da olsa
gerçek yüzünüzü görmeye başladı

İşte tepeden tırnağa binbir suça batmış bu hallerinizi, masum, cahil, 
bilinçsiz insanlarımız çok yavaş bir biçimde de olsa, görmeye, sezme-
ye, anlamaya başladı artık. 

İşte çöküşünüzün ve bayır aşağı hızla yuvarlanarak gidişinizin en 
önde gelen iki sebebinden biri budur. 

Bir diğeri de; ABD ve AB Emperyalist Çakallarının artık sana biç-
tikleri miadın dolmuş olmasıdır. Sen onların yüklediği görevi yerine 
getirdin. Laik Cumhuriyet’i yıktın. Anayasayı ve kanunları darmadu-
man ettin, Orduyu, Yargıyı, Eğitimi mahv-ı perişan ettin. Ve yukarıda 
da belirttiğimiz gibi, insanlarımızı din ve mezhep temelinde ortadan 
bölerek birbirine hasımlaştırdın. 

AKP’giller’in ihanetleri saymakla bitmez
Ne kadar kamu kuruluşu varsa, ne kadar Kuvayimilliye yadigârı 

KİT varsa, hepsini, aldığın yağlı komisyonlar karşılığında yerli-yabancı 
Parababalarına yok fiyatına yeyim ettirdin.

Ülkeyi, halkımızı kuru soğana, fasulye, mercimek, nohuta ve hatta 
samana muhtaç ettin. Tarım diye bir şey bırakmadın memlekette be!

Eğitimi çökerttin, sanayiyi çökerttin, işsizlik aldı başını gitti. Ülke 
pahalılık cehennemine döndü. Yaz ortasında domates 5 Lira. Kuru so-
ğan 5 Lira. Yeşil biber 7-8 Lira. Çünkü zam üstüne zam yaptın mazota, 
tohuma, gübreye, tarım ilacına. Çiftçimiz maliyetini bile karşılayamaz 
oldu ürettiği ürünün. Üretimden vazgeçti. Köyler boşaldı, köy gençleri 
işsizler ordusu biçiminde şehirlerin varoşlarına doldu...

Tüm bunlara ilaveten, 5 buçuk milyon Suriyeliyi ülkemize doldu-
rarak, başta sınır kentlerimiz gelmek üzere önemli şehirlerimizin nüfus 
yapısını değiştirdin. O vatan millet duygusundan yoksun, önemli bir 
bölümünü lümpenlerin oluşturduğu Suriyeli göçmenleri, halkımızın 
alınterinden gasp ettiğin paralarla beslemektesin 2011’den bu yana. 

Diyorsun ki “40 milyar dolar harcadık Suriyeli göçmenler için.”
Yalan! Bunun iki mislini harcadın. Halkımızı aç, yoksul, işsiz bı-

raktın, bu kaçkınları besledin. Derdin neydi de girdin bu işe! ABD’li 
efendilerin emir verdi, değil mi?
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Washington’daki İblislerin bir buyruğu üzerine, “Kardeşim Esad” 
bir anda oluverdi “Zalim Esed”. Bu ne hainlik yahu...

Suriye cehenneminin yaratıcısı kim?
ABD ve AB Emperyalist Haydutları.
Peki, o cehennemin ateşi kimi yakıyor?
Suriye Halkını ve bizi. O vatansız kaçkınları niye emperyalist çakal-

ların ülkelerine göndermiyorsun, Türkiye’de tutuyorsun? Halkımızın 
başına bela ediyorsun? Zaten onlar da Avrupa’ya gitmek istiyor önce-
likle. 

ABD’li ve AB’li efendilerimi kızdırmayayım, onlara hizmette kusur 
etmeyeyim diye, değil mi?

AKP’giller, ABD nezdinde miadını doldurdu
Özetçe, Hafız; ABD ve AB Çakalı, “Sen görevini yaptın, senin mia-

dın doldu” diyor artık. İşte öngöremediğin bu oldu. ABD’nin ve AB’nin 
tüm hain hizmetkârlarının, üzerinde yazılı bir son kullanım tarihleri 
olur. Sen kendini bu kuraldan muaf saydın, değil mi?

Öyle oldu. Çünkü ne Tarih bilgin vardı, ne sosyal bilgin, bilincin...
“Ben saltanatımı bir kurdum mu Emeviler Saltanatı gibi sürer gi-

der...”, dedin. O dünya bitti. Tarih oldu o günler, o çağlar. Saltanatlar 
devri geçti, Hafız... 

Ve işte geçen Pazarki hezimetinin ikinci temel sebebi de budur. Yani 
devşiricin, yapımcın, efendin ABD Emperyalistlerinin ve onların müt-
tefiki AB Emperyalistlerinin, ardından çekilmeleridir. 

Senin yerine kullanacakları hizmetkâr mı yok Türkiye’de?
Sürüyle...
Ne yazık ki 6 bin yıldır Firavun’ların, Nemrut’ların, Şah’ların, Sul-

tan’ların cirit attığı ve zehirleyip çürüttüğü bu topraklarda ruhlarını ve 
insanlıklarını satmaya hazır binlerce insan hazır ve nazırdır...

Velhasıl, Hafız; suçu kimsede arama. Ya da neden hezimete uğra-
dık diye kimseyi suçlama. Bu işin kanunu budur. Her hainin, her ABD 
işbirlikçisi piyonun bir ömrü vardır, bir kullanım süresi vardır. O da 
biter...

Hikâyenin özeti bu, Hafız...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Haziran 2019 
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ABD Emperyalizminin bunak faşisti Trump,
AKP’giller’le dalgasını geçiyor

Osaka’da ne yaptın böyle, Hafız?
Emperyalist Çakal Trump, seni ve avaneni madara edip geçip git-

miş be...
Rezil rüsva olmuşsunuz dünya âleme karşı. Sizi resmen Tecavüzcü 

Coşkun, Yusuf Çetin, Figüran Osman, Nuri Alço, Sütçü derekesine 
düşürmüş be...

Siz de; yapımcımız, efendimiz, velinimetimiz bizimle dalga geçme 
lütfunda bulundu diye ağzınız kulaklarınızda bakınıyorsunuz sağa 
sola.

Vay Türkiye’m vay be, şunların eline kaldın...
Şimdi isterseniz, aslında Kaçak Saraylı ve avanesi için utanç verici 

bir küçülmenin ötesinde hiçbir anlam ifade etmeyen o görüntülerin ve 
Trump fırlamasının sarf ettiği sözlerin içeriğine bakalım.

İngilizcesi:
“And look at these people. How nice they are. Look at them. 

They’re so easy to deal with. Look at them. Central Casting. The-
re’s no Holywood set where you could produce people that look like 
them.”

Türkçesi:
“Ve bu insanlara bakın. Ne kadar güzeller. Onlara bakın. On-

larla baş etmek çok kolay. Central Casting. Onlara benzeyen insan-
ları üretebileceğiniz hiçbir Hollywood seti yok.”

Ne diyor ABD’li haydutlar şefi?
Şunların güzelliğine bakın, diyor Tayyip ve avanesini göstererek. Ve 

bir kez daha çiziyor altını cümlesinin. “Bakın şunlara bir”, diyor. “Hol-
ywood’a üçüncü, dördüncü kalite figüran tedarikleyen Central Casting 



gibi şirketler böyle bir ekibi üretemez, bir araya getirip piyasaya süre-
mez.” diyor. Ve de devam ediyor ardından...

Bunlarla baş etmek ne kadar kolay... Daha açığı; bunları keklemek, 
bunları ahmak yerine koyarak her dediğimizi kabul ettirmek ve her is-
tediğimizi almak ne kadar kolay ve basit bir iş, diyor.

Yani adam, böylesine aşağılayıcı sözleri Kaçak Saraylı Hafız’ın ve 
avanesinin yan yana dizili olduğu ve bir grup oluşturduğu yana baka-
rak, onların yüzlerine söylüyor. Onlar da çaresiz sırıtıyorlar...

Faşist Bunak Trump, tam bir fırlama aslında. Kiminle nasıl konuşu-
lacağını çok iyi biliyor. AB Liderlerine böyle bir hitapta bulunabilir mi? 

Zinhar, aklından bile geçiremez. 
Ya da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin yurtsever, baştan 

ayağa ulusal onur taşıyan, devrimci inanç taşıyan genç lideri Kim Jong 
Un karşısında böyle bir tutum sergileyebilir mi?

Kesinlikle aklından bile geçiremez bu söylediklerini.
Fakat işte Kaçak Saraylı Hafız gibi ve diğer, Ortadoğu’nun ABD 

işbirlikçisi, daha açığı ABD piyonu devletlerinin liderleri karşısında 
böylesine dalgasını geçer. Üstelik de onlara her istediğini yaptırır. 

Mesela Suudi Arabistan’a gitti, değil mi, başkan seçildikten sonra?
Ne dedi orada Suudi Kralı’na karşı?
Biz sizin arkanızda olmasak bir hafta bile iktidarda kalamazsınız. O 

zaman siz de bunun bedelini ödeyeceksiniz bize.
Ve ödetti de. 350 milyar dolarlık silah ve başka şeyler alımı anlaş-

masını imzalatıp geçti. Yani bir kalemde 350 milyar dolar tokatladı Su-
udi Arabistan’dan. 

Trump, Osaka’dan eli dolu döndü
Peki, Osaka’da bizimkilerden ne almış?
Onu da Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet’teki köşesinde şöyle açık-

ladı:
“Bu durumda Osaka’daki Erdoğan-Trump görüşmesinden çı-

kan esas sonuç ne oldu peki?
“50 milyar dolarlık ‘yaptırım’
“Özeti şu: Erdoğan ve Trump, iki devlet adamı olarak değil 

ama ülkelerini şirket gibi yöneten iki iş insanı olarak, iş konuştu-
lar, alışveriş mutabakatı yaptılar. 

“Bunu da Erdoğan açıkladı zaten: “Bizim S-400 olayı bir taraf-
tan yürürken Amerika’dan da Lockheed Martin’den Boeing uçak-
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larını alıyoruz. 100 adet Boeing alıyoruz Lochkeed Martin’den. 
Serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir dünyada bunları birbirine 
karıştırmayacağız.”

“Yani fiilen Erdoğan yaptırımların “ertelenmesi” karşılığında, 
ABD’den 100 Boeing uçağı alma sözü vermiş oldu Trump’a! Yaptı-
rımın mı, yoksa 100 Boeing almakla başlayacak alışverişin mi Tür-
kiye adına daha az maliyetli olduğunu iktisatçılar hesaplayacaktır...  
Zira Erdoğan, Trump’a “stratejik ortaklıkları ve savunma sa-
nayiine yapmak istedikleri yatırım” nedeniyle “ABD ile 75 mil-
yar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerlediklerini” söyledi!  
Şaşırıyoruz, çünkü Türkiye ile ABD’nin mevcut ticaret hacmi 20 
milyar dolardır ve bunun 75 milyar dolara ilerleyebilmesi, ancak 
“ABD’den sürekli silah/uçak alımı” ile mümkün olabilecektir! 

“Ve eğer alacağımız Boeing’ler 747 modeliyse, tanesi 400 milyon 
dolardan 100 tanesi 40 milyar dolar yapar ve 20 milyar dolarlık 
ticaret hacmimiz 60 milyar dolara çıkar. Erdoğan’ın belirttiği 75 
milyar dolara çıkmak için de Patriot almak gerekir ek olarak!”[28]

Görüldüğü gibi Trump, Osaka’da Tayyipgiller’den 55 milyar dolar 
alıp götürmüş. Daha açığı, Tayyipgiller, bu parayı Boeing yolcu uçağı 
ve Patriot Füzeleri olarak ödemeyi taahhüt etmişler. 

Peki, bu kadar parayı neyin karşılığında verecekmiş Tayyipgiller?
S-400’lerin alımı halinde ABD’nin uygulamaya koyacağı yaptırım-

ların sadece 6 aylık bir süre için ertelenmesi karşılığında...
Yaptırım uygulamayı Amerikan Kongresi karar altına alıyor. ABD 

Başkanı’nın bunu uygulamama yetkisi yok. Yalnızca 6 ay erteleme yet-
kisi varmış. 

İşte Tayyip ve avanesi bu hallerde, arkadaşlar...
İktidarlarını koruyabilmek için, sürdürebilmek için ABD’nin her 

dediğini yapmaya mecbur hissediyorlar kendilerini. S-400 alımından 
da vazgeçtik, diyemiyorlar. Çünkü bağladılar bir kere kendilerini. Bu 
S-400 işine girmekten bin kere pişmandırlar şu an ama bir kere girdiler 
dönülmez bir yola. Bu sebeple de ABD Haydudunun her buyruğunu uy-
gulamakta tereddüt etmiyorlar, ihanet üstüne ihanet ekleyip duruyorlar.

[28] http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1464459/Osaka_da_CEO_lar_mutabaka-
ti.html
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AKP’giller’de hiçbir değer yargısı yok,
Para Tanrıları var

Bu ABD işbirlikçisi hain iktidar Ege’deki Adalarımızı ve Mavi Va-
tanımızı sattığı gibi, korkarız ki Kıbrıs’ı da, Doğu Akdeniz’deki hakla-
rımızı da satar, ihanet iktidarını sürdürebilmek için.

Hani bunlar 2015’ten bu yana herkesi teröristlerle işbirliği yapmakla 
suçluyorlardı. İşte gördük: 23 Haziran Seçimlerine birkaç gün kala, 4 
yıldan bu yana “Teröristbaşı” dedikleri Öcalan’a birden 180 derecelik 
bir dönüşle “Sayın Öcalan” diye hitap etmeye başladılar.

Ve 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı Seçimini kazanabilmek 
için, yine kanun çiğneyerek İmralı’ya özel ulaklarını gönderdiler. Bar-
zanistan’a TRT ekibini gönderdiler. Abdullah Öcalan’dan mektup, Os-
man Öcalan’dan da görüntülü destek mesajlarını alıp Anadolu Ajansı 
ve TRT aracılığıyla servis edip yayınladılar. 

Yani bunlarda yiv set aramayacaksınız. Bunlarda herhangi bir değer 
yargısı aramayacaksınız. Herhangi bir inanç aramayacaksınız. Bunların 
tapındığı bir tek Tanrı vardır, o da hep söylediğimiz gibi Para Tanrısı-
dır. Sadece onun önünde secdeye kapanırlar ve onun etrafında dönerler 
pervaneler gibi. Ve o Tanrı’yla aralarını iyi tutmak için de Öcalan Bi-
raderlerden de, ABD’li faşist Trump’tan da medetler umarlar, medetler 
beklerler.

İnsaniyet açısından bakınca bunlara, içler acısı bir durumla karşı-
laşırız. Ama neylersiniz ki o duruma düşmeyi ve orada kalmayı kendi 
iradeleriyle seçmişlerdir.

Ne diyebilirsiniz...
Sadece Halkımızın deyişiyle “Allah acısın bunlara”...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

3 Temmuz 2019 
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“Ergenekon Davası” denen CIA Operasyonuna dair...
“Ergenekon Operasyonu” maskeli, 2007 yazında başlatılan bu 

CIA Operasyonunun amacı, Ulusalcı, Yurtsever, Antiemperyalist, Ku-
vayimilliye ve Mustafa Kemal Gelenekli güçleri yıldırma, sindirme ve 
tasfiyeydi.

Yerli işbirlikçi hainlerle yani Pensilvanyalı “Feto” nam İblis ve Ka-
çak Saraylı Tayyipgiller aracılığıyla bizzat Ankara’daki CIA görevlile-
rinin yönettiği bu alçakça operasyon ne yazık ki amacına büyük ölçüde 
ulaştı.

Bu operasyonla, ardından gelen 15 Temmuz sonrasında Tayyipgil-
ler’in yine başta Ordu gelmek üzere yaptığı hainane saldırıyla devam 
etti bu ihanetler süreci.

Ve en sonunda da Tayyipgiller aracılığıyla Orduya en ağır darbeler-
den biri indirildi yaşadığımız şu günlerde.   Askerlik 6 aya indirilerek 
paralı hale getirildi. Ve bir anda silah altındaki 130 bin askerin terhis 
edilmesi gündeme geldi. 

Bundan böyle parası olanlar askerlik yapmayacak. Sadece yoksul 
işçi, köylü, esnaf çocukları askere gidecek...

Uzatmalılarla da Ordunun önemli bir bölümü paralı asker haline ge-
tirilecek. Böylece toplumun her kesiminde olduğu gibi askerlik alanın-
da da ne eşitlik kalacak, ne adalet, ne hakkaniyet...

Askerliğin yiğitlik yarışı olduğu, vatan borcu olduğu, herhangi bir 
nedenle askerlik yapmamış olmanın utanç verici bir durum oluşturdu-
ğu günler geride kaldı artık. Tarih oldu. Yani Mehmetçiklerden oluşan 
Ordu, ortadan bilfiil kaldırılmış oldu, Tayyipgiller eliyle vurulan bu son 
darbeyle birlikte. 

Zaten ta en başında de belirttiğimiz gibi, Tayyipgiller’in amacı 
BOP’a uygun yol yapımının gerçekleştirilmesiydi. 
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Başardılar bu hainane görevi. Orduyu da çökerttiler, Yargıyı da, Eği-
timi de, Laik Cumhuriyet’i de, devletin tüm kurumlarını da. Ne hukuk 
bıraktılar, ne kanun, ne de ahlak...

İşte 2007’de başlatılan “Ergenekon Operasyonu” adlı bu hainane gi-
dişin stratejik hedefi de buydu. 

Hareketimiz, Gerçek Devrimci İdeolojimizin ışığında, bu CIA Ope-
rasyonunun amacını net bir şekilde gördü ve gösterdi. 

Temmuz 2008’de yayımlanan, aşağıda göreceğiniz, okuyacağınız 
bildirimiz, bunun somut bir kanıtıdır-delilidir. 

O günlerde, başta askerler gelmek üzere önde gelen pek çok Ergene-
kon Operasyonu saldırısı tutsağını Silivri, Hasdal, Kandıra, Mamak gibi 
cezaevlerinde avukat yoldaşlarımız aracılığıyla ziyaret ederek onlara 
destek verdik. Ayrıca da onlara hukuk yardımında bulunabileceğimizi 
belirttik istemeleri halinde, yine hukukçu yoldaşlarımız aracılığıyla.

O süreçte kendisiyle de Silivri Cezaevinde görüşmüş olduğumuz 
Odatv yöneticilerinden Barış Terkoğlu, aynen şöyle diyerek bizim bu 
hakkımızı teslim etmiştir:

“Ergenekon Operasyonu adlı saldırıların gerçek niteliğini ve ta-
şıdığı stratejik amacı ilk kez ve tam şekilde sadece siz gördünüz ve 
ortaya koyup gösterdiniz.”

Evet, öyleydi...
Şimdi 2008 Temmuzu tarihli bildirimizi görelim.
(Bu bildiriden, başta İstanbul, Ankara, İzmir gelmek üzere Türki-

ye’nin pek çok şehrinde 80 bin adet dağıtılmıştır.)
Bildiğimiz gibi, bu operasyon 4 gün önce sonuçlandı ve güya yar-

gılanan tüm mağdurlar beraat etti. Küçükburjuva yazarçizerler, “Dava 
çöktü!” vb deyişlerle neredeyse bayram etmekteler. 

Oysa taşıdığı, içerdiği namussuzca stratejik hedef açısından dava 
tamı tamına gerçekleşti. O CIA Operasyonunun amacı, zindanlara tı-
kılan o 400-500 kişinin ilanihaye oralarda tutulması değildi ki zaten... 
Onların zindana atılmaları, işin kamuflajıydı sadece...

Esas amaçsa yukarıda andığımız, ülkemiz ve halkımız açısından 
tam bir felaket ve yıkım anlamına gelen konulardı. Ki o konularda ABD 
Emperyalist Çakalı ve işbirlikçi, hain piyonları ortak amaçlarını ger-
çekleştirmiş oldular, ne yazık ki...

Bu yıkım ve felaketlerden ve bunda taşeron rolü oynayan hainler-
den ancak, tıpkı Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda 
olduğu gibi, İkinci bir Kuvayimilliye’yle ve Kurtuluş Savaşı vererek 
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kurtulabileceğiz.
Bunu da yapacağız, başaracağız! 
Ve yine yeneceğiz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

5 Temmuz 2019
Nurullah Ankut

HKP Genel Başkanı
***

Temmuz 2008’de Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 37’nci sayısında Baş-
yazı olarak yayımlanan bildiri: 

AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçi hainlerin 
Ergenekon maskeli saldırısının amacı,

Ulusalcı, Yurtsever ve Laik güçleri
yıldırma, sindirme ve tasfiyedir

AKP’giller FETÖ ile birlikte neredeyse
bütün devlet kurumlarını ele geçirmiş

Bugünün İblis’i, ABD’nin kucağında din alıp satan hain, vatan ve 
halk düşmanı Fethullah Gülen, yıllar önce televizyonlarda yayımlanan 
kasetlerinde, “Türkiye’nin bütün kurumlarını, yavaş yavaş, gizlice 
ve sistemlice bir çalışmayla ele geçirmeliyiz” diyordu. “Vakti gelme-
den erken bir çıkış, çalışmamızı berbat eder. Bu yüzden hazırlıkla-
rımızın tamamlanmasını sabırlıca beklemeliyiz.” diyordu, mecnun-
laşmış müritlerine.

Bu Ortaçağcı-ABD’nin himayesinde din devleti kurma peşindeki 
halk düşmanı hainler güruhu, on yıllardan beri, İblis’in buyurduğu şe-
kilde çalışmaktadır. Ve ne yazık ki bu alçaklar, bu satılmışlar hareketi, 
bugün çok büyük mesafeler almıştır. En önemli devlet kurumlarını bü-
yük ölçüde ele geçirmiş ya da kuşatmış durumdadırlar. Meclis’in ezici 
çoğunluğu, herkesin bildiği gibi, bu Ortaçağcı, Şeriatçı, AB-D’ci güç-
lerin elindedir. Milli Eğitim’in merkez (Ankara) ve taşra örgütlerinin 
yönetimi, yine çoğunluğu oluşturacak oranda bunların elindedir. Polis 
teşkilatı yine tamamıyla bunların yönetimindedir.

Devlet başkanlığı ve başbakanlık da yine bunların işgali altındadır.
Ordu’daki sayı ve örgütlenmeleri de yine azımsanmayacak durum-

dadır. Her namuslu aydının bildiği ve bizzat İblis’in (F. Gülen’in) de 
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itiraf ettiği gibi, bir önceki Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de Fet-
hullahçıdır. Demek ki AB-D maşası Ortaçağcı gericiler Ordu’nun en 
tepesini tutabilecek denli güçlü bir hale gelmişlerdir bugün.

Şimdiki Genelkurmay Başkanı Y. Büyükanıt ve yakın çevresi de 
(İlker Başbuğ, Ergun Saygun vb.) Amerikancılık ortak paydasında Fet-
hullah ve Şeriatçı din tüccarı güruhla aynı safta bir araya gelmektedir.

Daha önce de yazdığımız gibi, Mustafa Kemal düşmanı Fethullah 
ve Tayyipgiller’le tencere kapak gibi uyuşan, birbirini tamamlayan bu 
generaller, bırakalım gerçek anlamda birer komutan olmayı, asker bile 
sayılmazlar, bizce… Adımız gibi biliyoruz ki, bu general üniformalı 
Amerikancılar-NATO’cular, AB’ciler, ölmenin ve öldürmenin başa baş 
(eşit olasılıklar arasında bulunduğu) yekeyek bir çarpışmada, namlu-
yu doğrultup hasma nişanlayamazlar, parmaklarını tetiğe basamazlar. 
Bunlar, tören paşası... Askerliğin kitabî olarak nasıl olduğunu bilmek 
ayrı şey, gerçek anlamda asker olmak-savaşçı olmak ayrı şeydir. Bir 
askere, gerçek anlamda asker olma vasfı veren de, askerlik hakkında-
ki bilgisi değil, savaşkanlıktır-Savaşçı Ruhtur… İnsan kütüphanede 
oturup yıllarca çalışarak-okuyarak, askerlik hakkında mükemmele ya-
kın teorik bilgiler edinebilir. Ama bu yüklendiği bilgiler onu asla asker 
yapmaz. Fakat askerlik hakkında hiçbir teorik bilgiye sahip olmadığı 
halde, içinde yer almayı kaçınılmaz gördüğü bir çatışmaya, ölmeyi ve 
öldürmeyi tereddütsüz kabullenerek-göze alarak giren-katılan herkes, 
üniformalı olsun ya da olmasın herkes savaşçı olur. Ve gerçek asker 
sayılır. Çünkü askerliğin özü, askerî teorik bilgiler ya da kılık kıyafet 
değildir. Savaşkanlıktır, savaşçı ruhtur. İşte söz konusu generaller, bu 
ruha sahip değildir. Hep söylediğimiz gibi Tören Paşasıdır onlar. Bu 
sebepten de, bir askerî dahi olan Gazi Mustafa Kemal’i anlamalarına, 
O’nu benimsemelerine, O’na sahip çıkmalarına imkân yoktur.

Asker olan, “Üsler kapatılmalı, NATO’dan çıkılmalı” diyen Şe-
ner Eruygur’dur, Aytaç Yalman’dır, Tuncer Kılınç’tır, Hurşit Tolon’dur. 
Evet ayrıca da Ege Ordu Komutanı’yken “Annan Planı kabul edilirse 
Kıbrıs elden gider” diyen yine Hurşit Tolon’dur.

Ne demişti Amerikanlaşmış Hilmi Özkök o zaman Genelkurmay 
Başkanı olarak:

“Bu Hurşit Tolon Paşa’nın şahsi görüşüdür. Genelkurmayın görüşü 
değildir. Biz hükümetin emrindeyiz. Sorumluluk, siyasi otoritenindir.”

Yine H. Özkök, “Bu hükümetle şiir gibi anlaşıyoruz” da demiştir. 
Anlaşırlar, çünkü aynı yolun yolcusudurlar…

Ve Tefeci-Bezirgân Sermayenin önde gelenlerinden, Ortaçağcı, 

182



vurguncu Ahmet Çalık Grubuyla ve onun tepe yöneticisi Damat Be-
rat Albayrak’la oğulları aracılığıyla etle tırnak gibi kaynaşmış Deniz 
Kuvvetleri Eski Komutanı Özden Örnek de asker değildir. O da Y. Bü-
yükanıtgiller’dendir. O da Tayyipgil’le ABD’cilik ortak paydasında bu-
luşanlardandır…

Türkiye bu noktaya durup dururken bir anda gelmedi. ABD Emper-
yalizminin ve onun casus örgütü CIA’nın ortalama 60 yıllık bir çabası 
sonunda geldi. Daha doğrusu getirildi.

Ve Adliye mekanizması ya da kurumu: İblis’in gösterdiği en önemli 
hedeflerden biri de buydu… Burası da sinsice ve sistemlice en tabanın-
dan en tepesine kadar ele geçirilmeli, diyordu İblis...

Velhasıl devleti devlet yapan tüm kurumlar adım adım ele geçirile-
cekti, ABD’nin kucağında dincilik oynayan İblis ve hizmetkârları tara-
fından. Tabiî onları bu şekilde oynatan AB-D Emperyalistleriydi.

Medya da aynı şekilde kuşatmaya tabi tutuluyordu. Orası da önemli 
oranda ellerine geçmişti.

Hatırlanacağı gibi, en önemli muhalif tv kanalı olan “Kanaltürk”, 
geçen günlerde 30 milyon dolara satın alınarak, hem saf dışı edildi, 
hem de fethedilmiş oldu. Yani saf dışı edilmekle yetinilmedi, kazanıldı 
da bunlar tarafından. Koftiden, sahte ulusalcı, sahte Mustafa Kemalci 
Tuncay Özkan, milyon dolarlara ruhunu satmış oldu, Kanalıyla birlik-
te. Böylece, sadece televizyonu değil kendi ruhunu da satmış oldu… 
Ve bunlara ek olarak, “Biz kaç kişiyiz?” adlı siyasi hareketini de sat-
mış oldu Tuncay Özkan. O sebepten, bundan sonra bu hareketin dikiş 
tutması hemen hemen olası değildir… Oysa T. Özcan, televizyonunu, 
en muhalif olduğu kişi ve harekete satmamış da batırmış-iflas ettirmiş, 
kapattırmış olsaydı, kendisi de, hareketi de hızlanarak yoluna devam 
ederdi… Diyeceğimiz, T. Özkan, savunur göründüğü ideallere de, ha-
reketine de ihanet etmiş oldu bu satışla… Geçelim…

Yine bilindiği gibi “Samanyolu tv” de Fethullahçılarındır. Bunlar-
dan başka yerel televizyonları da vardır bu Ortaçağcı hareketin.

Tabiî daha yığınla ulusal ve yerel televizyonları, radyoları, gazete 
ve dergileri vardır, Ortaçağcı güçlerin. Yani medya önemli oranda bu 
AB-D uşağı Şeriatçı güçlerin elindedir.

Bunların dışında, İHL’ler, Kur’an kursları, tarikatlar ve devletten 
maaşlı doksan bin imam da Ortaçağcı hareketin emrindedir ve Türki-
ye’yi Teokratik düzene dolayısıyla da Ortaçağa geri götürmek için ça-
lışmaktadır… İşte Türkiye, 60 yıldan beri böyle bir saldırının hedefi 
durumundadır.
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AB-D’nin Türkiye’deki yerli ortağı olan Finans-Kapitalistlerle Te-
feci-Bezirgân Sermaye Sınıfı da bu çalışmaya tüm gücüyle katılmıştır. 
Çünkü onlar da AB-D Emperyalistlerinin emri altındadır. Onların da 
efendisi ve akıldanesi, emredicisi AB-D’dir. Yani TÜSİAD, MÜSİAD, 
TİSK, TOBB da bu hainane çalışmanın içindedir…

12 Mart ve 12 Eylül’ün faşist darbecileri, Amerikancı faşist general-
ler de bu çalışmaya katılmışlardır. Çünkü onlar da ABD’nin emirkulu 
durumundadır. ABD’li dışişleri bürokratlarının deyişiyle onlar, “Paul 
Henze’nin oğlanları”dır… Bu faşist generaller de, ABD’den aldıkları 
emir doğrultusunda, Türkiye’de o yıllarda yükselen, kitleselleşen dev-
rimci hareketin önünü kesmek için, Ortaçağcı-Şeriatçı hareketleri açık-
tan desteklemişlerdir…

Türkiye bu hainane çalışmalar sonucunda buralara getirilmiştir.
Bugün, Türkiye Adliyesi, İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz En-

gin’den “Ergenekon” maskeli saldırının mimarı Fethullahçı Zekeriya 
Öz ve savcılar ekibine, oradan tâ Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim 
Kılıç’a varıncaya kadar Ortaçağcılaştırılmıştır. AB-D’nin Yeni Sevr 
planını uygulamakla görevlendirilmiş olan bu Ortaçağcı, vatan, halk, 
Mustafa Kemal, tam Bağımsızlık ve Laiklik düşmanı güçler artık za-
manın geldiğine inanarak saldırıya geçmiştir. Daha doğrusu AB-D 
Emperyalistleri tarafından saldırıya geçirilmiştir. AB-D, bunlara İslam 
devleti kuruverecek, bunlar da onun karşılığında AB-D’nin Yeni Sevr 
projesinin uygulanmasında efendilerine olanca güçleriyle yardımcı ola-
caklardır. “Ergenekon” maskeli bu saldırı işte böyle bir planın-projenin 
ayaklarından biridir. O projenin parçalarından birinin uygulamaya ko-
nuluşudur. Hedef, genelde ulusalcı, yurtsever ve laik güçlerin saf dışı 
edilmesidir. Özelde de Ordu’nun, devrimci geleneğe sahip vatansever, 
laik, Tam Bağımsızlıkçı ve Mustafa Kemalci kesiminin korkutulması, 
sindirilmesi ve çökertilmesidir.

Tekrarlarsak, bu saldırının özel hedefi Ordu’daki Mustafa Kemal 
Gelenekli-Devrimci Gelenekli gücün yok edilmesidir. Mustafa Kemal 
Geleneğinin-Devrimci Geleneğin imhasıdır. Böyle bir gücün yok edil-
mesidir…

Bu gücün ortadan kaldırılması, tehlike, engel olmaktan çıkarılma-
sı AB-D Emperyalistleri için hayati öneme sahiptir. Çünkü Ordu’daki 
bu güç, Ortaçağcı gidişin ve Yeni Sevr’in önündeki en büyük engeldir. 
Mustafa Kemal ilkelerini savunduğu için en büyük engeldir… İşte o 
sebepten bu hukuk maskeli-Adliye maskeli-Ergenekon maskeli saldırı-
nın özel hedefidir, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bu Mustafa Kemal 
Geleneğine sahip güç…

184



AB-D Emperyalistleri, Ordudaki Mustafa Kemalci 
Devrimci Gelenekli gücü etkisizleştirmek için,

bir zamanlar kendisinin örgütlediği Kontrgerilla’nın 
Ulusalcı tavır koyan kanadını kullandı

SÜPER NATO adı verilen Kontrgerillayı bildiğimiz gibi ABD kur-
muştu. Ve bu illegal katliam örgütünü tüm NATO ülkelerine yaymıştı. 
NATO ülkelerinde birer şubesi vardı bu örgütün. Merkez tabiî ABD’dey-
di. Örgütün patronu da CIA ve PENTAGON’du. Yine bildiğimiz gibi bu 
örgütün amacı da NATO’yla aynıydı. Bu kanunsuz olanıydı, fark buydu. 
Tabiî her türlü kanunsuzluğu yapma hakkını kendinde görüyordu bu ör-
güt. Ve yapıyordu. Katliamlar yapıyor, halkı birbirine kırdırıyor ve faşist 
diktatörlükler kuruyordu. Bizdeki 12 Mart ve 12 Eylül faşist darbeleri-
nin mimarı ve uygulayıcısı da bu gizli, karanlık örgüttür.

Tekrarlarsak, bu örgütün amacı, devrimci ve antiemperyalist, yurt-
sever hareketlerle-güçlerle mücadele etmek ve onları etkisiz kılmaktı.

Sosyalist Kamp’ın çöküşünden sonra, sosyalizm, AB-D için yakın 
tehlike olmaktan çıktı. Böylece de AB-D Emperyalistleri yeni bir aşa-
maya gelmiş oldular. Onlar için artık, “Bin devletli bir dünya” yarat-
mak zamanı gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı C. Rice’ın, iki yıl önce, İsrail’in Lübnan iş-
gali sırasında söylediği; “Yeni bir Ortadoğu’nun artık vakti geldi” sözü, 
AB-D Emperyalistlerinin bu alçakça projesinin (Mazlum ülkeleri par-
çalayarak, dünyayı “bin ülkeli bir dünya” ya da “Şehir devletlerinden 
oluşan bir dünya” haline getirme projelerinin), Ortadoğu’ya ilişkin bö-
lümünün açık itirafıydı. “Proje”mizin bu bölümünü gerçekleştirmeye 
artık başlayabiliriz, diyordu C. Rice.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, AB-D’nin eskiden öncelikli hedefi-a-
macı Sosyalist Kamp’ı yıkmaktı, sosyalist hareketleri, antiemperyalist 
hareketleri ezmekti. NATO ve KONTRGERİLLA bu yakın amaç için 
savaşıyordu, alçakça, şerefsizce…

Çünkü AB-D’nin yukarıda andığımız caniyane projesi, Sosyalist 
Kamp’ın varlığında hayata geçirilemezdi... Sosyalist Kamp’ın varlı-
ğı Mazlum ülkeleri ve insanlığı bu haydutların şerrinden koruyordu. 
Sosyalist Kamp çökünce, bu şerefsizlerin önündeki en güçlü set yıkıl-
mış-çökmüş oldu. Onlar da işte bu yüzden utanmazca saldırıya geçtiler. 
O cesareti kendilerinde bulabildiler artık.

AB-D’nin Mazlum Ülkelere yönelik yaklaşımındaki bu değişiklik, 
onun eskiden beri kullandığı hatta yarattığı örgütlerde çatlamalara, bö-
lünmelere sebep oldu.
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Bir bölüm, AB-D safında yer almaya ve o çakallara uşaklık etmeye 
devam kararı aldı ve devam etti uşaklığa. Diğer kısmıysa AB-D’ye tavır 
aldı. AB-D Emperyalistlerinin niyetlerini-alçakça, insanlık dışı amaç-
larını az çok sezdi. Bu kesim, içten-samimi olanlardan oluşuyordu. 
Mesela, Şeriatçı-Ortaçağcı örgütler çatladı, parçalandı. Afganistan’da-
ki Burhaneddin Rabbani önderliğindeki, bugün “KUZEY İTTİFAKI” 
adı verilen dinci örgütler AB-D safında ve hizmetinde kaldı. Tabiî Su-
udi Arabistan, Arap krallıkları, emirlikleri gibi din derebeylikleri gibi 
devletler de çıkarları gereği AB-D hizmetinde-emrinde kaldı. Bizdeki 
Tayyipgiller de yine çıkarlarının-vurgunlarının gereği AB-D emrinde, 
hizmetinde kaldı. Fakat Usame Bin Laden önderliğindeki El Kaide AB-
D’ye karşı çıktı ve savaş açtı. İşte bu kesim samimi Müslümanlardan 
oluşuyordu. Bunlar dinin emrettiği gibi cihat yapmaktadırlar. Bunların 
amacı Kur’an’da emredildiği gibi Allah’ın dinini tüm yeryüzüne hâ-
kim kılmaktır. Tabiî bunlar da (El Kaideciler), AB-D’nin emperyalist ve 
gerçek İslam düşmanı niyetlerini bir ölçüde de olsa sezmiş durumdadır.

Gelelim Türkiye’ye: ABD’nin 1950’li yılların başlarından itibaren 
örgütlemeye giriştiği “Ergenekon” adlı Kontrgerilla şubesi, CIA’nın 
yönetiminde ortalama 55 yıldan beri çalışmaktadır. Dikkat edelim bu-
gün de çalışmaktadır. Bu Amerikancı örgüt, MİT’te, Polis Teşkilatında, 
Ordu içinde ve burjuva partileri içinde örgütlenmiştir. Diğer bazı Fi-
nans-kapital ve Tefeci-Bezirgân örgütleri içinde de yapılanması vardır. 
Yani TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK ve TOBB içinde de uzantısı vardır bu 
örgütün. Ortaçağcı, antikomünist Tarikatlar ve sivil görünümlü örgütler 
içinde de kolu kanadı vardır bunun.

Ve MHP adlı faşist parti Kontrgerilla’nın özel örgütüdür. Kontrgeril-
la’ya en militan kitle desteğini bu parti sağlar.

Ordu içindeki yapılanması da “Özel Harp Dairesi” adını taşır.
Türkiye’deki bu Kontrgerilla örgütü de Sosyalist Kamp’ın yıkılışı 

sonrasında parçalandı. Emekli General Veli Küçük ve benzeri bir grup 
asker Ulusalcı tutum aldı.

Çoğunluğu oluşturan diğerleriyse AB-D’ci olmayı sürdürdüler.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 22 Temmuz seçimleri öncesinde, 

“ABD stratejik ortağımızdır” demesi, Amerikan karşıtı tavır koyan 
MHP ve Ülkü Ocağı yöneticilerini partisinden atması, hep bu amaca 
yöneliktir. Yine MHP’nin, AKP’ye önemli durumlarda hemen arka çık-
ması da onların Amerikancılık ortak paydasında yandaş olmalarından 
kaynaklanmaktadır.

DP eski başkanı Mehmet Ağar’ın, ABD politikalarını aktif biçimde 
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savunmayı sürdürmesi de, onun bu özelliğinden kaynaklanmaktadır… 
Onlar Kontrgerilla’nın AB-D’ci kanadının has adamlarıdır.

Baştan beri söylediğimiz gibi, Tayyipgiller de AB-D’nin kayıtsız 
şartsız hizmetindedir. Şimdi bu AB-D Emperyalistleriyle menfaat birli-
ği etmiş vatan ve halk düşmanı güçler, AB-D’den aldıkları emir doğrul-
tusunda Türkiye’yi bir yandan Ortaçağın karanlıklarına bir yandan da 
yeni Sevr’e götürme çalışması içindedirler.

Kontrgerilla’daki parçalanmadan sonra, AB-D ve CIA, ulusalcı ke-
simin önde gelen komutanlarından olan Tuğgeneral Veli Küçük’ün en 
yakınına yetenekli bir ajanını yerleştirir, hem de hiç vakit geçirmeden. 
Bu kişi, CIA’nın Türkiye’de şu anki en önde gelen yayın organlarından 
olan “Taraf”ın tarifiyle; “Veli Küçük’ün eski mutemedi ve şu anda 
Kanada’da yaşayan Tuncay Güney”dir.

Bu AB-D ajanı, mutemedi konumunda Veli Küçük’ün yanına yer-
leştirildikten sonra, tüm olan biteni dikkatlice gözler… Yeterli bilgileri 
edindiğine karar verildikten sonra, bu kişi 2001 yılında tırışkadan bir 
suçtan güya gözaltına alınır. Polis sorgusundan geçirilir. İşin tuhaflığına 
bakın ki, bu sözde suçlu, bu hikâyeden suçlamayla ilgili tam 101 say-
falık ifade verir.

Bu ajanın, ajan değil de Veli Küçük’ün ve “Ergenekon”cuların ger-
çek adamı olduğu izlenimini vermek için böyle bir oyuna başvurulur. 
CIA’da oyun, düzen sonsuzdur…

Komedyayı yine CIA’nın Taraf’ından okuyalım:
“Ergenekon’un Kurtlar Konseyi
“Taraf, Ergenekon soruşturmasının dayandığı temel metne 

ulaştı: Tuncay Güney, yedi yıl kayıplara karıştıktan sonra bulunan 
ve Ergenekon soruşturmasına zemin oluşturan ifadelerinde, Erge-
nekon suç örgütünü yöneten 12 kişilik şuranın üyelere bir bir karar 
verdiğini açıklıyor. Ergenekon tutuklusu emekli Tuğgeneral Veli 
Küçük’ün eski mutemeti olan Tuncay Güney, Ergenekon’un Özel 
Harp Dairesi’ne karşı kurulmuş bir “ordu içinde cunta” olduğunu 
belirtiyor. Orduda “Natocu-Ergenekoncu” general ayrımından söz 
eden Güney, emekli bir genelkurmay başkanı hakkındaki “Ergene-
koncu mu” sorusunu ise “Hayır, Natocu” diye yanıtlıyor.

“Taraf, devletin içine sızmış Ergenekon suç örgütünü ortaya çı-
karma ve sorumlularını cezalandırma hedefiyle yaklaşık  bir yıldır 
sürdürülen operasyonda çıkış noktasını oluşturan metne ulaştı.

“Video kaset çözümü 101 sayfa olan bu metin, Ergenekon so-
ruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Tuğgeneral Veli 
Küçük’ün eski mutemeti ve şu anda Kanada’da yaşayan Tuncay 
Güney’in Şubat 2001’de verdiği ifadeyi kapsıyor.
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“Yaklaşık yedi yıl kayıp olan, daha sonra, 2008 yılı başında, dört 
adet videokasete kaydedilmiş halde, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı 
Adli Emanet Memurluğu’nda bulunup  Ergenekon soruşturmasını 
yürüten Savcı Zekeriya Öz’e teslim edilen metin, bugüne dek 200’e 
yakın kişinin Ergenekon’la bağlantılı oldukları gerekçesiyle sorgu-
lanmasına zemin oluşturdu. Bu metinde, muvazzaf ve emekli subay-
lar, bürokratlar, işadamları, gazeteciler, sanatçılar, mafya mensupla-
rını da kapsayan çok geniş bir kesim Ergenekon’la ilişkilendiriliyor.

“Tuncay Güney’in ifadelerinde ayrıca, Ergenekon’un ne zaman, 
nasıl kurulduğu, hedefleri, örgütlenme yapısı, çalışma usulleri ve 
faaliyetleri konusunda ayrıntılı bilgiler yer alıyor. İfade metninde 
adı zikredilen şahısları tek taraflı iddiaların hedefi yaparak zan al-
tında bırakacak ayrıntıları saklı tutarken, Güney’in Ergenekon’la 
ilgili yapısal ve teknik bilgi içeren ifadelerinden çarpıcı bölümleri 
okurlarımıza sunuyoruz.

“KAYIP KASETLER • Tuncay Güney 3 Şubat 2001’de “Dolandırı-
cılık ve Sahtecilik” iddiaları ile Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerin-
ce gözaltına alınmış, burada birtakım organize suç örgütleri hakkın-
da beyanlarda bulunması üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü’ne teslim edilmişti. O dönem Organize Suçlarla Mücade-
le Şube Müdürü olan Adil Serdar Saçan, Güney’in sorgusuna bizzat 
katıldı ve ifadelerini yazılı ve görsel kayda geçirtti. Ancak bu kayıtlar 
daha sonra Organize Şube Müdürlüğü arşivinde bulunamadı.

“Bu durum, Taraf’ın elindeki yeni kaset dökümlerinin giriş ya-
zısında bizzat Organize Şube tarafından “Tuncay Güney’e ait mü-
lakat kaseti bulunamamış” ifadesiyle de teyit ediliyor. Aynı yazıda, 
“mülakat metninin” daha sonra Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı 
Adli Emanet Memurluğu’nda bulunarak, videoların DVD ortamı-
na aktarıldığı ve yeniden çözümünün yapıldığı belirtiliyor. Kasetle-
rin ve ilk çözümün neden yedi yıldır kayıp olduğu ya da gizlendiği 
ise bilinmiyor.”[29]

Sondan başlayalım: yedi yıl beklenmiş bu ifadeden sonra. Sebebi bi-
linmiyormuş… Bak işe sen!.. Yedi yıl beklendi. Çünkü Ordu’nun tepesi 
bugün tümüyle AB-D’ci, Mustafa Kemal düşmanı, tören paşaları tara-
fından tutulmuş durumdadır. Bugüne dek bu tam olarak sağlanamamıştı.

Bugünse yukarıda da belirttiğimiz gibi, Genelkurmay’ın tören paşa-
ları bu hıyaneti vataniyeye tümüyle ortak durumdadır. Tayyip,’le, Ze-
keriya Öz’le; Y. Büyükanıt, İlker Başbuğ, Ergun Saygun aynı ihanetin 
suç ortaklarındandır artık… “Ergenekon” maskeli saldırının aslî faille-
rindendir…

Geçen dönemde bir Hilmi Özkök yetmezdi bu işe. Genelkurmay’ın 

[29] Taraf, 1 Temmuz 2008.
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tüm kadrosuyla bu işe girmesi gerekiyordu. Bunu şimdi-bugün başara-
bildi AB-D Emperyalistleri…

İşin bir diğer enteresan tarafı da bu ajanın, ABD’nin dünyadaki üç 
stratejik müttefikinden biri olan Kanada’ya (diğer ikisi ise İngiltere ve 
İsrail’dir) uçurulmuş olmasıdır. Ajan görevini başarıyla yaptıktan sonra 
orada güvenceye alınarak, ödüllendiriliyor…

Dikkat edersek Tayyip’in, Ş. Eruygur ve H. Tolon Paşa’nın gözal-
tına alındıkları gün; biz bu işi (güya “Ergenekon”un varlığını) yıllar 
öncesinden biliyorduk, derken kastettiği bu düzenbazlıktı… Bu ajanın 
verdiği sözde bilgilerdi kastettiği…

Yine dikkatinizi çekmiştir, Tayyip o günkü konuşmasında, Savcı-
ların, son gözaltıları yaptıklarını ve artık dava açma aşamasına gel-
diklerini belirtmiştir. Bu da Tayyipgiller’in bu davayı açan Zekeriya 
Öz ve ekibiyle etle tırnak gibi kaynaşık olduğunu göstermektedir. Bu 
saldırıda hukuk ve mahkemeler sadece bir maske olarak kullanılmıştır. 
Bu sözde davanın hukukla da adaletle de uzaktan yakından ilgisi yok-
tur. Bu “dava”, Van’da Fethullahçı savcı Ferhat Sarıkaya’nın açtığı ve 
“Van Ağır Ceza Mahkemesi”nin sürdürdüğü “Yücel Aşkın Davası”nın 
bir benzeridir. Tabiî çok daha geniş boyutlu olarak… Hep söylediği-
miz gibi bunlar hukuki davalar değil, AB-D Emperyalistlerinin ve yerli 
işbirlikçilerin Yeni Sevrci ve Ortaçağcı saldırılarıdır. Bu sözde savcı-
lar, yargıçlar, mahkemeler, Nemrut Mustafa Paşa’nın devamcılarıdır. 
İttihat ve Terakki yöneticileriyle, İngiliz ve Fransızların emperyalist 
saldırı ve işgallerine direnen Osmanlı komutanlarını savaş hukukunu 
hiçe sayarak, işgali altında tuttuğu İstanbul’da yakalayarak, savaş suçu 
işledikleri iddiasıyla yargılamak üzere Malta’ya götüren İtilaf Devlet-
leri yetkililerine, “Bunları Malta’ya götürmeyin, bize teslim edin, biz 
burada yargılayıp asalım hepsini” diye ricada bulunan Nemrut Mustafa 
Paşa’nın torunlarıdır, bunlar. Devamcılarıdır da tabiî…

Kaderin İblisçe oyununa bakın ki, o zaman işgal kuvvetlerinin yap-
tığı işi, bugün Tayyipgiller hükümeti, Türk Genelkurmayı, Türk polisi 
ve Fethullahçı, Ortaçağcı savcılar, yargıçlar ve mahkemeler yapıyor. İş-
gal kuvvetleri, bugün yerli adlar ve TC kimlikleri taşıyor… Bu yüzden 
halkımız dostu düşmandan ayırmakta zorlanıyor. Bu sebepten de biz 
yurtseverlerin işi bir hayli zor… Fakat bütün bunlara rağmen sonunda 
kazanan yine biz olacağız… Bundan kimse kuşku duymasın…

Şimdi yeniden AB-D ajanı Tuncay Güney’e dönersek:

“Tuncay Güney ifadesinde, Ergenekon suç örgütünün, “Ordu 
içinde bir cunta” olarak kurulduğu, Özel Harp Dairesi’ne karşı 

189



pozisyon aldığı, daha önceki kod adının “Ergin” ya da “Ergün” 
olduğunu açıklıyor.”[30]

Ajan hiç değilse, bu kadarcık olsun doğruyu dile getiriyor! Suçla-
dığı ve “Ergenekon” adını verdiği örgütün “Özel Harp Dairesi’ne karşı 
pozisyon aldığı”nı itiraf edebiliyor. “Özel Harp Dairesi” yukarıda da 
söylediğimiz gibi, merkezi ABD’de olan CIA yönetimindeki Kontrge-
rilla’nın Türk Ordusu içindeki yapılanmasıdır. Yani Amerikancı gerçek 
“Ergenekon”un Ordu’daki bölümüdür.

Ajan bir gerçeği daha net bir şekilde itiraf ediyor:
“Güney’in bazı üst rütbeli subayların “Ergenekoncu” ve “Nato-

cu” diye ikiye ayrıldığını ima eden sözleri de tutanakta var.
“Güney, eski genelkurmay başkanlarından biri hakkındaki 

“Ergenekon üyesi mi” sorusunu, “Yok değil, Natocu” diye yanıt-
lıyor.”[31]

Ve bu paçavra ajanın verdiği bilgiler: “bugüne dek 200’e 
yakın kişinin Ergenekon’la bağlantılı oldukları gerekçesiyle 
sorgulanmasına zemin oluştur”muş oluyor.[32]

Demek ki bu şerefsiz, Ordu içinde ve dışında tanıyabildiği tüm ulu-
salcıları, yurtseverleri, AB-D Emperyalistlerine karşı namuslu tutum 
alanları gammazlıyor. Tabiî zaten görevi de o… CIA o görevle yerleş-
tiriyor oraya bu alçağı.

İşin en enteresan taraflarından biri de şudur: Böylesine derin, kap-
samlı hainane bilgiler veren kişi, hangi gerekçeyle güya “gözaltına 
alın”ıyor?

“Dolandırıcılık ve sahtecilik iddiaları ile Asayiş Şube Müdür-
lüğü görevlilerince gözaltına alınmış” deniyor, CIA’nın “Taraf”ında.

Bu kişi yani Tuncay Güney burada, durup dururken, kendine yönel-
tilen suçlamayla hiç ilgisi olmayan konularda bilgiler vermeye başlıyor. 
Ne kadar tuhaf değil mi? Oysa hiçbir tuhaflık yok burada. Bu bir se-
naryo. Bütün amaç, Tuncay Güney’i, bir ajan değil de, ulusalcıların bir 
yandaşıymış gibi pazarlayabilmek. Verdiği sözde ifadelere hukuki bir 
kılıf geçirilebilmesi için bu şarttır. Aksi halde, biz ulusalcıların yanına 
ajanımızı yerleştirdik, bunlar da onun topladığı bilgilerdir. Biz de bu 
bilgilere istinaden-dayanarak böyle gece baskınlarıyla gözaltılar yapı-

[30] Taraf,  01.07.2008.
[31] agy.
[32] agy.
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yoruz ve “Ergenekon davası” açıyoruz, denilebilir mi? Elbette denile-
mez. İşte Tuncay Güney’li bu İblisçe oyun bu amaçla oynanıyor.

Ne deniyor “Taraf”ta?
“(…) burada birtakım organize suç örgütleri hakkında beyan-

da bulunması üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü’ne teslim edilmişti.”[33]

Sıkıysa inanma!..
Devam ediyor “Taraf”:

“O dönem Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Adil 
Serdar Saçan, Güney’in sorgusuna bizzat katıldı ve ifadesini yazılı 
ve görsel kayda geçirtti.”[34]

İşi sağlama alıyorlar gördüğümüz gibi. Yazılı kayıtla bile yetinmi-
yorlar…

“Ancak bu kayıtlar daha sonra Organize Şube Müdürlüğü ar-
şivinde bulunamadı.”[35]

Peki nereye gitti? Daha doğrusu uçtu?
O işleri yaptıranların ellerine… AB-D’ye, CIA’ya ve yerli hainle-

re… O sözde ifadeleri günü geldiğinde sözde savcılara, mahkemele-
re vererek söz konusu karşıdevrimci, Yeni Sevrci saldırıyı başlatacak 
olanlara. Tayyipgiller’e, Fethullahçılar’a ve bunların Ortaçağcı suç ör-
gütlerine…

Geçelim…

Saldırının, Ulusalcılara, Yurtseverlere karşı yapıldığını 
dost da düşman da kabul ve itiraf ediyor,

çünkü gerçek budur
Tayyipgiller’in Sabah gazetesinden Ecevit Kılıç, CIA’nın bir dönem 

sesi olmuş “Nokta” dergisi yöneticilerinin ve onun CIA’cı yazarlarının 
avukatlığını yapacak denli AB-D yandaşı olan “Emekli Hâkim Albay 
Ümit Kardaş”la bir röportaj yapıyor. İşte bu röportajda, tıpkı “Nokta”-
cılar ve  “Taraf”çılar gibi AB-D ve CIA’cı olan Ümit Kardaş’ın söyle-
dikleri:

“Orgenerallere Operasyonda Mutabakat Var

[33] agy.
[34] agy.
[35] agy.
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“Orduda ulusalcılar ağırlıkta değil mi?
“Bir dönem ağırlıktaydılar ve ulusalcılık orduda benimsenen 

bir anlayıştı. O dönem bu dış dinamik açısından, ABD için de uy-
gundu. Ama bugün artık miladını doldurdu.

“Ulusalcı kesim Rusya’ya daha mı yakın duruyor?
“Evet. Nitekim Hurşit Tolon “Olmazsa Rusya’yla işbirliği ya-

palım” diyordu.
“Ergenekon operasyonunda bulunan bazı notlarda generallerin 

NATO’cu ve millici diye ayrıldığı ortaya çıktı. Bölünme bu şekilde 
mi?

“Hayır. Bu çok geçerli değil. Ulusalcı politikanın ve onu uygula-
yanların yıpranması söz konusu. Çünkü 12 Eylül darbesinin arka-
sında ABD vardı. Darbecilerin milliyetçi ve İslami söylemleri vardı. 
Yeşil kuşak dönemiydi. Sonra İslamcılık tehdit haline gelince kon-
sept değişti. Bu kez ulusalcılar gündeme geldi. ABD’nin politikaları 
birebir Türkiye’ye yansıyor. Komünistlere karşı İslamcıların kulla-
nılması nasıl Türkiye’ye yansıyorsa tersi de yansıyor.

“Ergenekon operasyonuyla Türk Gladiosu dağıtılıyor” diyebilir 
miyiz? 

Bu yapı bir dönem ulusalcıları eğitti. Şimdi bunları tasfiye edi-
yorsa demek ki yeni bir konsepte kendini kanalize edecektir.

“Başbuğ ve Erdoğan’ın görüşmesine ne diyorsunuz? Mutabakat 
burada mı sağlandı?

“Zaten Tayyip Erdoğan’ın tarzı bu. Bu görüşme yeni Genelkur-
may Başkanı’nın kabulüydü. Başbakan Erdoğan’la görüşmesi ne-
deniyle İlker Başbuğ artık Genelkurmay Başkanı diyebiliriz. Zaten 
Tayyip Erdoğan daha önce aynı şekilde Yaşar Büyükanıt ile görüş-
tü sonra hemen kararnamesini çıkardılar. Bu kez de öyle olacaktır. 
Buna mukabil bu oluşumun ve ulusalcı kanadın bir ölçüde tasfiyesi 
ve gerekenin yapılması da vardır.

“Hükümetin restleşmesi ordu içindeki ulusalcı kanatla ama ordu 
da bu kanadı kendi içinde temizliyor” mu diyorsunuz?

“Ordu içinde bir hesaplaşma var, öyle gözüküyor. Operasyonla 
ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama “Yasalar ge-
reği yapıldığı” şeklindeydi. İlker Başbuğ’un Başbakan’la görüşme-
sinde operasyonun konuşulduğu ve mutabakat sağlandığı haber-
lerine tepkisi de doğal. Ama mutabakat var. Restleşme ise ulusalcı 
grupla. Bazen bazı şeyler yük olmaya başlar ya sonra atılır bir ke-
nara. Bu durum da ona benziyor. TSK, ulusalcı çizgiden, odaktan 
çok, biraz daha farklı bir anlayışa doğru gidiyor. Restleşmesi de 
ordudan atmak istediği kesime karşıdır. Burada ulusalcı kanadın 
hem askeri olarak bağlarının kesilmesi hem de toplumsal olarak 
etkisizleştirilmesi isteniyor olabilir. Bu ulusalcı kanat, hem emekli 
olanlar hem de görevde olanlar, ordu için de yıpratıcı oluyor.

“Tutuklama orduda travma yaratır
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“YAŞ’ta sürpriz olabilir mi?
“AKP’nin bu noktalara gideceğini düşünmüyorum. Ayrıca ordu 

üzerinde operasyonel davranacak gücü de gözükmüyor. Bunu ya-
parsa bütün dengelerle, hiyerarşiyle oynamış olur. Bunu yapmaz.

“İki orgeneralin tutuklanmasının ordudaki etkisi ne olur?
“Burada Silahlı Kuvvetler mensuplarının eğitimine bakmak la-

zım. Askeri okuldan başlayarak belli bir formasyonla yetiştiriliyor. 
Bu formasyon içinde siyaseti yönlendirmeleri tarihsel misyon olarak 
yer alıyor. Cumhuriyet tehlikeye düştüğünde kendilerine görev düş-
tüğü mantığı var. Hele kurmay olduktan sonra o subayın psikolojisi 
çok farklı oluyor. Tabii hepsi için söylemiyorum. Böyle yetişenler için 
bu tutuklama kolay kabul edilebilir değil. Bir şok geçirme, hayal kı-
rıklığı yaratabilir. Ayrıca alttaki kesimin de Genelkurmay Başkanı, 
Kara Kuvvetleri Komutanı gibi üsttekilere karşı olumsuz duygular 
beslemesine neden olabilir. Sonuçta tutuklanan kuvvet komutanlığı 
yapmış bir isim... O nedenle travma yaratabilir. Ordu içinde de ka-
falar net değil, karışıktır. Ama bunlar siyaset yapan ordunun sonu-
cudur. Türkiye’nin birinci gündemi ‘Orduyu nasıl siyasetten arındı-
racağız?’ olmalı. TSK genel olarak şeffaflaşmak, siyasi iktidara veya 
parlamentoya hesap vermek istemiyor. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi 
ve tehditleri ‘Ben tayin ederim’ diyor. Burada AKP’nin tutunacak 
dalı AB oldu. Bu durum TSK için kaygı verici bir unsur oluşturdu.”[36]

Evet, açıkça görüldüğü gibi bir AB-D uşağı bile, “Ergenekon” soy-
tarılığıyla amaçlananın; “Ulusalcı kanadın Ordudan tasfiyesidir.”[37] di-
yor. Bu alçakça saldırının AB-D’nin talebiyle yapıldığını söylüyor. Ve 
bugünkü Genelkumay’ın tören paşalarının da bu saldırıya onay verdi-
ğini söylüyor. Bu iş bir mutabakatla oldu, diyor.

Yani bizim tezlerimizi doğruluyor, bu Yeni Sevrci Ümit Kardaş da. 
Dikkat edelim bu kişi de sıradan biri değil. Bakın, bu şahsı “Sabah”ın 
Ecevit Kılıç’ı nasıl tanıtıyor:

“İşte tüm bu gelişmeleri emekli askeri hâkim Ümit Kardaş’a 
sorduk. Darbe günlüklerinin yayımlanması nedeniyle açılan dava-
da Nokta dergisi yöneticilerinin avukatlığını yapan Kardaş’ın or-
dunun siyaset üzerindeki etkinliğini anlattığı “Ötekiler İçin Sivil 
İtaatsizlik Rehberi” adlı kitabı da yeni çıktı.”[38]

Yukarıda belirttiğimiz ve Ümit Kardaş’ın da yandan çarklı itiraf et-
tiği gibi, AB-D ve CIA, Türk Kontrgerilla’sının ulusalcı, yurtsever ve 
laik kanadını tasfiye ediyor artık. Çünkü bu kanat da artık ABD’nin 

[36] Sabah, 7 Temmuz 2008.
[37] agy.
[38] agy.
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“Project Democracy Projesi”nin önündeki engellerdendir. Bu emper-
yalist projenin uygulanabilmesi için tüm ulusalcı ve yurtsever güçlerin, 
antiemperyalist güçlerin tasfiye edilmesi, korkutulup sindirilmesi, ezil-
mesi, ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Gani Müjde’nin de aktardığı gibi, namuslu, yurtsever, laik insan-
larımız artık teknelerine, arabalarına Mustafa Kemal posteri asmaktan 
korkar hale gelmişlerdir. Ne acıdır ki…

Dikkat edersek, gözaltına alınıp bırakılan İlhan Selçuk, Mustafa 
Balbay ve Sinan Aygün’de de şafak atmıştır. Bunlar tatlı su ulusalcısı 
tabiî.  Bunlarda serçe kadar yürek var. Birkaç günlük gözaltı bunların 
canını almaya yeter… Zaten öbür, İblis’in hizmetkârları da bu yüzden 
alıyor bunları içeriye. Neymiş, onlar yazılarıyla önderlik ediyorlarmış 
“Ergenekon”a. Organik bir bağları yokmuş ama… Buna eşekler bile 
inanmaz be… Ama adamlar “Yersen lokantası” açmışlar… “Bizde böy-
le!” diyorlar. Meydan şimdilik onların… Ne edeceksin?.. Tıpkı Müta-
reke günlerindeki gibi… Meydan yeni yetme Ali Kemal’lerin, Rıza 
Tevfik’lerin, Sait Molla’ların, Abdullah Cevdet’lerin ve Damat Ferit’le-
rin, Vahidettin’lerin, Dürrizade’lerin, Nemrut Mustafa Paşa’ların… İs-
tedikleri gibi atlarını oynatacaklar. Zaten oynatıyorlar da. Fakat yalnız-
ca bir süreliğine. Bu Millet, bu Halk çok badireler atlattı. Çok felaketler 
yaşadı. Bugünler de geçecek. Bu hainler de geçmişteki benzerleri gibi 
kaçacak düşman zırhlıları arayacaklar… Bakalım bulabilecekler mi?..

AB-D, Kontrgerilla’nın ulusalcı mensuplarıyla (Veli Küçük vb.) 
Ordunun önde gelen ulusalcı, yurtsever askerlerini ve sivil ulusalcıları 
harmanlıyor. Ve hepsine birden “Ergenekon suç örgütü” yaftasını ası-
yor. Saf, bilinçsiz insanların gözüne kül serpmek-kafalarını karıştırmak 
için. Bizim yine yukarıda belirttiğimiz gibi…

Biz Gerçek Devrimciler, Halkımız ve
onun bir parçası olan Ordu Gençliğimizle el ele

bu ihanetlerin hesabını soracağız
Yapılanlar ufak tefek şeyler değil. AB-D uşakları, Kuvayimilliye’nin 

Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın, 27 Mayıs’ın, 
Mustafa Kemal’e, laikliğe sahip çıkmanın hesabını soruyorlar. İnti-
kamını alıyorlar. Dedik ya bunlar Lloyd George’un, Lord Curzon’un, 
Vahidettin’in, Damat Ferit’in, Dürrizade’nin, Nemrut Mustafa’nın to-
runlarıdır diye.

Fatih Altaylı’nın konuştuğu türbanlı ve türbancı zavallı kızcağızla 
bunların ruhiyatı aynıdır… Bunlar “İmam Humeyni’yi sever, ama Mus-
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tafa Kemal’i sevmez.”
Hani soruyordu F. Altaylı:

“Mustafa Kemal’in yönettiği Kurtuluş Savaşı olmasa, ülkemiz 
İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan sömürgesi olacaktı. Mustafa Ke-
mal’i nasıl sevmezsin?” diye.

Sanırım o Ortaçağcı, mantığını yitirmiş kızcağızın cevabını da ha-
tırlıyorsunuzdur:

“İşte sorun da bu ya! Keşke İngiliz sömürgesi olsaydık. O za-
man laiklik olmazdı Türkiye’de. Müslüman devleti olurduk.”

O zavallı çocuğu o hale getiren işte bunlardır. O İblis F. Gülen ve 
tayfasıyla, Tayyipgiller’dir ve tabiî onların arkasında duran karanlık 
efendi AB-D Emperyalistleridir. CIA’dır, Graham Fuller’dir, Paul Hen-
ze’dir. Onların iğrenç, insanlık düşmanı “Yeşil Kuşak Projesi”dir. On-
ların ürünüdür bu hainler sürüsünün hepsi…

Bunlar artık iyice gemi azıya aldılar. Tüm savcıları, yargıçları Ferhat 
Sarıkaya’laştırmak, Zekeriya Öz’leştirmek, Aykut Cengiz Engin’leştir-
mek, Haşim Kılıç’laştırmak, Osman Can’laştırmak istiyor. Tüm bilim 
insanlarını da Atilla Yayla’laştırmak, A. Gül’leştirmek, A. Şener’leş-
tirmek, Yusuf  Ziya Özcan’laştırmak istiyor… Tüm askerleri de H. 
Özkök’leştirmek, Y. Büyükanıt’laştırmak, İlker Başbuğ’laştırmak isti-
yor… Bunlara göre, işte o zaman Türkiye dikensiz gül bahçesi olacak. 
Tabiî tüm bunları isteyen ve isteten arkalarındaki şerefsiz, alçak güçtür 
yine: AB-D Emperyalistleridir.

Buna asla güçleri yetmeyecektir. Bunlara şimdilik diyeceğimiz, 
erken bayram etmeyin! Sonunuz geçmişteki benzerlerinizden farklı ol-
mayacaktır. Bir tek namuslu, yürekli insanımız kalmış olsa bile, İkinci 
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımız sürecektir. Sonunda kazanan mut-
lak surette biz olacağız.

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!
Yaşasın Antiemperyalist, Antifeodal, Antişovenist Halk Kurtu-

luş Savaşımız!
Kahrolsun AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçi hainler!

(Bu bildiri, Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 19 Temmuz 2008 ta-
rihli 37’nci sayısında Başyazı olarak yayımlanmıştır.)
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Ayrım
Yirmi Dört



Bir CIA-Pentagon-Washington Operasyonu olan 
“Ergenekon Davası” adlı saldırı üzerine...

 Bundan 6 yıl önce, CIA’nın projelendirip yerli hain taşeronlar; 
FETÖ ve Tayyipgiller eliyle uygulamaya koydurttuğu bu alçakça iha-
net davasının; iftiralar, yalanlar, riyalar, namussuzluklar ve alçaklıklar 
davasının, Tayyipgiller’in himayesindeki FETÖ yargıçları tarafından 
2013 Ağustosunda karara bağlandığı günün bir gün sonrasında, aşağı-
daki görüntülü değerlendirmeyi yapmıştık.[39]

Laik Cumhuriyet’in işini bitirme sevinci yaşayan 
AKP’giller ve FETÖ, ganimet paylaşım savaşına tutuştu

Yerli taşeronlar; “Nasıl olsa Laik Cumhuriyet’in bekçisi olan, Mus-
tafa Kemal Gelenekli Türk Ordusu’nun işini bitirdik. Elbirliğiyle ve 
Amerika’nın arkamızdaki desteğiyle Türk Ordusu’nu kafesledik. Aynı 
zamanda Laik Cumhuriyet’ten yana, Tam Bağımsızlıkçı, Ulusal, Yurt-
sever Güçleri de sindirip, korkutup pasifize ettik.”, diye bayram sevinci 
yaşıyorlardı.

Fakat her iki yerli taşeronun başında da birer kriminal tip vardı: Feto 
ve Tayyip...

Bunlar, Laik Cumhuriyet’ten geriye kalan enkaz halindeki devle-
ti paylaşım savaşına tutuştular. Ganimetten aslan payını kim kapacak, 
kavgasıydı bu.

İktidarını koruma telaşına düşen Tayyip ve avanesi, FETÖ’ye karşı, 
özellikle de FETÖ’nün Ordu içinde mevzilenmiş, en aşağısından ko-
muta kademesine kadar belli başlı subaşlarını tutmuş askerlerine karşı 

[39] Söz konusu görüntülü değerlendirmeye şu linkten ulaşılabilir:
https://www.youtube.com/watch?v=pi9tVwKCD1M

199



Mustafa Kemalci, Laik güçlerle geçici de olsa bir ittifaka girmenin ken-
disi için son derece hayati öneme sahip olduğunu gördü.

Ve bir anda Mustafa Kemalci askerleri ve aydınları safına çekip 
onlarla dayanışabilmek için FETÖ’nün ve kendisinin Orduya ve Laik 
Aydınlara karşı kurmuş oldukları kumpası bir anda FETÖ’nün üzerine 
yıktı. Kendisinin bu hainane gidişte FETÖ’yle atbaşı birlikte giden so-
rumluluğunu ya da daha açık bir ifadeyle suç ortaklığını inkar ederek 
ihaleyi tümden FETÖ’nün üzerine yıktı. Ve aynen şunu dedi:

“Bu FETÖ’cü Cemaatçiler Milli Orduya kumpas kurdular.”
Tabiî bu arada süratle FETÖ’nün Yargı içindeki elemanları da et-

kisizleştirilip geri plana atıldılar. Onun yerine Tayyipgiller, yine aynı 
süratle kendi yargılarını, kendi mahkemelerini oluşturma işine girdiler. 
Ve bu mahkemeler de “Ergenekon Davası” denen hainane saldırının 
kurbanlarını bütünüyle tahliye etti.

Kurbanlar dışarı çıkmıştı ama dava sürdürülüyordu. Her ihtimale 
karşı Tayyip kendi iktidarını kesince garantiye almış olduğuna kanaat 
getirinceye kadar davayı bu kurbanların üzerinde, hani derler ya “De-
mokles’in Kılıcı” gibi sallandırıp durmayı gerekli gördü.

Fakat artık gelinen aşamada, yani bu günlerde bu davanın ve kur-
banlarının şöyle ya da böyle olmasının Tayyip için pek fazla bir yarar 
ya da zarar teşkil etmediği ortaya çıkmış oldu.

İşte bunun üzerine de Tayyipgiller’in sinyaliyle Tayyipgiller Mah-
kemesinin Yargıçları “delil yetersizliği”nden dolayı kurbanların tümü-
nü beraat ettirdi.

FETÖ’yle Tayyip’in kapıştığı 2013 sonlarından itibaren, bu Erge-
nekon saldırısı kurbanlarının birkaçı hariç tamamı Tayyip’in safına 
sokuldu ve ona övgüler düzüp şakşakçılık yapmaya başladı. İlker Baş-
buğ’undan Çetin Doğan’ına, Ahmet Yavuz’undan Mustafa Önsel’ine 
kadar utanç verici bir biçimde operasyonun Tayyipgiller ayağını gör-
mezden gelerek Tayyip’in önünde diz çöktüler. Sanki CIA operasyo-
nunu tek başına taşeron olarak FETÖ uygulamış da Tayyip de onları 
FETÖ’nün mahkemelerinin elinden kurtarmış...

Yazdıkları yazılarda, kitaplarda, çıktıkları televizyonlarda yaptıkları 
konuşmalarda böylesine acıklı ve onursuz değerlendirmelerde bulun-
dular.

FETÖ bunları öylesine korkutmuştu ki yeniden güçlenip bizi mah-
kemelerine çıkartıp zindanlara yollayabilir, diye dört elleriyle Tayyip’e 
sarıldılar.

İşin garibi; bunlar aynı zamanda bu alçakça saldırıyı planlayıp pro-
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jelendirenin ve yönetenin CIA, Pentagon ve Washington olduğunu da 
görmezlikten geldiler. Bunlar aslında Mustafa Kemal’in askerleri ol-
maktan çoktan çıkmışlardı. NATO bunların askeri kişiliklerini ve ruhla-
rını yok etmişti. Zaten böyle olmasaydı Feto ile, binlerce kişilik koruma 
ordusunu peşine takmadan Kaçak Saray’dan adım atmaya bile korkan 
Tayyip bunların hakkından gelebilir miydi?..

Burada özellikle iki gerçek kahramanın adını anmadan geçmeyelim:
Bunlardan biri rahmetli Kıbrıs Gazisi ve Kahramanı Yüzbaşı Mu-

zaffer Tekin, diğeri de İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alem-
daroğlu’dur.

Bu iki kahraman, bizim gibi bu işi CIA’nın projelendirdiğini, iki yer-
li taşeron gücün de uygulamaya koyduğunu gören ve onu ifade etme 
cesaretine sahip kişilerdir.

Sonradan görüştüğümüz Yarbay Mustafa Dönmez de bu CIA Ope-
rasyonunu bizim gibi değerlendirdiğini ifade etmiştir açıkça.

15 Temmuz sonrası ekranlara sıkça çıkan Kardak Kahramanı Ali 
Türkşen de saldırının iki yerli işbirlikçisinin FETÖ ve Tayyipgiller ol-
duğunu ekranlardan dile getirmiştir. Onun da hakkını teslim etmiş ola-
lım...

Ordu’ya yönelik CIA Operasyonları amacına ulaştı
Geçen yazımızda da belirttiğimiz gibi, ne acıdır ki bu CIA Operas-

yonu stratejik amacına ulaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çok bü-
yük bir tahribat yapmıştır, fiiliyatta ve ruhiyatta. Ondan sonraki ağır 
darbeler de 15 Temmuz sonrası Tayyipgiller eliyle indirilmiştir.

Bunlardan birincisinde Ordunun askeri okulları kapatılmış, hastane-
leri lağvedilmiş, kışlalarının önünde çöp kamyonları ve iş makineleriyle 
barikatlar kurulmuş, birliklerin elektrikleri, suları ve iaşeleri kesilmiş, 
açlığa ve susuzluğa mahkum edilerek aşağılanmışlardır.

En son indirici darbe de geçen günlerde çıkarılan askerlik yasasıyla 
vurulmuştur. 6 aya indirilen askerlik sonucunda 130 bin silah altındaki 
asker bir anda terhis edilmiştir. Parası olanın askerlik yapmaması sağ-
lanmıştır. Askerlik, uzatmalılar aracılığıyla artık paralı hale getirilmiş-
tir.

Özetçe; Ordudaki savaşkan damar olan Mehmetçik ruhu ortadan 
kaldırılmıştır, arkadaşlar...

CIA, ardındaki ABD Emperyalist Haydut Devleti ve AB Emperya-
list Haydutları, Türk Ordusu’nu çökertme amaçlarına ulaşmışlardır ar-
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tık büyük ölçüde.
Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, artık İkinci Kuvayimil-

liye Seferberliğimizle birlikte, Birincisinde olduğu gibi Antiemperya-
list-Yurtsever bir ordu kurmak göreviyle karşı karşıyayız. Fakat bu se-
fer Birincisinin eksik bıraktığı alanı da dolduracağız.

Antiemperyalist, Antifeodal ve Antişovenist bir Halk İktidarı’yla 
birlikte bir Halk Ordusu da oluşturacağız.

Ne diyoruz?
Birincisinde yendik, İkincisinde de yeneceğiz!
Emperyalist çakalların ve yerli hain işbirlikçilerinin heveslerini yine 

kursaklarında bırakacağız. Yaptıklarına pişman edeceğiz onları!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

8 Temmuz 2019
Nurullah Ankut

HKP Genel Genel Başkanı
 
 Videonun Tapesi:

“Ergenekon Davası”nı projelendiren CIA
amacına ulaştı

Yoldaşlar,
Adına “Ergenekon Davası” denilen bu Pentagon-CIA operasyonu 

nihayet sonuçlandı.
Zaten bu alçaklar varmak istedikleri yere varmışlardı. Onlar için 

amaç hâsıl olmuştu. Ama elde edileni muhafaza edebilmek için bu ağır 
cezaları vermeleri gerekiyordu. İşte onu yaptılar dün. 18 kişiye mü-
ebbet, ağırlaştırılmış müebbet verdiler ve yüzlerce kişiye de onlarca 
hatta yüzlerce yılı bulan cezalar verdiler. Kurbanların yani Silivri’deki 
tutsakların yaş durumları nazarı itibara alındığında verilen bu cezalar 
onların yüzde 90’ı için zaten zindanda ölüm anlamına gelir. Yani ağır-
laştırılmış müebbet anlamına gelir. Çünkü ağır ceza alan mağdurların 
yaşları 50’nin üzerinde…

Bu davayı kim projelendirdi? Ve kim yürürlüğe koydu
İşin en önemli bölümlerinden birisi budur.
Yani bu davanın sahibi kim? Bu operasyonun sahibi kim?
Hep söylediğimiz gibi bunu projelendiren CIA’dır, Pentagondur 
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arkadaşlar. Uygulayıcıları Pensilvanyalı imam yani insanları Allah’la 
aldatan İblis Fethullah ve Tayyipgiller iktidarı, AKP iktidarıdır. Demek 
ki bu operasyon üç ayak üzerine oturtulmuştur.

Patron: ABD-CIA-Pentagon Washington.
Uygulayıcı işbirlikçi hainler: Fethullah cemaati ve Tayyipgiller ik-

tidarıdır.
Bu üç ayaktan birini gözden kaçırdık mı bu saldırının özünü kavra-

yamayız.
Dün, daha önceki günlerde hatta yıllarda da bu operasyona sözde 

karşı çıkan onun aleyhinde yorumlar yapan aydınlar, siyasetçiler gör-
dük. Bunların çoğunluğu, dikkat edersek sadece AKP karşıtlığı üzerin-
den bu “Ergenekon” adlı operasyonlara yaklaştı ve o karşıtlık üzerinden 
değerlendirdi. Çünkü bunların önemli bir kısmı, ezici bir kısmı, Ame-
rikancıdır. Amerikancı olunca patrona dil uzatmak olmaz. Bir kısmı da 
Fethullahçı. Mesela CHP onunla uzlaşmak için Pensilvanya’ya heyetler 
gönderdi ve sıcak mesajlar gönderiyor CHP’li vekiller bu İblis’e. Öyle 
olunca geriye saldırının sadece bir ayağını görmek ve onun üzerinden 
olaya yaklaşmak kalıyor onlar için. Bu sahtekârca yaklaşımdır, namus-
suzca bir yaklaşımdır. Onu göze batırmamız gerekir. Yani bu operasyo-
nun sahibi ABD’dir. Uygulayıcı yerli hainler, işbirlikçilerdir.

ABD peki bununla neyi amaçlamıştır, bu saldırıyla, yoldaşlar.
CIA’nın çekirdek örgütleri yani Dış İlişkiler Konseyi,  Bilder-

berg, Üçlü Konsey buralarda hep tartışılmış, konuşulmuş, yazılmış, 
çizilmiş belgelere, kitaplara geçmiştir bu projenin kapsamı, tamamı.

Ne diyorlar?
“Dünyayı bin ülkeli bir hale getirmeliyiz. Kent devletçiklerine dön-

meliyiz. O zaman hepsini kolayca yönetiriz ve dünyanın üzerinde iste-
diğimiz gibi gönlümüzce at oynatabiliriz.”

İşte projenin esası, özü budur, yoldaşlar. Ha, onun bir parçası olan 
BOP da, bildiğimiz gibi açıklandı ABD Dışişleri Bakanları tarafından, 
diğer ABD yetkilileri tarafından, o da sadece Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka’yı ilgilendiren bölümüdür bu geniş projenin.

ABD’nin “Büyük Satranç Tahtası”
Hani ABD’nin, Pentagon’un büyük stratejisti Brzezinski ne diyor?
“Büyük satranç tahtası”, diyor. Yani en doğudaki Vladivostok’tan 

en batıdaki Baltık Denizi’ne kadar uzanan geniş coğrafyayı, Asya’yı, 
Avrupa’yı içine alan büyük iki kıtayı “büyük satranç tahtası” diye ad-



landırıyor.
Ve öyle stratejiler, öyle planlar öneriyor ki… Ancak bunları uygular-

sak bu satranç tahtası üzerinde istediğimiz gibi oyunumuzu oynarız ve 
bizim dışımızdaki herkes bizim yönettiğimiz piyonlar olur bu oyunda, 
diyor. İşte BOP da onun bölgemize ilişkin bir bölümüdür. Ve şu anda bu 
“Ergenekon” adlı operasyon da BOP’un bir parçasıdır, yoldaşlar.

Aslında hazırlıklar tâ 60’lı yıllardan itibaren yapılmış olmasına rağ-
men, Sosyalist Kamp’ın varlığında, ABD Türkiye’nin bütünlüğünü ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin belli bir oranda güce sahip olmasını ken-
di emperyalist çıkarları açısından gerekli buluyordu. Malum Sovyet-
ler’le girişeceği, Sosyalist Kamp’la girişeceği bir savaşta, Sosyalist 
Kamp’tan gelecek saldırıyı ilk karşılayacak ve onu absorbe edecek güç 
olarak Türkiye’yi görüyordu. O yüzden Türkiye’nin bütünlüğünü ve 
Türk Ordusu’nun belli oranda bir güce sahip olmasını gerekli buluyor-
du. Ama Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra artık ABD’nin Türk Ordu-
su’na bakışı tümden değişti ve sadece 60’larda yaptığı o planın doğrul-
tusunda bakmaya başladı bölgemize ve Türkiye’ye. Yani dünyayı bin 
ülkeye böleceğiz, bu arada Türkiye gibi büyük ülkelere, Türk Silahlı 
Kuvvetleri gibi güçlü ordulara gerek yok artık. Onların varlığı önümü-
ze engeller çıkarır. O zaman onları parçalamalıyız, etkisizleştirmeliyiz. 
İşte “Ergenekon Davası”nın amacı bu, arkadaşlar. Yani Yeni Sevr. Orta 
Anadolu’da küçük bir İslam devleti, diğer bölgeleri budanmış, koparıl-
mış, parçalanmış bir Türkiye, ABD’nin öngördüğü Yeni Sevr Planı. İşte 
onun hazırlıklarını yaptı. AKP denilen Tayyipgiller iktidarı da o amaç 
için oluşturuldu, yapılandırıldı, var edildi, projelendirildi ve ete kemiğe 
büründürüldü ve iktidara getirildi.

ABD’nin, Yeni Sevr planlarını adım adım gerçekleştirişi
Diğer partiler, Meclisteki diğer üç parti de aynı proje doğrultusun-

da yeniden formatlandı, biçimlendirildi. Özleri ve biçimleri ona uygun 
düşecek şekilde değiştirildi. Dikkat edersek Meclistekilerin hepsi Ame-
rikan uşağı… Medya ona uygun hale getirildi. Artık kitleyi bilgilendir-
me aracı olmaktan çıkarıldı. Tümüyle Parababalarının eline geçti, eline 
teslim edildi ve Parababalarının ihale almalarını ve kendi reklam işleri 
yapmalarını sağlayan bir kuruma dönüştürüldü medya. Bizdeki tüm Pa-
rababaları da ABD uşağıdır bildiğimiz gibi. Onların ortağıdır. Medya 
da bu projeye uyumlu hale getirildi. Türkiye Halkları da zaten 1950’ler-
den itibaren hatta 45’ten itibaren ABD’nin uyguladığı “Yeşil Kuşak 
Projesi” çerçevesi kapsamında Ortaçağa doğru adım adım sürüklendi.
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Kimlerle?
Tarikatlarla, Kur’an kurslarıyla, imam hatip okullarıyla insanlarımız 

CIA İslamıyla, Amerikan İslamıyla afyonlandı, uyuşturuldu, sağlıklı 
düşünemez hale getirildi. İşte Tayyip gibi, günde 40 kere yalan söyle-
yen, içtenlikten, dürüstlükten, insani değerlerden, acımadan, sadakatten 
zerre kadar nasip almamış bir insan üç seçimdir yüzde 40’ın üzerinde 
oy alıyor. Yüzde 50 civarında oy alıyor. Gittikçe de oylarını artırıyor 
gördüğümüz gibi. İşte bu sayede oldu. İnsanlar görüp kavrayamadı, dü-
şünemez hale getirildi. Yoksa bu iktidarın vurgundan ve ihanetten başka 
nesi var?

Yaptığı hiçbir şey yok, halka verdiği hiçbir şey yok. Ama insanlar 
düşünemeyince, Usta’mız çok güzel anlattı bunu, Kıvılcımlı Usta: hay-
vanın bile gerisine düşer, diyordu. Hayvanı bir kere kandırırsın ama 
insanı defalarca kandırırsınız düşünmekten alıkoyduğunuz anda. Yani 
halkımız da bu projeye kanacak duruma getirildi. Geriye son kesim ka-
lıyordu: Sosyalistler…

AB-D, Türkiye’de solu da Yeni Sevr Planı için
gerçek sol olmaktan çıkardı

İşte ABD içine yerleştirdiği ajanlarla solu da kendi çizgisine çek-
ti. Solu da gerçek sol olmaktan çıkardı, içini boşalttı. Ve bizim Sevrci 
Soytarı Sahte Sol dediğimiz solun, bugün Denizler’in, Mahirler’in iz-
lediği hatla zerre kadar ilgileri kalmadı. Hepsi Denizler’in, Mahirler’in 
savunduğu değerlerin yüz seksen derece karşıtında, karşısında bulu-
nuyor. Onun karşıtı bir hat izliyorlar. Biz onların izlediği hatta Ame-
rika’nın “Demokrasi Projesi”nin hattı diyoruz, yoldaşlar. O kapsam 
içinde tüm eylemleri ve savundukları tezler. Yani onlar da bu proje-
ye uyumlu hale getirildi. Bize tavır almaları da bundan… 17 grubun, 
biz onların bu içyüzünü açığa çıkardığımız, yüzlerine ayna tuttuğumuz 
için, bizi düşman bellemeleri ve bizimle ilişkilerini askıya almaları da 
bundan, yoldaşlar. Hâlbuki biz onları devrimci anlayışımız gereği yol-
daşça, dostça uyarmıştık, devrimci hatta çağırmıştık. Ama küçükburju-
valıkları yüzünden anlamadılar bizi.

İşte ABD Emperyalistleri, Türk Ordusu’nun Ordu Gençliği’ni oluş-
turan bölümünün, Mustafa Kemalci, antiemperyalist, tam bağımsız-
lıkçı, yurtsever, laik kesimini düşman olarak gördüler. Yani hainane, 
emperyalist amaçlarını uygularken karşılarında engel oluşturabilecek, 
onlarla mücadele edebilecek bir güç olarak, bir düşman olarak gördüler 
ve bu operasyonu onlara yönelttiler.
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Namuslu bilim insanlarını düşman olarak gördüler. Yine aynı değer-
lere sahip yani antiemperyalist, yurtsever, Mustafa Kemalci, laik bilim 
insanlarını, üniversite rektörlerini düşman olarak gördüler ve onları Si-
livri’ye doldurdular. Namuslu aydınları, yazarları, gazetecileri düşman 
olarak gördüler. Onları toplayıp Silivri zindanlarına tıktılar. Yani onlar 
açısından bu operasyon bir yol temizliğiydi. Böylece kendilerine güç-
lük çıkaracak, bu düşmanları da temizleyip saf dışı ettikten sonra artık 
bir otoyolda gider gibi gönüllerince, rahatça amaçlarına ulaşmayı plan-
ladılar, hedeflediler.

İşte bu operasyon bu anlayışın ve amacın ürünüdür, yoldaşlar. Biz 
daha bu saldırının ilk adımında, 2008’de, devrimci teorimizin ışığın-
da olayı gördük. Tüm yönleriyle kavradık olayı. Dedik ki; bu bir CIA 
operasyonudur ve antiemperyalist, laik, yurtsever, tam bağımsızlıkçı, 
Mustafa Kemalci güçleri tasfiye etmeyi, ezmeyi, sindirmeyi, etkisizleş-
tirmeyi ve terörize etmeyi amaçlayan bir CIA operasyonudur. Ne yazık 
ki, bugün aradan 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, bizim olayın özünü 
yakalayıp ortaya koyan bu tespitimizi, bizim dışımızda başka gruplar, 
başka siyasetler hâlâ kavrayabilmiş değil, yoldaşlar.

Silivri mahkemelerinde yapılması gereken 
AKP’giller’in içyüzünü ortaya koyma savunmasıydı
Silivri’de mahkeme falan yok. Yargıçlar, savcılar yok. Orada bir ti-

yatro oynanıyor, bir trajedi oynanıyor. Mahkemecilik, yargılamacılık, 
hukukçuluk oyunu oynanıyor orada. Oradaki görevliler yüzlerinde mas-
ke taşıyorlar. Yargıç, savcı maskesi taşıyorlar. Yani “Kırmızı Başlıklı 
Kız” masalında kurdun içine girdiği post gibi, sahte bir postun içinde, 
görünümün içindeler, yoldaşlar. Onların hukukla, yargıçlıkla bir ilgisi 
yok. Onlar CIA’nın, Pentagon’un, ABD’nin, insanları Allah’la aldatan 
İblis Fethullah’ın bu amaçla, bu görevle görevlendirdiği bir ekiptir.

Onları mahkeme olarak gördüğünüz ve tanıdığınız anda boynunuza 
ölüm ilmiğinin geçirilmesini kabul etmiş olursunuz, dedik operasyon 
ilk başladığında tutuklanan generallere. Bunlar budur. Bunları sahici 
bir mahkemeymiş gibi kabul edip onlar karşısında hukuki gerekçeler 
ortaya koyarak savunma yapmaya kalkmak, onların vereceği her cezayı 
baştan gönüllü olarak kabullenmek demektir ki, bunun anlamı da ölüm 
ilmiğini boğazınıza geçirmek demektir, dedik.

O zaman onlara karşı yapılacak nedir?
Hukuki söylemle, literatürle uyum savunması değil, kopuş savun-

ması, reddiye savunması, ret ediş savunması, tanımama savunması, on-
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ların içyüzünü ortaya koyma savunması…
Kimse kimseyi yanıltmasın, aldatmaya kalkmasın; biz yurtseveriz, 

antiemperyalistiz, ama siz de; CIA’nın, Pentagon’un görevlilerisiniz, 
Türkiye Halklarının düşmanısınız, Yeni Sevr’i gerçekleştirmek için 
bu operasyonu yapmakla görevlendirildiniz, bunu söylemeniz gerekir, 
dedik. Ama hiçbiri buna cesaret edemedi, yoldaşlar. O dönemde Türk 
Silahlı Kuvvetlerindeki muvazzaf subaylar da bu cesareti gösteremedi. 
Bu operasyonun özünü, amacını, sahibini görüp ona uygun, Mustafa 
Kemalci bir tutum alamadı. Korkakça bir tutum aldılar.

 Ülkemiz Yeni Sevr batağına sürükleniyor
Yoldaşlar,
İşte dün karşılaştığımız durum, tüm bu yaşanan sürecin bir sonu-

cudur. Ve bu saldırının kurbanları, içerdeki 300-400 kişi değildir. Asıl 
kurban Türkiye Halklarıdır ve halkların geleceğidir.

Yeni Sevr’e götürülüyor ülkemiz. Budur asıl büyük tehlike. Bu Sevr 
bataklığında hepimiz köleleştirilmek, ABD uşağı yapılmak isteniyoruz.

Fakat hep şunu söyleriz yoldaşlar; İnsanlar hayvan sürüsü değil. 
Sürgit kandırılamazlar, uyutulamazlar, aldatılamazlar; bir noktadan 
sonra yapılan ihaneti ve oynanan oyunları görürler. Nitekim Birinci 
Milli Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda da böyle oldu.

İşte Taksim Gezi Direnişi’miz halklardaki uyanışın ilk kıvılcımının 
çakışıdır, yoldaşlar. Hiç ummadıkları, beklemedikleri bir anda halkımız 
ayağa kalktı ve Tayyipgiller’e ve onların arkasındaki Fethullah’a, AB-D 
Emperyalistlerine karşı meydanları doldurdu. Milyonlar, on milyonlar 
olarak döküldü sokaklara, meydanlara. Hepsi şaşırdılar halklarımızın 
bu isyanı karşısında. Şu anda bu isyanı kontrol altına almış görünüyor-
lar. Ama sadece kontrol altına almış görünüyorlar; durdurmuş değil-
ler, durduramazlar da, durduramayacaklar da. Adım adım, dalga dalga, 
gün be gün bu isyanımız büyüyerek zafere varıncaya kadar gelişecek, 
güçlenerek sürecek, yoldaşlar. Ve sonunda, hep dediğimiz gibi; halklar 
kazanacak. Dünya Halkları kazanacak, Türkiye Halkları kazanacak.

ABD Emperyalistleri, AB Emperyalistleri ve onların işbirlikçileri 
yerli hainleri Tarihte hep lanetle anılacaklar. İğrenilerek, tiksintiyle anı-
lacaklar. Bundan adımız gibi eminiz. Ve el yüzüne bakamayacaklar.

Ve hep biz yani halklar kazanacağız. Uzatmayalım yoldaşlar:
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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Sahte diplomayla
Cumhurbaşkanlığı Makamını işgal ettin

Şundan adın gibi emin ol ki Kaçak Saraylı Hafız;
Eninde sonunda bu millet senin diplomasız olduğunu, Cumhur-

başkanlığı Makamını bir abrakadabra numarasıyla, ABD Emper-
yalist Çakalı’nı arkana alarak ve kendi hukuk bürolarından birine 
dönüştürdüğün YSK’yi kullanarak kanunsuzca işgal ettiğini görecek.

El içine çıkamayacaksın, insanlarımızın yüzüne bakamayacaksın. 
82 milyon insanımız senin kendilerini ahmak yerine, hatta eşek 

yerine koyarak kandırdığını, Allah’la aldatarak kündeye getirdiğini, 
böylece de Cumhurbaşkanlığı Makamını işgalin altına aldığını görüp 
kavrayacak ve hak ettiğin dersi sana verecek. 

Her şeyden önce “Resmi Evrakta Sahtecilik” yaparak suç işlediği-
ni, bununla da yetinmeyip kendini “Cumhurbaşkanı” diye pazarlayıp 
sattığını anlayacak.

Bağımsız mahkemeler karşısına çıkarılacaksın. Yani emri sadece 
hukuktan, kanunlardan ve vicdanından alan savcı ve yargıçlardan 
oluşan mahkemeler karşısına çıkarılacaksın.

Bunu asla şaka sanma. Uzak bir ihtimal olarak da görme!
Bak, tâ on yıllar öncesinden tanıdığın hemşehrin, yani Rize-Güney-

su’dan kankin, Molla Necmettin’in partilerinden senin AKP’ne kadar 
birlikte iş yapıp ihanet yollarında yürüdüğünüz eski milletvekilin ve 
aynı zamanda da müteahhit Metin Külünk de senin diplomasız oldu-
ğunu tevil yoluyla da olsa şöyle dile getiriyor:

“Siyaset diploma ile yapılmaz,
“Diploma ancak yüreğe dokunan mücadele adamı için bir par-

çadır. 
“Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa, Pey-

gamberler tarihi okusun.
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“Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama 
yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır.”

Ne anlam çıkar bu cümlelerden, Tayyip?
Her sıradan insanımızın da açıkça ve kesince anladığı gibi senin dip-

lomasız oluşun...
Tabiî Metin Külünk nam hafız efendi bu itirafta bulunurken bir sürü 

de zırvalamada bulunuyor. Peygamberlerin de diploması yoktu, diyor.
Yok be Hafız, yanılıyorsun, vardı: Marmara Üniversitesine bağlı 

Mekke İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden aldığı diploması vardı...
Adı sanı bilinmezmiş Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesinde, 

öyle mi Metin Hafız?...
Hadi be!
Sana Siyer-i Nebi’yi böyle mi öğrettiler?..
Tabiî sizinki Hz. Muhammed ve Kur’an Dini olmadığı için, Mua-

viye ve Yezid’in Kur’an, Hz. Muhammed ve Ehlibeyti’ne düşmanlığı 
içeren din olduğu için bilmezsiniz bu Tarihi. 

İslam’ın ilanı öncesi Hz. Muhammed, güvenilir, hak yemez kişi-
liğinden dolayı ve eşsiz bir adalet dağıtıcısı olduğundan dolayı, Mek-
ke’nin bütün kabileleri tarafından “Muhammed-ül Emin” lakabıyla 
anılan ve herkes tarafından saygı duyulup güvenilen bir şahsiyettir.

Metin Külünk bir de yalanı, iftirayı su gibi içen, durup dinlenme-
den kamu malı aşıran, vatan topraklarını ABD ve AB’li efendilerinin 
gözüne girebilmek için Yunanistan’a peşkeş çeken, bir Laik Cumhu-
riyet düşmanı ABD taşeronunu Hz. Muhammed’le kıyaslıyor ve hatta 
eşdeğer de göstermeye çabalıyor. İşin bu yönü tam da rahmetli şairimiz 
Yusuf Hayaloğlu’nun şu dizelerinin kapsamı içine giriyor:

Nereden baksan tutarsızlık
Nereden baksan ahmakça!

Neyse, geçelim bu saçmalıkları...
Velhasıl Tayyip; diplomasızlığın tüm namuslu aydınlarımız tarafın-

dan bilindiği gibi, bak görüyorsun, senin sadık şürekânı oluşturan çıkar 
ve suç ortaklarınız tarafından da bilinmektedir. 

Bunu daha ne zamana kadar gizleyebileceğini ve millete yutturabi-
leceğini sanıyorsun?..

Bu kandırmacanın da sonu yaklaştı, Tayyip.
Burada aslında, eğer Türkiye’de bağımsız hukukun ve bağımsız yar-

gının zerresi kalmış olsa, “Cumhuriyet Savcıları”nın kendiliklerinden 
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harekete geçip senin hakkında diplomasızlığından dolayı soruşturma 
başlatmaları, Metin Külünk’ü tanık sıfatıyla ifadeye çağırmaları ve hu-
kuk tabiriyle; “Hukuki gerçeğe ulaşmak için”, sistemli ve tutarlı bir yol 
izleyerek araştırmaya girişmeleri gerekirdi. 

Ne yazık ki yok böyle bir yargı şu an için. Bırakmadın onu da, Tay-
yip...

Tarımın, hayvancılığın, eğitimin kökünü kuruttuğun gibi yargının da 
kuruttun kökünü...

Ama bak, bayır aşağı gidişin başlayıverdi 31 Mart sonrasında. 
Ne yaparsan yap, ne kadar debelenirsen debelen, bu gidişi durdu-

ramayacaksın. Çünkü devşiricin, yapımcın, iktidara getiricin ve orada 
17 yıldan bu yana tutucun ABD Emperyalist Haydudu artık çekiliverdi 
arkandan. 

Dedi ki;
“Hafız, miadın doldu. Kullanım süreni bitirdin. Sağ ol. Çok 

faydalı görevler de yaptın bizim için BOP Eşbaşkanı olarak. Hem 
biz Amerika’ya hem İsrail’e büyük hizmetlerde bulundun.  Ama 
kullanım süren doldu işte. Büyük bir heveskârlıkla kendilerine yol 
açmamızı ve onları senin yerine taşımamızı isteyen, bekleyen yeni 
hizmetkârlarımız, yeni piyonlarımız var sırada. Senin de bilmen 
gerekir bunları. 

“Hadi biz de sayıvermiş olalım kim olduklarını...
“İşte bu genç, acar, heyecanlı hizmetkârlarımız:
“İmamın oğlu,
“Selocan,
“Babacan.
“Gördün mü hepsi de ne kadar genç. Hem fizikçe, hem üslupça 

nasıl da benzerler birbirlerine. Üstelik bunların tamamı da diplo-
malı.

“Ha, bize hizmette bulunmak isteyenler sadece bunlar mı?
“Daha pek çok da şu an öne çıkanlar bunlar. Bak Davidson, 

‘Ben de emrinize amadeyim, hizmetinize hazırım’, diyor ‘ekibimle 
birlikte.’” 

İşte böyle, Tayyip...
Ne demişler?
“Her yolun bir sonu vardır...”
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

10 Temmuz 2019
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Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol haklarımızı 
Kıbrıs Rum Kesimine sattın geçtin

Demek Ege’deki 18 Ada’mızı Yunanistan’a sattığın gibi, Doğu Ak-
deniz’deki kıta sahanlığımız içinde yer alan 6’ncı Parseldeki petrol ve 
doğalgaz haklarımızı da Kıbrıs Rum Yönetimi’ne satıp geçtin, öyle mi 
Tayyip?

2015 yılı başlarında Davos’ta, Dışişleri Bakanın Davidson’la Kıb-
rıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiades arasında yapılan bir görüşme-
de yaptınız bu ihaneti elbirliğiyle. 

“Biz buradaki haklarımızdan vazgeçelim, buradaki hidrokarbon 
rezervleri sizin olsun, siz işletin.”, dediniz.

Siz ne ihanete doymaz ABD işbirlikçilerisiniz yahu...
Ve sen Tayyip; boşuna övünmemişsin meydanlarda, kürsülerde, 

ekranlarda, “Ben BOP Eşbaşkanlarından biriyim” diye, “Ben bu gö-
revi yapıyorum”, diye...

Şimdi de, o zamanki ihanetini örtbas etmek için tırışkadan hamasi 
nutuklar atıyorsun, sadece görüntü vermek için o bölgeye sondaj ge-
mileri gönderiyorsun...

Adamlar uluslararası planda anlaşmalarını yapmışlar, işi fiiliyata 
dökmüşler. ABD Haydut Çakalı başta olmak üzere Avrupa Birliği, Yu-
nanistan, Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi anlaşmış buradaki doğal zen-
ginlikleri aralarında pay etmek için. 

Sense, bugüne dek izlediğiniz ihanet politikalarıyla ülkemizin ne 
saygınlığını bırakmışsın, ne güvenilirliğini, ne de eşini dostunu. Bü-
tün Arap Dünyası içinde Türkiye’ye samimiyetle dostluk gösteren ve 
bunu fiiliyatta ortaya koyan Libya ve Suriye’ye, ABD’li efendilerinin 
buyruğu üzerine savaş ilan etmişsin, onları sırtından hançerlemişsin. 

Bir tek dost bırakmamışsın dünyada be...
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En yakınımızdaki kardeş ülke Azerbaycan’ı bile sattın ABD’nin 
ve İngiltere’nin emri üzerine. Bu kardeş ülkeyi de hançerledin sırtın-
dan. Ermenileri tercih ettin onlara. 

Ne çok hainsiniz yahu...
Bu Doğu Akdeniz’deki ihanetinizin sözünü Sabahattin Önkibar 

etti dün. Biz oradan haberdar olduk. Şöyle yazmış Odatv’deki köşe-
sinde:

“Yıl: 2014.
“Doğu Akdeniz ve Ege Petrolleri konusu dünya gündemine ge-

lince Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün dünyaya şu deklarasyonu 
yayınladı:

“Türkiye ve KKTC kıta sahanlığı sınırları içinde petrol aramak 
tereddütsüz ve tartışmasız savaş sebebidir…”

“JOE BİDEN - DAVUTOĞLU - ANASTİADES
“Bu net tavır Yunanlılarla Kıbrıslı Rumları çıldırttı derken çok 

geçmeden şu gelişme oldu.
“Tarih: 2015 Ocak ayı.
“Yer: Davos.
“Dönemin ABD başkan Yardımcısı Joe Biden, Türk Başbakan 

Ahmet Davutoğlu’na baskı yaptı ve Davutoğlu’nu Rum lider Anas-
tiades ile buluşturdu ki bu buluşma Türk kamuoyu ile basından 
saklanmaya çalışıldı.

“Peki, bu görüşme niçindi ve hangi kararlar mı alındı?
“4 YILDIR ÜZERİNDE DURULMAYAN ANLAŞMA
“Başbakan Ahmet Davutoğlu Türkiye’nin 2014 yılında dünya-

ya deklare ettiği “Türkiye ve KKTC kıta sahanlığı sınırları içinde 
petrol aramak tereddütsüz ve tartışmasız savaş sebebidir” dekla-
rasyonunu geri çektiği iddia edildi. Ki böyle bir karardan Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan’ın haberdar olmaması mümkün müdür 
kararı siz verin.

“Eğer bu anlaşma doğruysa, Doğu Akdeniz’in petrol ve gazı 
aslında 2015’de yapılan bu gizli anlaşma ile Rumlara peşkeş çekil-
di… Şimdi bölgede sondaj yapmamıza dışarıdan gazel okunuyor 
dememiz işte bundan.”[40]

Önkibar’ın bu yazısını okuyunca, biz de Davos’taki bu ihanet an-
laşmasını ilk kez dünyaya duyuran, İngilizce Yayımı da olan Kıbrıs ga-
zetesi “Cyprus Mail”in söz konusu yazısının peşine düştük internette. 
Gazetenin 7 Mayıs 2017 tarihli sayısında yer alan söz konusu makaleyi 
arşivinden bulduk. 

[40] https://odatv.com/yazar/sabahattin-onkibar/davutoglu-o-anlasmaya-imza-at-
ti-mi-12071914.html.
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Makalenin Anlaşmaya ilişkin bölümünün İngilizce metni aynen şu 
şekildedir: 

***
“(...) nobody has asked why Turkey’s response to the announce-

ment of the third licensing round for oil explorations back in 2016 
was relatively low-key. At the time, the Turkish foreign ministry is-
sued a one-off statement, as it was expected to do, and forgot about 
the matter. This was very strange as Block 6, which Turkey has 
claimed as part of its continental shelf, was one of the three plots 
on offer. Ankara’s statement at the time said that “much of Block 6 
seems to lie at the external borders of the Turkish continental shelf 
in the Eastern Mediterranean which is registered before the United 
Nations.”

“Why did the Cyprus government include Block 6 in the third 
licensing round when it had been informed back in 2014 that this 
would be considered casus belli by Turkey? And why did Turkey do 
little more than issue a routine statement?

“The answer can be found in a secret meeting in Davos in ear-
ly 2015 between President Anastasiades and Turkey’s then prime 
minister Ahmed Davutoglu. At this meeting, the two agreed that 
the only way forward was a Cyprus settlement, which would open 
the way for co-operation on hydrocarbons. The US fully backed 
this understanding and, with the Cyprus talks between Akinci and 
Anastasiades that began in 2015 going well, the then vice-president 
Joe Biden rewarded Anastasiades. At a meeting in Davos in 2016 
Biden informed Anastasiades that through the US administration’s 
intervention Turkey had lifted her objections to the licensing of 
Block 6. The expression of interest, submitted by Exxon-Mobil, in 
the third licensing round was part of Biden’s initiative.”[41]

***
Metnin Türkçe karşılığı, bu yabancı dili bilen arkadaşların da görüp 

anladığı gibi, şu şekildedir:
“(…) hiç kimse 2016’da üçüncü kez petrol arama çalışmaları 

için ruhsatlandırma yapılacağı duyurusu üzerine Türkiye’nin ne-
den görece zayıf bir tepki gösterdiğini sormadı. O zamanlar Türk 
Dışişleri Bakanlığı, yapmak zorunda olduğu tek bir açıklamayla 
yetindi ve sonra konuyu unuttu. Bu durum çok ilginçti çünkü Tür-
kiye’nin kıta sahanlığının bir parçası olduğunu iddia ettiği 6’ncı 
Parsel, arama yapılacak üç bölgeden biriydi. Hâlbuki zamanında 
Ankara, ‘Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edildiği gibi, 6’ncı Par-

[41] https://cyprus-mail.com/2017/05/07/ view-anastasiades-recklessly-broken-deal-tur-
key/.
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selin büyük bir bölümünün Doğu Akdeniz’deki Türk Kıta Sahanlığı-
nın sınırları içerisinde yer aldığı görülmektedir.’ şeklinde açıklama 
yapmıştı.

“Peki Kıbrıs Yönetimi, 2014 yılında Türkiye tarafından bunun 
bir savaş sebebi sayılacağı konusunda uyarılmış olmasına rağmen 
6’ncı Parseli üçüncü petrol arama çalışmalarına neden dahil etti? 
Ve Türk Hükümeti neden bu konuda sadece rutin bir açıklama 
yapmakla yetindi?

“Bu soruların cevabı, 2015 yılının başlarında Davos’ta Güney 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades ile Türkiye Başbakanı Ahmet 
Davutoğlu arasında gerçekleşen gizli toplantıda bulunabilir. Bu 
toplantıda ikili, ilerlemenin tek yolunun hidrokarbonlar konusun-
da işbirliğinin önünü açacak bir Kıbrıs anlaşması olduğu konusun-
da uzlaştı. ABD bu uzlaşmayı sonuna kadar destekledi ve Akıncı 
ile Anastasiades arasında 2015 yılında başlayan Kıbrıs görüşmele-
rinin de iyi gitmesiyle zamanın (ABD) Başkan Yardımcısı Joe Bi-
den Anastasiades’i mükafatlandırmış oldu. 2016 yılında Davos’ta 
gerçekleşen bir toplantıda, Biden Anastasiades’i, ABD yönetimi-
nin müdahalesiyle birlikte Türkiye’nin 6’ncı Parselde petrol aran-
masına ilişkin itirazlarından vazgeçtiği konusunda bilgilendirmişti. 
Exxon-Mobil’in, üçüncü petrol arama çalışmalarıyla ilgili beyanı 
Biden’ın inisiyatifinin bir parçasıydı.

***

Kıbrıs Rum Gazetesinin bu haberinden üç gün sonra, Tayyipgiller’in 
Dışişleri Bakanlığı da mecburen şöyle bir açıklama yapmak durumun-
da kalır. Açıklamanın İngilizce metni ve iç kamuoyuna yönelik Türkçe 
metni birbirinden farklıdır. 

Dışarıya yönelik İngilizce metin daha yumuşak bir ton taşırken, iç 
kamuoyuna dönük Türkçe metinse daha sert bir üslup taşımaktadır. 

İşte Tayyipgiller’in dışarıya yönelik İngilizce açıklamaları:

“Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Af-
fairs, Ambassador Hüseyin Müftüoğlu in response to a question re-
garding certain statements in an article published in the “Cyprus 
Mail” newspaper

“An article concerning the Greek Cypriot Administration’s uni-
lateral pursuit of hydrocarbon-related activities in disregard of the 
inalienable rights on natural resources of the Turkish Cypriot pe-
ople, published in the GCA’s “Cyprus Mail” newspaper, contained 
groundless allegations which could be taken to imply that Turkey 
might have relinquished some of its rights and interests. The faulty 
assessments in the Turkish media based on these allegations are an 
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exercise in futility.”[42]

Bu metnin Türkçe karşılığı şudur:
“Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğ-

lu’nun, “Cyprus Mail” gazetesinde yayınlanan bir makalede yer 
alan bazı ifadelere ilişkin bir soruya cevaben yaptığı açıklama

 “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gazetesi “Cyprus Mail”de yayın-
lanan, Kıbrıs Türk Halkının doğal kaynaklar üzerindeki asli hak-
larını göz ardı ederek Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tek taraflı 
sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili makale; Türkiye’nin 
bazı hak ve çıkarlarından feragat etmiş olması anlamına gelebi-
lecek temelsiz iddialar içermektedir. Türk basınında bu iddialara 
dayanarak yapılan hatalı değerlendirmeler abesle iştigaldir.”

İç kamuoyuna yönelik Türkçe açıklamaları ise şu şekildedir, Tayyip-
giller’in Dışişleri Bakanlığının:

“Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu’nun 
“Cyprus Mail” gazetesinde yayımlanan bir makalede yer alan bazı 
ifadeler hakkındaki bir soruya cevabı

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yayımlanan “Cyprus Mail” 
gazetesinde, GKRY’nin Kıbrıs Türk halkının Ada’nın doğal kay-
naklar üzerindeki asli haklarını göz ardı ederek, tek taraflı olarak 
sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin yorumda değinilen, 
Türkiye’nin hak ve çıkarlarından taviz vermesi anlamına gelebile-
cek mesnetsiz iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Hayal ürününden 
ibaret bu yorumları esas alan Türk basınındaki hatalı değerlendir-
meler de abesle iştigaldir.”[43]

İki metini karşılaştırırsak; aradaki ton farkını görürüz. Mesela, İngi-
lizce metinde “buradaki haklarımızdan Davos’ta vazgeçtiğimiz iddiala-
rı ‘hayal ürününden ibarettir’” şeklinde bir ibare yoktur. Yine İngilizce 
metinde “makale”den söz ediliyor. Türkçe açıklamada ise makale söz-
cüğü yerine “yorum” sözcüğü yer alıyor. 

Ve her iki metinde de bir anlaşmadan söz edilmediğine ilişkin bir 
iddia yer almıyor. Dolaylı yoldan böyle bir anlaşmanın varlığı, yapılmış 
olduğu kabul edilmiş oluyor. 

“Hayır, biz Anastasiades ile Davos’ta görüşüp Doğu Akdeniz’e iliş-
kin bir anlaşmada bulunmadık.”, denmiyor. Sadece “Buradaki hakları-

[42] http://www.mfa.gov.tr/sc_24_-10-may%c4%b1s-2017_-statement-of-the-spokesper-
son-of-the-ministry-of-foreign-affairs_-ambassador-h%c3%bcseyin-m%c3%bcft%c3%-
bco%c4%9flu-in-response-to-a-question-regarding-certain-statements-in-an-article-pub-
lished-in-the-_cyprus-mail_-newspaper.en.mfa.
[43] http://www.mfa.gov.tr/sc-24_-disisleri-bakanligi-sozcusu-buyukelci-huseyin-muftu-
oglu_nun-_cyprus-mail_-gazetesinde--yayimlanan-bir-makalede.tr.mfa.
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mızdan feragat etmedik” diyor. 
Eee, tabiî “Feragat ettik, biz Doğu Akdeniz’i satıp geçtik” diyecek 

halleri yok. Öyle olunca da işte böyle laf çeviriyorlar, demagojik bir 
üslupla kendilerini savunmaya çalışıyorlar, halkımızı kandırmaya, al-
datmaya çabalıyorlar. 

Siz 2014’te “Burası Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Yönetiminin 
kıta sahanlığının içindedir. Burada bizim dışımızda herhangi bir ülke-
nin hidrokarbon arama çalışması yapması, yapmaya kalkışması bizim 
için savaş sebebidir!” diyorsunuz; karşınızdaki hasımlar 2016’da bura-
da sondaj çalışmalarına girişiyorlar. Yukarıda adını andığımız emperya-
list haydut devletler ve bölge ülkeleriyle paylaşım anlaşmaları imzalı-
yorlar, siz ne yapıyorsunuz?

Sadece zayıf yani düşük tonlu bir kuru gürültü...
Hani savaş sebebi sayardınız böyle bir şeyi?
Kıbrıs Rum Yönetimi gazetesinin iddia ettiği gibi, anlaştınız ve sat-

tınız haklarımızı Davos’ta değil mi 2015 Ocağında?..
Yapımcımız ve efendimiz ABD Emperyalist Haydudu ve AB Hay-

dutları bizi iktidardan düşürmesin diye, onların buyruğuna uydunuz 
harfiyyen. Ve daldınız ihanet denizine boylu boyunca...

Ondan sonra da kem küm...
Şimdi de zevahiri kurtarmak için, iki sondaj gemisi gönder bölgeye, 

onlar da sözde sondaj çalışması yapsın. 
Her şeyiniz yalan, dümen, riya ve kandırmaca be...
Bir tek konuda bu memleket için, bu halk için olumlu bir işiniz olsun 

be...
Ne gezer...

Suçlarınızın hesabını vereceksiniz
Ülkenin dağını taşını, şehrini meydanını parsel parsel paylaşıp sattı-

nız. Yeşilin, ağacın kökünü kurutmaya sanki ant içmişsiniz. Kaç milyon 
ağaç kestiniz 17 yıldan bu yana Tayyip...

Bunların da hesabı yapılacak. Canına kıydığınız bir tek dalın, bir 
kök fidanın bile hesabını soracağız sizden!

Ege’deki, Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki ihanetlerinizin de hesabı-
nı vereceksiniz!

Suçlarınız saymakla bitmez. Sayfalar almaz, bunları bir bir yazmaya 
kalksak. 

Evet, artık sadık “hülooğğ”cularınız da uyanmaya başladılar gide-
rek, gördüğünüz gibi. Sizin ihanetlerinizi, vurgunlarınızı, soygunlarını-
zı, hırsızlıklarınızı anlayıp kavramaya başladılar. 
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Şehit Anneleri Derneği Başkanı şehit anasına bile kendine hakaret-
ten dava açtırmışsın be Tayyip...

Utanır insan be, yüzü kızarır. Ama siz nereden bileceksiniz, askerli-
ğin, şehitliğin onurunu, değerini...

Hangi birinizin oğlu halk çocukları gibi askerlik yaptı?..
Neyse...
Dedik ya, suçlarınız saymakla bitmez, diye...
Bütün mücrimler gibi sizin için de hesap günü gelecek!
İşte TCK burada. Suçlarınızın tamamına ilişkin ceza maddeleri var 

orada. 
Geriye ne kaldı?
Emri, buyruğu sadece hukuktan, Anayasadan, kanunlardan ve vic-

danından alan savcılar ve yargıçlardan oluşan mahkemeler. Onlar da 
oluşacak bir gün. Ve karşısına çıkarılacaksınız bu mahkemelerin. Hiç 
kaçışınız kurtuluşunuz yok. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Temmuz 2019
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Ayrım
Yirmi Yedi



FETÖ’nün siyasi ayağı kabak gibi ortada
FETÖ’nün siyasi ayağı, bal kabağı gibi Kaçak Saray merkez üssü 

olmak üzere oportada duruyor da, bizim siyasi ahlâk ve insancıl na-
mus yoksunu siyasilerimiz, küçükburjuva yazarçizelerimiz, sözde ay-
dınlarımız, akademisyenlerimiz, bilim insanlarımız hâlâ gökte yıldız 
arayan turfanda müneccimler gibi; “FETÖ’nün siyasi ayağı araştı-
rılmadı, ortaya çıkarılmadı.”, diyorlar.

Bre hain değilse gafiller!
AKP’nin bugün de elinin altında olan programını yazan ve kuru-

culuğunu yapmış olan Abdüllatif Şener ne dedi 15 Temmuz ertesin-
de?

“AKP içinde benim dışımda herkes FETÖ’cüydü.”
İşte yalın ya da çıplak gerçek budur!
Bunu, aslında sağlı sollu her aydın bilmektedir. Her doçent, prof 

bilmektedir. Her savcı, yargıç bilmektedir. Hem de adı gibi...
Ama hani ne der ünlü deyimimiz?
“Korku dağları bekler.”
Kaçak Saraylı ve avanesi, bunların hepsini korkuttu, sindirdi, terö-

rize edip dillerini boğazlarına tıkadı. Bu sebeple de bu yürek ve namus 
fukaraları, resmen salağa yatıyorlar. Görmezlikten, bilmezlikten, anla-
mazlıktan geliyorlar.

Yani açıkça kendilerine hakaret edip kendi kendilerini ahmak yerine 
ve hatta eşek yerine koyuyorlar...

Yahu hiç değilse konuşmayın bari, susun...
Bu konuda konuşacak cesaret bende yok, deyin. Hiç değilse o za-

man, zerre miktarda da olsa namuslu davranmış olursunuz. 
Ama bunlar illa ki konuşacak. Küçükburjuva aydını bunlar. Bu se-

beple de konuşmasa duramaz. Yazmasa duramaz. Bir anlamda “logore-
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ik” bunlar. 
Neylersiniz... “Şark Aydını” demişler bunlara. Böyledir bunların ci-

billiyeti: Beş paralık çıkar için, mevki için sinerler tavuk gibi. Adları 
gibi bildikleri gerçeği tersyüz ediverirler, öyle gösterirler. 

Hani der ya Usta’mız bu Şark Aydınları için; “Bunlar laleyi gâh bir 
soylu çiçek, gâh boğaza takılan bir kızgın demir anlamına getiriverirler. 
O anki durumları ve çıkarları öyle icap ettirdiği için...”

Yani duruma göre vaziyet alırlar...
Amaçları; gerçeği görüp, gerçeği söylemek değildir. Amaçları; çı-

karlarını, koltuklarını, makamlarını, ünlerini, pozlarını korumaktır.
Neyse, geçelim bu insan sefaletlerinin acıklı hallerini...
Ne dedi 15 Temmuz ertesi Tayyip ve avanesi ve onun Başbakanı 

Milyar Ali?
“Biz FETÖ’yle mücadelede 17-25 Aralık 2013’ü milat alıyoruz. 

Ondan öncesi FETÖ’yle iş tutmuş olanlar, yaptıklarından muaftır. On-
lar için herhangi bir soruşturma-kovuşturma söz konusu değildir. Ama 
bu tarihten sonra hâlâ FETÖ’yle çalışmış olanlar elbette yargılanacak-
lardır.”

Yani Tayyip ve avanesi, resmen her türlü yasayı bir tarafa bırakarak, 
kendi çete kanunlarını uyguladı yahu...

Yani siyaset kurumu yargı adına suçun başlama ve bitiş tarihini be-
lirledi...

Dünyanın herhangi bir bırakalım hukuk devletini, kanun devletinde 
böyle bir uygulama söz konusu olabilir mi?

Suçların başlangıcı, bitişi, bunlarla ilgili zaman aşımı süresi hep 
neyle belirlenir?

Kanunlarla...
Ama burada hiçbir kanun işlemedi. Tayyip, Milyar Ali ve avanesi ne 

dediyse o oldu. Makam odalarının kapılarında “Cumhuriyet Savcısı” 
ya da “Ceza Mahkemesi” yazan hiçbir savcı ve yargıç da buna itiraz et-
medi, edemedi, yasa devletinde böyle bir uygulama olamaz, diyemedi.

İşin açığı; anlı şanlı üniversite hukuk profesörleri ve sosyal bilim 
profesörleri ve doçentleri de bir şey diyemedi. 

Böylece görüldü ki bir kez daha; Kaçak Saraylı ve avanesi, FE-
TÖ’yle birlikte hukuk diye, yargı diye, eğitim diye bir şey bırakmamış. 
Çökertmişler yani Laik Cumhuriyet’i, elbirliği ederek. 

Yahu en tepeden başlayalım:
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Kaçak Saraylı Reis’ten tutun da en aşağıdaki AKP’liye kadar, FE-
TÖ’ye 10 küsur yıl methiyeler düzmeyen bir tek siyasi hatırlayanınız 
var mı?

Yok...
Bunların en önde gelenleri hep Pensilvanya Hacısıdır be...
Tayyip’in en yakınındaki Milyar Ali’si, mesela, FETÖ’nün “Türkçe 

Olimpiyatları”nın iki yıl açılışını yapmış, orada FETÖ’ye övgü dolu 
nutuklar atmış.

Hangisini sayalım, FETÖ’yü göklere çıkaran Tayyipçilerin?..
Bunları zaten hemen herkes bilmektedir, değil mi?
O bakımdan burada bir de biz tekrarlayarak zamanınızı almayalım.
Tayyip’in ağzından çıkan şu söz, onun FETÖ’cülüğünün ve tüm 

Tayyipgiller’in FETÖ’cülüğünün altın özdeyişidir:
“Cemaatçi kardeşlerimiz bizden bugüne kadar ne istediler de 

vermedik...”

Bundan daha açık FETÖ işbirlikçiliği olur mu yahu...
Adam resmen devleti paylaşmış FETÖ’yle, gel elbirliği ederek şu 

Kuvayimilliyecilerin, şu Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin ve onların 
geleneğini savunanların, tam bağımsızlıkçıların, Laik Cumhuriyet sa-
vunucularının canlarına okuyalım, köklerini kazıyalım, diyerek.

Rahmetli Kamer Genç, Meclis kürsüsünde FETÖ’ye laf etti diye, 
onu dövmeye kalktı bu Tayyipgiller avanesi. Hakaretler yağdırdılar, 
FETÖ’ye her olumsuz laf söyleyene. 

Nuh Mete Yüksel’in açtığı davadan FETÖ’yü bunlar kurtardı, ya-
salarda değişiklik yaparak. 2004 MGK’sinde FETÖ’nün tehlike oldu-
ğunu tespit eden ve içeride ve dışarıda buna karşı tedbir alınıp harekete 
geçilmelidir, tavsiyesinde bulunan MGK kararını tozlu raflarda çürü-
meye terk eden ve o konuda parmağını bile kımıldatmayan yine bu Tay-
yipgiller Hükümeti oldu. 

Çünkü tam anlamıyla aynı hainane hedefe kilitlenmiş can ciğer müt-
tefikti bunlar, on küsur yıl boyunca.

FETÖ ile aynı ihanet yollarında yürüdünüz, 
yargılanacaksınız

Şimdi de kalkmışlar, “FETÖ’yle mücadele”den söz ediyorlar, hiç 
utanıp sıkılmadan. Yahu ikiniz de aynı oranda suçlusunuz. Terazinin 
kefelerine koysak, suçluluk bakımından biriniz diğerine bir gram ağır 
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basmaz.
Elbirliğiyle yıktınız Laik Cumhuriyet’i. Elbirliğiyle kumpaslar kur-

dunuz Türk Ordusu’na, Kuvayimilliye gelenekli, Mustafa Kemal gele-
nekli Laik Cumhuriyetçilere, tam bağımsızlıkçılara, antiemperyalistle-
re.

Aynı ihanet yollarında yürüdünüz, aynı hainane ağır suçları işledi-
niz.

Her ikiniz de birden yargılanacaksınız!
Yok öyle kandırmaca!
Bugün belki Tayyip ve avanesi; “Biz paçayı yırttık”, diye düşüne-

bilir. 
Hayır, yanılıyorlar. Hem de fena halde yanılıyorlar. İşlemiş oldukla-

rı suçlar da, suçlular da Diyarbakır Karpuzu gibi milletin gözü önünde 
yatıp durmaktadır.

Şunların söylemine bakın:
“15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi”ymiş...
Hadi be!
15 Temmuz, ABD yapımı iki Ortaçağcı hain, Laik Cumhuriyet yı-

kıcısı gücün Ganimet Paylaşım Savaşıdır sadece. Bunların her ikisi de 
ABD yapımıdır, ABD tarafından oynatılmaktadır, Ortaçağcıdır, Laik 
Cumhuriyet, tam bağımsızlık ve Mustafa Kemal düşmanıdır.

Her ikisi de vatan millet satıcıdır, Türk Ordusu’nun, Türkiye Cum-
huriyeti’nin ve Türkiye Halkının aynı oranda düşmanlarıdır.

Her ikisi de kriminal bir yapıdır. Ve tepeden tırnağa suça batmıştır.
Gün gelecek, hesap verme vakitleri gelip çatacak. Hukuka bağlı, ta-

rafsız, emri sadece kanunlardan ve vicdanından alan savcılar ve yargıç-
ların oluşturduğu mahkemeler karşısına çıkarılacaklardır!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Temmuz 2019
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Ayrım
Yirmi Sekiz



AKP’giller, FETÖ’cülüklerini açık açık anlatır
Adliye binalarındaki kürsülerinin olduğu odaların, salonların 

kapılarında “Cumhuriyet Savcısı” “... Ceza Mahkemesi” yazan 
hukukçu vatandaşlar...

Bakın, FETÖ’nün siyasi ayağını ne güzel anlatıyor ya da itiraf 
ediyor aşağıdaki siyasiler. Bir kulak verin dediklerine.

Sonra da aynaların karşısına geçip sorun kendi kendinize; 
“Gerçek bu kadar açık, somut ve netken biz daha ne kadar zaman 
ölü numarası yapacağız?” diye...

Bakın bakalım vicdanınız ne diyecek size...
İzleyelim, Tayyipgiller avanesinden aşağıdaki hafızların öksürme-

lerini:
Aşağıdaki videoda konuşan zat, Meclisin 15 Temmuz Özel Oturu-

munu yöneten, Tayyipgiller’in Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tur. 
Adam 17-25 Aralık sonrasında bile yine AKP’giller’in A Haber’in-

de bakın nasıl anlatıyor FETÖ’yü ve onun siyasi ayağını. Dinleyin bir 
ya da videonun tape edilmiş metnini okuyun.

***
Videonun Tapesi:
Mustafa Şentop: Bu meseleyi tabiî sadece görüntülere bakarak ko-

nuştuğumuzda, işte Ak Parti-Cemaat meselesi gibi ele almak da çok 
yanlış, yanıltıcı. Burada siyasete ve Ak Parti’ye karşı operasyon yürü-
ten çevreler, aslında Cemaate karşı da bir operasyon yürütüyorlar.

Yani Cemaat, tamamen böyle yabancı, hiç bilmediğimiz bir mahi-
yet, yapı değil. Yani biz çoğumuz oradaki arkadaşların büyük bir kıs-
mıyla şahsi dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var. Yine Hocaefendi’yi 
yeni değil 70’li yıllardan beri işte kasetlerini dinleyerek, yazdıklarını 
okuyarak yetişmiş insanlarız biz. Yani fikirlerini, reflekslerini, düşünce-
lerini, hangi konuda neler düşündüklerini bilebilecek durumdayız. 
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A Haber Sunucusu: Yani burada hedefte sadece Ak Parti Hükümeti 
değil, aynı zamanda Cemaat de var, doğru mu anladım?

Mustafa Şentop: Ona da zarar veriliyor da şöyle bir bağlantı ile 
izah edeceğim konuyu. Buradaki mesele şu: Şimdi burada Cemaatin 
siyasetle ilgili, Ak Parti ile ilgili yaklaşımlarını ana hatları ile biliyoruz. 
Fakat şu karşımızdaki tablo Cemaatle ilişkili olduğu düşünülen, iddia 
edilen bürokratik bir yapılanma, aynı ortak siyasi hedefleri paylaşan, 
aynı dili kullanan, aynı perspektiflerle konuşan bir yapı değil.

Yoksa ben genel manada hükümet politikaları, çözüm süreci ile il-
gili olarak Türkiye’nin bölgedeki politikaları ile ilgili olarak, Ak Par-
ti’nin politikaları ile ilgili olarak, tırnak içinde söylüyorum, Cemaatin, 
yaklaşımları itibari ile bir sorunu olduğu kanaatinde değilim. Ama bir 
başka şey, bence burada Murat Bey önemli, sanki Cemaat dediğimizde 
Ak Parti diye bir parti ve yapılanma, bir taban var, bir de Cemaat diye 
onun dışında yapılanma, bir taban var.

Şimdi Cemaat dediğimizde kastettiğimiz bazı arkadaşlarımız yazar-
lar, köşe yazarları belki iş adamları belki bazı din adamları falan. Ama 
bunun dışında taban dediğimiz şey aslında Cemaat Ak Partiyi destekli-
yor diyecek gibi, Ak Parti’den bütünüyle yalıtılmış bir yapı değil. Bun-
ların zaten çok büyük kısmı Ak Partili, bizim teşkilatlarımızda görev 
alan insanlar, Ak Parti’ye oy veren insanlar. Böyle bir yapı bu.

Vesayeti sürdürmek üzere tamamlanmış bu yapı, Türkiye’deki bu 
yapı, Cemaatle meşruiyetini sağlama, kendisine masum bir zemin bul-
ma anlamında Cemaatle ilişkilendiriliyor. Tabiî bunu ben bazı yazıları 
yakından belki satır aralarını okuyarak da takip ettiğim için Cemaat içe-
risinde yazan, görüş bildiren bazı arkadaşlarımız tarafından da bunun 
fark edildiği kanaatimdeyim.

Buradaki temel hedef açık olarak şey, şöyle ortaya konabilir: Genel 
manada Türkiye’de asker vesayeti tasfiye edildi ama esasen vesayetin 
devamından yana olan Türkiye içerisinde ve uluslararası sistem içeri-
sinde unsurlar var. Bunlar bu vesayet yoluyla Türkiye’de seçilmiş ik-
tidarları kritik noktalarda manipüle edebilecek, engelleyebilecek, yön-
lendirebilecek gücü elinde tutmak istiyorlar.

Ama tabiî böyle bir yapının, daha önce asker bunu yapıyordu, aske-
rin millet nezdindeki, askere duyulan teveccüh-ü muhabbet bu manada 
istismar ediliyordu. Şimdi ise bu yapı, Cemaat üzerinden milletin bir 
sempatisini, teveccühünü kazanmış bir sivil toplum yapısı üzerinden 
kendisini bu manada meşrulaştıracak bir temel bulmaya çalışıyor. Ce-
maatte bu manada hiç şey yok.[44] 

***

Ne diyor, Tayyipgiller’den Mustafa Şentop Hafız?

[44] https://www.youtube.com/watch?v=oJxSxmp6OpA.
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Biz Hocaefendi’nin kasetlerini izleyerek, yazdıklarını okuyarak ye-
tişmiş insanlarız...

Kimmiş FETÖ’cüler?
Onu da söylüyor bakın:
“Bunların zaten çok büyük kısmı Ak Partili, bizim teşkilatlarımızda 

görev alan insanlar, Ak Parti’ye oy veren insanlar.”
Bundan daha açık bir anlatım ya da FETÖ’cülerin nerede oldukları-

nı gösteren bir işaret, bir kanıt olabilir mi?
Adam, iç içe geçmişiz, diyor. Etle tırnak gibi kaynaşmışız, diyor. 

Daha ne desin...
Şimdi de AKP’nin Büyük Reis’i Kaçak Saraylı Hafız’ın dedikle-

rini dinleyelim isterseniz, ya da tapesini okuyalım videosunun:

***
Videonun Tapesi:
Kardeşlerim, dünyanın değişik 135 ülkesinden buraya gelmek...
Kardeşlerim, gurbet, hasrettir. Hasretin bedeli çok ağırdır, fatura-

sı çok ağırdır. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içinde 
olanları aramızda görmek istiyoruz. Gurbet aynı zamanda garipliktir. 
Zaten oradan anlamını yükleniyor. Onun için de biz garipliğe tahammül 
edemeyiz.

Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Şu anki 
tavrınızla hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öy-
leyse bitsin bu hasret diyelim. Ve bu anlamlı gecede, kadim medeniye-
tin evlatları olarak, zengin bir kültürün diliyle, Türkçeyle, bize ve dün-
yaya seslendiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Gurbeti 
bir kenara, hasreti bir kenara bırakalım diyorum. Kalın sağlıcakla.[45]

***

Aynı hamasi içeriğe sahip bir de Tayyip’in Milyar Ali’sinin videosu 
var FETÖ’nün “Türkçe Olimpiyatları” adı altındaki organizasyonun-
da. Bir de onu izleyelim:

***
Videonun Tapesi:
Farklı kültürlerden ülkemize gelen ve yurdumuzun her köşesinde 

bir meltem rüzgârı estiren bu kardeşlerimizi geçen bir yıl içinde çok 
özledik. Türkçe sevginin dilidir, “gelin tanış olalım” diyen Yunus’un 
dilidir. “Gel ne olursa ol yine gel” diyen Mevlana’nın dilidir. İnsanlı-

[45] https://www.youtube.com/watch?v=WgWD9xGtmiU.



ğa barışı çağıran dildir. “Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar kadar 
olsun. İnançla geril, insana sevgi duy. Kalmasın el açmadığın mahsun 
gönül. Dünyada her kim sevgiye muhtaç. Onun hayatını anlat bilsin 
ki ilaç. Aç herkese aç sineni aç, onun gibi ilaç” diyen Fethullah Gülen 
hocaefendinin dilidir...[46]

***
İşte çok net biçimde görüyoruz, Tayyipgiller’le Pensilvanyalı 

İmam’ın cemaatinin nasıl birbiriyle ayrışmaz bir şekilde kaynaştığını. 
Çünkü Tayyip’in kendisinin de açıkça ifade ettiği gibi, bunlar aynı yo-
lun yolcularıdır, aynı stratejik hedefe sahiptirler. Her ikisinin de nihai 
hedefi, amacı ve özlemi Ortaçağcı bir din devleti haline getirebilmektir 
Türkiye’yi. 

Bu bakımdan bunların aralarında ayrılık gayrılık olması düşünüle-
mez. 

İsterseniz bir de bunların eski Adalet Bakanlarından Bekir Boz-
dağ’ın FETÖ’ye övgü düzen konuşmasını dinleyip, izleyelim, okuya-
lım.

***
Videonun Tapesi:
Onun için ben bu okullara husumet beslemeyi ibadet sayanlara bir 

kez daha diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, şu tabloya, şu esere bir 
bakın. Bu eseri yaratanlara husumet beslemeye sizin vicdanınız izin ve-
rir mi? Eğer kara vicdan değilse izin vermez. Sadece dua etmek, alkış 
vurmak, destek olmak ister insan. Ben onu görüyorum. Onun için de 
değerli dostlarım, bu ateşi yakan, bu yolu açan ve bu yolda yürüyenlere 
destek olan Muhterem Fethullah Gülen Hoca efendimize Antalya’dan 
gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür edi-
yorum. Türkçemizi dünyaya tanıtan kadrolar yetiştirdiği için. (https://
www.youtube.com/watch?v=Lugs9j8dOIs)

Videonun Tapesi:
(...) Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Se-

versiniz, sevmezsiniz ama değerli ve bilge bir insandır. Bu ülkede milli 
ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. 
Her şey devletin denetimi ve gözetimi altında, açık. (https://www.you-
tube.com/watch?v=OQEd67vsE0M)

***

[46] https://www.youtube.com/watch?v=rF20ir7STAE.
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AKP’giller, “Hocaefendi”lerine övgüler düzer, 
savcı ve yargıçlar öylece izler

FETÖ’yle kaynaşıklık, hemhal oluş nasıl pekiştirilerek anlatılıyor, 
ortaya konuyor, değil mi arkadaşlar?

Ne diyor Bekir Efendi?
FETÖ’nün yapıp ettiklerini takdir etmemek, ona karşı olmak “kara 

vicdanlılık”tır. Yani FETÖ’cü olmayan herkesi kara vicdanlılıkla suç-
luyor adam. 

Bir insan FETÖ’cü olduğunu bundan daha net biçimde, daha kesin 
biçimde başka nasıl anlatabilir?

Mecliste de aynı şekilde savunuyor Bekir nam Hafız “Büyük Âlim 
Fethullah Gülen Hocaefendi”sini.

Dikkat ettiysek, Tayyip’in kendisi de, onun eski Meclis Başkanı, 
Başbakanı, Ulaştırma Bakanı ve en son İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Milyar Ali’si de aynı içerikte övgüler düzüyorlar FE-
TO’ya ve onun Ortaçağcı tarikatına, cemaatine. 

Tayyipgiller’in böyle kendilerince hamasi sayılan onlarca tarafta-
rının nutku bulunabilir internet ortamında. Yine Tayyipgiller’in önde 
gelenlerinin büyük kısmı Pensilvanya Hacısıdır, bilindiği gibi. 

Aslında iş nereye geliyor, arkadaşlar?
Abdüllatif Şener’in dediğine.
Ne demişti A. Şener?

“AKP’de benim dışımda herkes FETÖ’cüydü.”

Evet, gerçeğin tâ kendisidir burada ifade edilen. Bu sebeple biz de 
örneklemelerimizi daha fazla uzatıp sizin zamanınızı almayalım. 

Burada savcı ve yargıç beylere, hukuk fakültelerinin ceza, anayasa 
ve idare hukukunda “derin”, kallavi profesörlerine ve diğer akademis-
yenlerine soralım bakalım:

Tüm bu videolar, görüntüler, sesler, sözler bir rüya âleminin varlık-
ları mıdır?

Ya da bir rüya mıdır?
Gerçekte bunların hiçbiri olmamış, yaşanmamış mıdır?
Bir sanal oyun mudur bunlar?
Eğer öyleyse bunu söyleyin açıkça. “Hayır, bunlar gerçek değildir, 

böyle şeyler olmamıştır.”, deyin. 
Ama olmuşsa da mesleğinizin ya da görevinizin size yüklediği so-
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rumluluğun gereğini yerine getirin!
Bunlardan âlâ FETÖ’cü var mıdır Türkiye’de be!
FETÖ’cünün daniskası bunlar değil midir?
FETÖ’nün siyasi ayağı bunlar değilse kimdir?
Biz diyoruz ki; görevinizi yapın! Yapmazsanız, ki bugüne kadar 

yapmadınız, görevi kötüye kullandınız, suç işlediniz ve işlemeye de-
vam ediyorsunuz; o makamlarda, o kürsülerde oturmanın da bir sorum-
luluğu vardır.

O sorumluluğa sahip değilseniz, hem suça batmış olursunuz boydan 
boya, hem de milleti ahmak yerine, eşek yerine koymuş olursunuz.

Zaten bu devran dönecek. Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi, işlemiş 
olduğu binbir suça ilaveten bir de FETÖ’yle iş tutmaktan dolayı gerçek 
anlamda yargı önüne çıkacak. Kanunlarla çalışan, bağımsız hukukçula-
rın oluşturduğu mahkemeler karşısına çıkacak. İşlediklerinin hesabını 
verecek!

Fakat savcı ve yargıç vatandaşlar; o zaman işte siz de görevinizi 
yapmamak, görevinizi kötüye kullanmaktan dolayı o mahkemelerin 
karşısına çıkarılacaksınız...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Temmuz 2019
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Ayrım
Yirmi Dokuz



Türkiye’de aydın sefaleti...
Sosyal Bilimler alanında ve toplumsal, siyasal konularda Türkiye 

tam bir çöl görüntüsü sunar. Kendilerini kallavi aydın diye pazarla-
yanların, üniversitelerin “Prof” ünvanlı akademisyenlerinin bir teki 
olsun bu konularda gerçekleri görücü, olayları sebep-sonuç ilişkile-
riyle birlikte, nasılsa öylece görüp kavrayıcı, çözümleyici, sistematik 
bir fikir ortaya koyamaz.

Tabiî olayı neyse öylece, olduğu gibi kavrayamadıkları için de ola-
ya ilişkin öne sürdükleri sebeplerin tümü yakıştırmadır. Böyle olunca 
da oradan tabiî ki bir çözüme ulaşamazlar, yol gösterici bir düşünce 
ortaya koyamazlar. 

Bunların saatler süren konuşmalarının, yüzlerce sayfadan oluşan 
kitaplarının tamamı, halkımızın deyişiyle “çene suyu çorbası”ndan 
başka hiçbir anlam ve değer taşımaz...

İşte Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı, bu sebepten der ki, Sosyal Bi-
limler söz konusu olduğunda: “Ey bilim, senin adına ne cinayetler 
işleniyor...”

Türkiye, sözde aydınlar cenneti
Bu sözde aydınların tamamı Marksizm-Leninizmi eşekçe küçümse-

dikleri için, 6 bin yıldan bu yana yani Sümer’den bu yana; toplumların, 
durumları ve çıkarları birbirine zıt (üstelik de bu zıtlık giderilemez bir 
çelişki oluşturur yani antagonist bir çelişki oluşturur) sınıflardan oluş-
tuğunu görmezler, anlayamazlar, kavrayamazlar. 

Siyaset denen şeyin aslında sadece ve sadece; “Sınıflar arasında 
savaş olduğunu”, “Ekonominin yoğunlaşmış bir ifadesi olduğunu” 
da asla göremezler, anlayamazlar, kavrayamazlar. 

Sosyal sınıflardan bağımsız ya da sınıflarüstü bir siyasetin, bir eko-
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nomi anlayışının, bir sanatın, bir kültürün, felsefenin olabileceğini var-
sayanlar için Lenin aynen şu tespiti yapar:

“Böylelerini Avustralya kangurusu ya da onun gibi bir canlının 
yanında panayırlarda sergilemek gerekir.”

Hal böyle olunca, bu sağlı sollu aydın güruhunun tamamı ne Tayyip-
giller’i anlayabilir ne Pensilvanyalı İmam’ın tarikatını oluşturan mec-
zuplar topluluğunu ne de Türkiye’deki her biri de bir din derebeyliği 
oluşturmuş bulunan Ortaçağcı, karanlık, insanlıktan ve vicdandan yok-
sun şeyhleri, mollaları, meleleri ve onların tarikatlarını....

Bunların hepsinin birer Ortaçağ Kurumu olduğunu, Ortaçağ’ın Üm-
metçilik Konağının özlemi içinde yaşadıklarını; kafaca ve ruhça o ko-
nakta bulundukları için de Modern Burjuva Toplumunu olsun bir türlü 
görüp kavrayamadıklarını; dolayısıyla vatana ve ulusa dair hiçbir değer 
taşımadıklarını göremezler, anlayamazlar ve tabiî bilemezler.

O tarikat yuvalarını, o insanlık düşmanı karanlık odakların şeyhleri-
ni hep sınıflardan kopuk bir kişi olarak görürler. Yapıp ettiklerini de kişi 
eğilimleri olarak değerlendirirler. Tabiî dolayısıyla da bu kişi ve hare-
ketleri hiçbir biçimde görememiş, anlayamamış ve değerlendirememiş 
olurlar gerçeklikte. 

Ve bu Ortaçağcı parti, tarikat ve benzeri kuruluşların varlıklarını 
koruyabilmek, sürdürebilmek, güçlenerek iktidar olabilmek için hiç 
tereddüt etmeden uluslararası emperyalizmin kolları altına sığınabile-
ceklerini ve onların sadık hizmetkârlığına, piyonluğuna, taşeronluğuna 
soyunabileceklerini öngöremezler.

Sözde aydınlar, Emperyalizmi de bilmez
Lenin’in “Emperyalizm” teorisini bilmedikleri için de emperya-

listlerin, kapitalizmce bizim gibi geri bir ülkeye girdikleri zaman ora-
ları sömürgeleştirmek, doğal kaynaklarını ve pazarlarını ele geçirmek, 
insanlarının alınterini yok pahasına elde etmek, yarattıkları değeri gasp 
etmek için o ülkede bulunan en gerici sınıf, zümre ve tabakalarla işbir-
liğine gireceklerini öngöremezler, anlayamazlar, bilemezler.

Özetçesi; nerede Ortaçağcı din devleti oluşturmak için yanıp tutuşan 
bir siyasi parti, bir tarikat, bir cemaat, herhangi bir vakıf, dernek ya da 
kuruluş varsa; o muhakkak ki uluslararası emperyalizmle ilişkiye geç-
miştir, onun hizmetkârlığına soyunmuştur, onun ajanlığına başlamıştır. 
Dolayısıyla da o ülkenin alınteriyle geçim sağlayan işçilerine, emek-
çilerine, esnaf ve aydınlarına düşmandır artık bu Ortaçağcı, adı başka 
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başka olan yapılanmalar.
Ortaçağcı FETÖ ve tarikatı “hoşgörünün” sembolü diye parla-

tılıyor, “aydın” zatlar arkasında sıraya giriyor

1996 yılında çekilmiş şu fotoğraftaki zevata bakın bir:
Bu zevat, “Hoşgörü 1995 Ödülleri” adıyla 1996’da düzenlenen, 

onursal başkanlığını Fethullah Gülen’in yaptığı tören dolayısıyla bir 
araya gelmiş. Ve fotoğraftaki görüntüyü oluşturmuş. Orada konuşmalar 
da yapıyor bazıları. Tabiî bu konuşmalarda dolaylı biçimde Feto ve ta-
rikatı övülmüş oluyor. 

Hoşgörünün sembolü oluyor bu tarikat...
İblis ne kadar hoşgörülüyse, Feto’nun da o kadar bir hoşgörüye 

sahip olduğu, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Odatv vb. adlar-
la anılan, her biri de bir CIA Operasyonundan başka bir şey olmayan 
saldırılarda ve en son 15 Temmuz 2016’daki Tayyipgiller’le giriştikleri 
Ganimet Paylaşım Savaşı’nda açık olarak görüldü herhalde. En azından 
Hz. Muhammed’in deyişiyle, “Akıl sahipleri” tarafından...

İzleyin yukarıdaki görüntünün yer aldığı videoyu bir. Ya da tapesini 
okuyun.

***
Videonun Tapesi:
Fethullah Gülen: Hoşgörü, bizim yamaçlarımızın gülü, çiçeğidir. 

Onu gerçek derinlikleriyle, buutlarıyla başka yerde aramak beyhudedir 
zannediyorum. 

Sunucu: Mikrofonlara yansıyan duygular, yıllar önce yitirdik san-
dıkları kardeşleriyle beklenmedik bir anda karşılaşan insanların hisle-
rini andırmaktadır. 

Orhan Gencebay: Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan. 
Gelin birlik olalım, vazgeçin öç almadan. Nefreti yok edelim, gel sen 
de katıl bize. İntikam eşkiyası sevgiyle gelir dize. 

Abdullah Gül: Efendim hoşgörü ve beraberinde tolerans, başkala-
rına saygı; bunlar hep aynı anlamda ve beraber olan terimlerdir. Bun-
lara en iyi örnek kendi tarihimizde vardır. 

Fatih Terim: Tüm alemin, özellikle ülkemizin bu kelimenin ma-
nasına sadık kalacağına inanarak hepinize saygılar sunuyorum. 

Barış Manço: Bu saçlar, bu bıyıklar, Türk Halkının engin hoşgö-
rüsüyle beyazlandı. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. 

Toktamış Ateş: Bu farklılıklar içinde bir arada yaşamak istiyorsak 
bunun yollarını aramak zorundayız. Ve işte bunun yollarını aramak da 
ancak diyalogdan geçer. Konuşmamın başında söylediğim gibi kar-
şılıklı saygıdan, sevgiden geçer. Hani eğer bunları yok sayar, sadece 

243



kendi düşüncemizi yaşanacak bir ortamın belirleyicisi olarak seçersek, 
zannediyorum ki çok ciddi sıkıntılar çekeriz, hep beraber.

Fethullah Gülen: Hoşgörü, bizim yamaçlarımızın gülü, çiçeğidir 
ve dünyaya onu siz duyuracaksınız. Bu ortamı Allah lutfetmiştir, ha-
zırlanmıştır. Ve Türk toplumu senelerden beri buna...[47]

***

Zevatı oluşturan, bilim ve bilinç yoksulu kişilerin bazılarının adları-
nı da okuyalım isterseniz:

“Yıl: 1996 Yer: Çırağan Sarayı
“Onursal başkanlığını Fethullah Gülen’in yaptığı Gazeteciler 

ve Yazarlar Vakfı  “Hoşgörü 1995 Ödülleri” töreni.
“Törende kimler yok ki... Siyaset ve sanat dünyasından tanıdık 

bir çok sima… Namık Kemal Zeybek, İsmail Kahraman, Abdullah 
Gül, Abdulkadir Aksu, Muhsin Yazıcıoğlu, Fethullah Gülen, Ertuğ-
rul Günay, R. Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek, Orhan Gencebay, 
Barış Manço, Hülya Koçyiğit, Müjdat Gezen, Mustafa Keser, Ahu 
Tuğba, Neslihan Yargıcı, Esin Avşar, Mustafa Topaloğlu, Aysel Gü-
rel, Fatih Terim, Rıza Çalımbay, Emir Turam, Şadan Kalkavan, 
Rıdvan Dilmen, Nail Güreli, Fehmi Koru, Ali Bayramoğlu, Cengiz 
Çandar, Taha Akyol, Hasan Cemal, Zekeriya Kahraman, Murat 
Birsel ve daha birçok ünlü isim Çırağan Sarayı’nda buluşmuş-
tu.”[48]

İşte görüyorsunuz...
Atatürkçü, ilerici, demokrat ve hatta solcu bilinen Müjdat Gezen 

gibi, Nail Güreli gibi, Toktamış Ateş gibi zavallılar da var bu karede. 
Sağın her kesiminden insan zaten bol miktarda var... Onların en azından 
bir bölümünün, biz bugün dahi, FETÖ’cülükte kararlı olduklarını tah-
min ediyoruz, her ne kadar itiraf edemeseler de...

Tabiî yine böyle organizasyonların pek çoğunda olduğu gibi Tayyip, 
Abdullah Gül ve AKP’giller avanesi de bulunmaktadır. Biz hep diyoruz 
ya; FETÖ’nün Türkiye’deki en önde gelen siyasi ayağı, müttefiki, or-
tağı Tayyipgiller’in AKP’sidir, diye. İşte bu görüntüde de aynı gerçekle 
bir kez daha karşılaşmış oluyoruz.

[47] https://www.dailymotion.com/video/x7e97bd.
[48] https://www.ensonhaber.com/mujdat-gezen-fethullah-gulenden-odul-almis-2012-05-03.
html.
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“Şark Aydını” İlber Ortaylı da
Ortaçağcı tarikatların sempatizanı

Son günlerde sosyal medyada bir video daha çok görüntülenip, ko-
nuşulup, tartışılmaktadır.  Burada da bir kitap fuarında kitaplarını imza-
lamak üzere bulunan ve kendini kallavi Tarihçi-Aydın olarak pazarlayan 
İlber Ortaylı, “Cerrahi Tarikatı” denilen bir Ortaçağ yuvalanmasının 
şeyhlerinden olan Ömer Tuğrul İnançer adlı saldırgan, çirkef, laiklik, 
Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal düşmanı, Laik Cumhuriyet düşma-
nı, kadın düşmanı bir karanlık ruhun sahibi, Ortaçağcı insan sefaletinin 
elini öperken görüntüleniyor. Ortaylı, bu şeyhin eşinin elini de öpüyor.

Öyle ki, şeyhi görür görmez, bir su aygırını andıran koca gövdesin-
den beklenmedik bir çeviklikle ayağa fırlıyor ve eğilerek elini öpüyor 
şeyhinin, aşağıda görüldüğü gibi...

Bu İlber Ortaylı, Pensilvanya Hacılarındandır da aynı zamanda, ha-
tırlanacağı gibi. O anların videosu yayımlanmadı varsa da. O bakımdan 
bilemiyoruz ama muhtemeldir ki Pensilvanyalı İmam’ın elini de aynı 
tarzda öpmüştür...

Bu İlber Ortaylı, tükürdüğünü de yalayan cinstendir, hatırlanacağı 
gibi yine. Cumhuriyet Gazetesi’nden Ceren Çıplak’a 2016 Ağustosun-
da verdiği bir röportajında “Türkiye’yi cahiller yönetiyor”, diye bir 
laf etmişti. Bir hafta sonra duramadı bu sözünün arkasında, “Ben böyle 
bir şey söylemedim” dedi çıktı, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde:

“Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhuriyet gazetesinde geçti-
ğimiz pazar Ceren Çıplak imzalı “Türkiye’yi cahiller yönetiyor” 
başlığı ile çıkan röportajını Hürriyet gazetesindeki köşesinde ya-
lanladı. “Türkiye’yi cahiller yönetiyor” ifadesini kullanmadığını 
söyleyen Ortaylı’nın ses kayıtlarında bu sözleri bizzat söylediği 
duyuluyor.

“Ayrıca muhabirimiz Ceren Çıplak Ortaylı’nın isteği üzerine 
daha sert ifadeleri söyleşiye taşımamıştır.”[49]

Öyle görünüyor ki, röportajda inandığı düşüncesini ortaya koyuyor, 
Ortaylı. Fakat Tayyipgiller’den zılgıtı yiyince, tehlikeli sularda yüzdü-
ğünü görüyor ve hemen kendisini karaya atıyor. Yani sözünü yalayıp 
yutuyor, hem de ahlâken nasıl bir sefalet içinde bulunduğunu sergile-
yerek...

Ben böyle bir beyanda bulunmadım, diyor. Dolayısıyla da gazeteci 

[49] http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/595285/ilber_Ortayli_bir_hafta_sonra_
yalanladi_ama_iste_kendi_sesiyle__Turkiye_yi_cahiller_yonetiyor.html.
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Ceren Çıplak’ı suçlamış oluyor.
Türkiye’deki bilim ve bilinç durumu gibi, burjuva-küçükburjuva 

aydınlarımızdaki namus durumu da ya da seviyesi de işte budur, arka-
daşlar...

Bunlar sistematik de düşünemezler. Röportajının ses alma cihazı-
na kaydedildiğini ve söylediği sözü inkârdan gelip gazeteciyi suçladığı 
anda, o sözün ses cihazından sosyal medyada yayına sokuluvereceğini 
düşünemiyor, hesap edemiyor.

Tarihçiliği de böyledir Ortaylı’nın. Tek tek olaylara, konulara ilişkin 
yığınla bilgiye sahiptir. Bu tür bilgilere biz “Birikim Bilgisi” diyoruz. 

Fakat o bilgileri işleyip sistematik bir yapıya ulaşarak, sözde uzmanı 
olduğu Osmanlı’nın geçmişi yani kuruluşu, yaşama süreci ve yıkılışı 
hakkında gerçek anlamda sebep-sonuç ilişkilerine dayanan bir sonuç 
ortaya koyamamıştır. 

Osmanlı’yı kimler, hangi sosyal sınıf yapısına sahip insanlar nasıl 
kurdular, kimlerle savaşarak kurdular? Osmanlı 600 yıl varlığını nasıl 
sürdürebildi? Ve neden 20’nci Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde hızla çöküp Ta-
rih olduğuna dair soruların cevaplarını bulamazsınız İlber Ortaylı’da. 
Bu soruların ve işaret ettiği olayların gerçek sebeplerini kesinlikle bu-
lamazsınız İlber Ortaylı ve benzerlerinde. Hep yakıştırma, dolayısıyla 
da gerçek dışı sebepler öne sürerler böylesi Tarihçiler. 

Dedik ya yukarıda, yazımızın başında; Türkiye Sosyal Bilimler ala-
nında bir çöl görünümü arz eder, diye. Burjuva-küçükburjuva aydınla-
rımız aslında yarım ya da çeyrek aydın bile değildir, diye. 

Bunlar hem bilim, bilinç, kavrayış, anlayış yoksunudurlar, hem de 
entelektüel namus ve insancıl ahlâk...

Hani “Şark Aydını” diyoruz ya; işte o kapsama girer bunların ta-
mamı. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Temmuz 2019
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AKP’giller’in sınıf temeli, insanlık düşmanı
Antika Tefeci-Bezirgân Sermayeye dayanır

Bunların tamamı, 1919’da da Yunan’ın safındaydı, bugün de...
Bunlar 15 Mayıs 1919’da Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan zırhlı-

larının korumasında, İzmir’e çıkıp kan dökerek, ırza geçerek binler-
ce insanımızı genç yaşlı, kadın çocuk demeden canavarca katlederek 
ilerlerken; “Bu gelen Halife Ordusudur, sakın karşı çıkmayın!”, di-
yerek memnuniyetlerini ortaya koyuyorlardı.

Ve bunlar, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın Önderleri hak-
kında, Mustafa Kemal, İnönü ve silah arkadaşları hakkında idam 
fermanları çıkarıyorlar ve “eşkıya, serseri, çapulcu sürüsü” nitele-
meleriyle kötülüyorlardı Kuvayimilliyecileri. 

Satılmış, hain, işgal kuvvetlerinin kucağında bir kukla gibi oynat-
tıkları İstanbul Hükümetlerinin ve onların tepesinde bulunan, kendi 
ikbal ve saltanatından başka hiçbir şey umurunda olmayan çökkün, 
bunak Padişahın, Vahdettin’in, Damat Ferit’in ve avanesinin fetva, 
buyruk ve telkinleriyle, Kuvayimilliyeci atalarımıza karşı yerel isyan-
lar tertipliyorlardı.

Peki neden bu kadar hain, bu kadar satılmış, bu kadar alçak ve bu 
kadar vatan millet düşmanıdır bu güruh?

Şundan:
Bunlar ilk kez MÖ 4 bin yıllarında Aşağı Mezapotamya’da ortaya 

çıkan ve oradan ülkemiz Türkiye de içinde bulunmak üzere doğuya 
ve batıya yayılan, insanlık düşmanı, asalak, Antika Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfının değişik alanlardaki temsilcileridir de ondan. 

Herhangi bir üretimde bulunmayan, sadece üreticilerle tüketiciler 
arasında aracılık yaparak ve onları borçlandırıp yüksek faiz alarak, kâr 
sağlayarak alınteriyle geçim sağlayan insanlarımızın sırtından büyük 
vurgunlar, kazançlar elde edip devran süren, kökü tâ eski çağlara uza-
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nan bu Antika, zalim sınıfın temsilcileridir, sözcüleridir, savunucuları-
dır bunlar.

Bu Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, Tarihteki ilk egemen sınıftır. 
Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın ortaya koyduğu dini bile yani İslam’ı 
bile bunlar 30 yıl içinde tersyüz etmişler, onu Muaviye-Yezid Dini’ne 
dönüştürerek kendi acımasız sömürgen sınıflarının ideolojisi haline ge-
tirmişlerdir. 

İşte bunlar, hep kayıtsız şartsız egemen oldukları Ortaçağ’ın o gün-
lerinin özlemi içindedirler. Kafaları ve ruhiyatlarıyla o çağa bağlıdırlar 
ve o çağda yaşamaktadırlar. 

Millet, bildiğimiz gibi, Burjuva Devrimleriyle birlikte ortaya çıkan 
bir kavramdır, bir oluşumdur, bir gerçekliktir. 

Peki Burjuva Devrimleri öncesinde ne vardı?
Ümmetler...
Doğu, Muaviye-Yezid Dini’nin Ümmetindendi; Batı da İsa Dini’nin 

Ümmetinden. 
Batı’da Burjuva Devrimleriyle birlikte 15’inci Yüzyıl’dan itibaren 

bu Antika, asalak, sömürgen sınıf toplumdan kazınıp atıldı. Burjuva ya 
da Kapitalist Sınıfı, tek hâkim ve egemen sınıf olarak iktidarını kurdu. 

Bizde ya da Doğu’da ise, Burjuva Devrimleri ancak 20’nci Yüzyıl 
içinde yani Burjuvazinin dünya çapında Tekelci Finans-Kapital aşama-
sına, Emperyalizm aşamasına ulaşmış bulunduğu yani gericileştiği bir 
çağda gerçekleşti. 

Öyle olunca da bizdeki Burjuva Devrimleri daha doğarken iktidarını 
koruyabilmek için bu Antika, gerici Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıyla 
ittifaka girdi. Yani onu toplumdan kazıyıp ekonomik ve sosyal hayat-
taki varlığına son vermek bir yana, onunla müttefik oldu. Sola, sosya-
listlere ya da İşçi Sınıfı Devrimcilerine karşı onunla bir olup zalimane 
tedhişlere girişti. Yani komünistlere nefes aldırtmama yoluna girdi.

Kurtuluş Savaşı’na öncülük eden Anadolu Burjuvazisi 
müttefik olarak Antika Tefeci-Bezirgânlığı seçti

Kurtuluş Savaşı’na Sovyetler Birliği’nde Çarlık döneminde esir düş-
müş bulunan askerlerimiz içinde devrimci çalışma yaparak örgütlediği, 
eğitip donattığı binlerce kişilik Müslüman Kızıl Ordu’yla birlikte gelip 
yer almak isteyen, yani bizim Kurtuluş Savaşı’mıza askeri planda güçlü 
bir destek vermek isteyen Türkiye Komünist Partisi’nin Önderlerinden 
oluşan Mustafa Suphi ve Onbeşler’i Karadeniz’de boğdurttu, Kâzım 
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Karabekir ve Fevzi Çakmak’ın örgütlemiş bulunduğu Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfının gerici güçleri.

Mustafa Kemal de bu katliama onay verdi...
Mecliste de komünist milletvekillerinin kökünü kazıdılar. 
Yani komünistlere karşı, bu gerici Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye 

Sınıfının temsilcilerini tercih etti Birinci Kuvayimilliyeciler. 
Demek ki Türkiye’nin bu günlerde Tayyipgiller tarafından içine dü-

şürüldüğü korkunç girdabın ilk adımları tâ 1921’in başında atıldı. Yani 
Kurtuluş Savaşı yıllarında atıldı.

20’nci Yüzyıl’da dünya çapında Burjuvazi devrimci barutunu bi-
tirdiği için, bizim Kurtuluş Savaşı’mıza sınıf zemininde önderlik eden 
Anadolu Burjuvazisi de işte böyle gerçek anlamda devrimci atılımdan 
yoksun bulunuyordu. Bu sebeple de kendi devrimini yani Burjuva Dev-
rimini yarım bıraktı. İktidarı ağırlıklı olarak ele geçirmekle birlikte, 
müttefik olarak da yanına bu Antika, asalak sınıfı aldı.

Oysa o sınıf, kerhen girmişti bu ittifaka. Onun önemli bir bölümü, 
İstanbul Hükümetlerinin ve çökkün bunak Padişahın yanında ve em-
rindeydi. 

Batıdan Yunan’ın katliam yapıp ırza geçerek ilerleyişi, Güneyde 
Fransız ve İtalyanların aynı şekilde işgalleri ve Doğuda yine emperya-
listlerin güdümündeki Ermeni Ordusu’nun yaptığı acımasız katliamlar, 
Karadeniz’deki Pontus İsyancılarının katliamları, Halkı ister istemez 
uyandırdı ve onu Kuvayimilliyecilerin saflarına itti.

İşte bu şartlarda da Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının bir 
bölümünün temsilcileri, Kuvayimilliyecilerle dayanışma içine girdi. 
Çünkü Halkın ezici eğilimi bu yöndeydi. 

AKP’giller, Mustafa Kemal’e ve
Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza düşmandır

Demek ki, arkadaşlar; bu Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, 
onun hizmetindeki bütün tarikatlar, cemaatler, Kur’an Kursları ve din 
adamları, onun siyasi plandaki temsilcisi olan Tayyipgiller, özünde ya 
da esasında Kuvayimilliye’ye ve Antiemperyalist Birinci Ulusal Kur-
tuluş’umuza karşı İstanbul Hükümetlerinin, Çökkün Osmanlı’nın ve 
bunak Padişahın yanında ve safındadır.

Bu Antika Sermaye Sınıfı, Ortaçağ’ın Ümmetçilik günlerinin hasreti 
içinde olduğu için, kendiliğinden vatansız ve milletsizdir. 

İşte bu sebepten, Kaçak Saraylı Reis ve avanesinin dilinden sık sık 
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dökülen “Ümmetin birliği”, “Ümmeti bölecekler” gibi deyişler hep o 
anlayışın dışavurumundan başka bir şey değildir.

Onlar “Millet” derken de aslında kast ettikleri Ümmettir.
Özetlersek; Tayyipgiller’in, onların AKP avanesinin, Karamolla li-

derliğindeki Saadet Partisi’nin, Molla Necmettin’in partilerinin ve onun 
oğlunun yeni zuhur eden partisinin vb.’lerinin tamamı Kuvayimilliye 
düşmanıdır, Mustafa Kemal, İnönü ve Laik Cumhuriyet düşmanıdır, 
Hilafetçidir, Saltanatçıdır. İşte bu sebeplerden dolayı da hepsinin ana 
düşüncesi Fesli Kadir’in açıkça itiraf ettiği gibi; “Keşke Yunan galip 
gelseydi”, şeklindedir.

Tayyipgiller’in Bursa Belediye Başkanı’nın; “30 Ağustos Halkın 
genelini ilgilendiren bir bayram değildir.”, demesi, bu hainane, vatan 
millet düşmanı ruhiyatın dışavurumudur.

Yine Tayyipgiller’in Ordu Valisi’nin; “Atatürk’ü çok abartmaya 
gerek yok, o kadar abartmayın, bu ülkede 10 senede bir Atatürk 
kadar biri çıkar.”, deyişi de yine aynı anlayışın ortaya konuluşudur. 

Hatırlanacaktır; Tayyipgiller’in eski Meclis Başkanı, Kanlı Pazar’ın 
eli kanlı mücrimlerinden İsmail Kahraman da ne demişti?

“Cumhuriyeti kuranlar dinsizdi.”

Bu şahıs aynı zamanda Laikliğin Anayasadan çıkarılmasını da talep 
etmişti, hatırlayacağımız gibi. 

Tayyip’in kendisi ne demişti, Kurtuluş Savaşı’mızın Önderleri hak-
kında?

“İki Ayyaş.”

Ve hatta daha da ağırını söylemişti; “Ölmüş inek”, diye nitelemişti 
Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını.

Feto da ne diyordu 90’lı yıllarda TV ekranlarına düşen sohbet vide-
olarında, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyetçiler için?

“Zalimler.”

Demek ki, arkadaşlar; bunların tamamı işte bu Antika Asalak Sınıfın 
değişik planlardaki temsilcileri oldukları için, bunlarda vatana, millete 
ait hiçbir değer bulunmaz. Bu sebeple de bunlar vatansız ve milletsiz-
dirler, Birinci Kuvayimilliye, Mustafa Kemal, İnönü ve Laik Cumhuri-
yet düşmanıdırlar.

Bunlar iktidara gelebilmek ve iktidarlarını koruyabilmek için, başta 
ABD gelmek üzere uluslararası emperyalizme uşaklık etmekten asla 
çekinmezler. Nitekim AKP’giller’i devşiren, örgütleyen ve iktidara ta-
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şıyan ABD’dir, AB’dir ve Siyonist İsrail’dir. 
Tayyipgiller, işte bu sebeplerden dolayı kolayca vatana da, millete 

de ihanet ederler.
Ege’deki 18 Adamızı ve 1 Kayalığı 2004 yılından başlamak üzere 

Yunanistan’a elleriyle teslim etmeleri, işte bu anlayışlarından kaynak-
lanır. Emperyalist efendileri ABD ve AB böyle emrettiği için, onlar da 
iktidarlarını koruyabilmek için 18 Adamızı ve Kayalığımızı verip geç-
mişlerdir Yunanistan’a.

Hatırlanacaktır; Annan Planı çerçevesinde Kıbrıs’ı da satıp geçecek-
ti bunlar. 

Sözü fazla uzatmayalım:
Bunlardan vatana, millete, halka yararlı bir iş beklemek, ölü gözün-

den yaş ummaktan da öte bir gafillik olur. Bunlar Türkiye Cumhuriye-
ti’nin ve Türkiye Halklarının ve vatanımızın sinsi ve ağulu düşmanla-
rıdırlar. İktidarlarını koruyabilmeleri için etmeyecekleri ihanet yoktur 
bunların...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Temmuz 2019



Ayrım
Otuz Bir
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İşin gücün dümen ve kandırmaca
Kaçak Saraylı Hafız!
İşin gücün dolap, düzen, yalan, riya, dümen be...
Halkın alınterinden zorla aldığın maddi değerlerden oluşmuş olan 

2,5 milyar doları Rusya’ya ya da Putin’in avucuna saydın. S-400’leri 
aldın. Âlâ...

Ortadoğu’nun bugünkü şartlarında Türkiye’nin, ABD ve AB Em-
peryalist Çakallarının her an bir askeri harekâta girişebilecekleri göz 
önüne alındığında, böylesine bir savunma tedbiri yerindedir, deriz biz 
de. 

Fakat asıl gönlümüzden geçen, o füzeleri, o tekniğin son sözü 
uçakları, arabaları, helikopterleri, bilgisayarları, telefonları ve bilu-
mum sanayi ürünlerini kendimizin üretir hale gelmesidir. 

Dışarıdan alırsanız; adam iki gün sonra onun bir üstününü üretir, 
sizin onca para vererek aldığınız silah demode olur.

Neyse, bu, işin bir diğer boyutu.
Bizce asıl işin uymaz yönü; niye şimdi biz bu füzeyi en kısa sürede 

kurup, işler hale getirip kullanıma sokmuyoruz?
Avanene buyurdun ki, biz S-400’leri 2020 Nisan’ında çalışır hale 

getireceğiz...
Niye bekliyorsun 6 ayı aşkın bir süre?
Mesele açık, değil mi?
Asgari namusa ve aydın kavrayışına sahip herkes bilmektedir ki, 

devşiricin, yapımcın ve efendin ABD Emperyalist Çakalı ve onun 
amigosu AB Haydutları “Bu füzeleri kurma!” diye sana buyruk ve-
riyorlar.

Sen de kurmuyorsun korkundan...
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İçerideki zihin hasarına uğratılmış, Allah’la aldattığın “hülooğğ”-
cularını avutabilmek için de “2020 Nisanı” diye bir tarih veriyorsun. 
Hele o güne kadar efendime şirinlik yapayım da beni iktidardan alaşağı 
etmesin, ondan sonrasının da bir yolunu buluruz elbet o günler geldi-
ğinde, diye kendince hince hesap kitap yapıyorsun, değil mi?

Peki, 2020 Nisan’ı geldiğinde, o zaman da 2020 Kasım’ında ya da 
2021 Nisan’ında kuracağız, demeyeceğin ne malum?

İşin gücün dümen ve kandırmaca be...
“Ha bir kere de mert ol, dürüst ol, düz adam ol!”, diyeceğiz de, bo-

şuna demiş olacağız. Olamazsın ki gayrı...
Olamazsın Hafız...
Sende vicdana ve ahlâka ilişkin bütün değerler çürümüş. Bir tek 

şeye odaklanmışsın: Ömür boyu Kaçak Saray’da kalmaya ve avanenle 
birlikte talanlara, zimmetlere, küpler doldurmaya devam etmeye. Onun 
dışında hiçbir şey umurunda değil. 

İçeride ve dışarıda hemen her şeye ve herkese laf yetiştiriyorsun. Sı-
radan gazetecileri, televizyoncuları bile muhatap alıp onlara hakaretler 
yağdırıyorsun. En az on kez yazdık, çizdik. Ege’deki 18 Adamızı ve 1 
Kayalığı Yunanistan’a, efendilerinin buyruğu üzerine ellerinle teslim 
ettiğini. Vatan toprağını sattığını. Vatana ihanet ettiğini. Ve bu suçun 
karşılığının şu anki TCK’de bile Ağırlaştırılmış Müebbet olduğunu...

Niye ağzını açıp tek kelime etmiyorsun, edemiyorsun?
Bir hırsızın, hırsızlık yaptığı yerden hızla kaçışı gibi, oradan hızla 

kaçıyorsun ve asla gelmiyorsun oralara.

AKP’giller’in dünya kamuoyunda
hiçbir ciddiyeti kalmadı

Bazen kendini tutamayıp “Eyyy” çekerek efelenmeye kalkıyorsun, 
yabancı liderlere karşı. Ama hemen ardından diz çöküp af diliyorsun. 
Bu sebeple de hiçbir ciddiyetin kalmadı dünya kamuoyu nezdinde. 

Bak, ciğeri beş para etmez, Muaviye-Yezid Dincisi, ABD kuklası, 
vatan haini Suudiler bile sana ve Türkiye’ye çizik atıyorlar. Onların 
medyası bile senin için; “kuru gürültü”, diyor. 

Daha birkaç gün öncesinin haberiydi. Bak gösterelim:
“Suudi Arabistan sayıları 80’i geçen Türk TIR’larını çeşitli ge-

rekçelerle gümrük kapılarında bekletmeye başladı. Ticaret Bakan-
lığı TIR’lar için diplomatik görüşmelerin sürdüğünü açıklarken, iş 
dünyası ise yapılanı kasıtlı buluyor.
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“Boyacıoğlu’nun haberine göre, Suudi Arabistan vatandaşı ga-
zeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye ile Suudi Ara-
bistan arasında yaşanan gerginlik, ihracata yansıdı. Suudi Arabis-
tan sayıları 80’i geçen Türk TIR’larını çeşitli gerekçelerle gümrük 
kapılarında bekletmeye başladı. Ticaret Bakanlığı ve Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği (UND) sorunun çözülmesiyle ilgili görüşmele-
rin sürdüğünü belirtti. 

“(...)
“1 TON MALIN MALİYETİ 25-35 BİN DOLAR
“CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da, geçen gün-

lerde yaptığı açıklamada, 23 Haziran’da Türkiye’den çıkan, 1 
Temmuz’da Cidde Limanı’na varan TIR’ların 24 gündür bekletil-
diğini, bu araçların yaş kayısı, üzüm, nektar, karpuz, domates, gibi 
yaş sebze, meyve taşıdığını belirtti. Güzelmansur, uzun süren ve bir 
gerekçeye dayanmayan bekletme nedeniyle, çürümeye yüz tutmuş, 
çöpe mahkûm olmuş yaş sebze ve meyvelerin yaklaşık 7 bin ton ol-
duğunu ve çürütülen 1 ton malın ihracatçıya maliyetinin 25-35 bin 
dolar olduğunu dile getirdi.

“CNN Türk’ün haberine göre Türkiye’den Suudi Arabistan’a 
ihraç edilen tekstil ürünleri ise 15 gündür ülkeye giriş yapmak için 
bekliyor. İstanbul’un Osmanbey, Merter, Laleli gibi Suudi Arabis-
tan’a giden tekstil ürünlerine hem karayolundan hem de havalima-
nından girişte ambargo uygulanıyor.

“İş dünyası temsilcileri, Suudi Arabistan’ın gümrüklerde kasıtlı 
olarak beklettiğini belirtirken, kendilerine çeşitli gerekçeler sunul-
duğunu ancak bir karşılığının bulunmadığını ifade etti.”[50]

İşte Suudi denen alçakların vicdanı bu...
Bir günde 46 kişinin boynunu vuran bu zalim insan sefaletleri, mu-

halif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katledip parça parça doğramak için 
Türkiye İstanbul Konsolosluğuna gönderiyorlar Amerika’dan. Ameri-
ka’da o canavarlığı yapmaya cüret edemiyorlar. Ancak senin başında 
bulunduğun devlette bu işi kolayca hallederiz, diye düşünüp uygula-
maya koyuyorlar. Sen de bu canavarca katliamı ilk adımından itibaren 
izleyip bildiğin halde hiçbir müdahalede bulunmuyorsun, cellatların da 
ülkeden çıkmasına izin veriyorsun. 

Bütün bunlara rağmen adam sana çizik atıyor...
Zaten bu alçaklar, 100 yıldan bu yana Türkiye’ye düşmanlık için-

dedirler. İngilizlerle bir olup arkadan vurmuşlardır, Mekke’yi koruyan 
Ordumuzu. O günlerden bu yana hiç değişmemiştir bunların Türkiye 

[50] www.yurtgazetesi.com.tr/politika/suudi-arabistan-turk-tir-larini-gumruk-kapilarin-
da-bekletiyor-h136013.html.



260

düşmanlığı. 
İsrail’le birlikte de yakın zamanda Türkiye’nin BOP çerçevesinde 

parçalanması için ABD’de anlaşma yapmışlardır. 
Sen ki bu alçaklara kul köle oldun be...
Bunların insanlıktan zerre miktarda nasiplenmemiş kralları Türki-

ye’ye geldiğinde Kraliçe’nin Gül’üyle birlikte tıpış tıpış o şerefsizin 
kral dairesine çevirdiği oteline koşup gittiniz. 

Onun emir kulları pozisyonunda görüşmeler yaptınız. Bunların kralı 
öldüğünde sen Türkiye’de yas ilan ettin. 

Bütün bunlara rağmen, aldığın karşılık işte bu...
Sen yine kuruluşundan bu yana Türkiye ve Türk düşmanı “Müslü-

man Kardeşler”in safında yer aldın. Onların lideri Mursi için gıyabi 
cenaze namazları kıldırdın, şehit ilan ettin onu. Yıllar boyu meydan-
larda, kürsülerde dört parmağın havada Rabia işareti yaptın ve hâlâ da 
devam ediyorsun bu işe. 

Türk düşmanlarıyla dost, dostlarıyla düşman
Kaçak Saraylı Hafız, kim ki Türk’ün düşmanı, sen onun dostusun, 

yanındasın.
Kim ki Türkiye’yi sever, Türkiye’ye yardımda bulunur kara günde; 

sen onun da düşmanısın.
Temmuz 1974 Kıbrıs Harekâtımızda dünyada bir tek Muammer 

Kaddafi liderliğindeki Libya bize askeri ve lojistik yardımda bulun-
du. Muammer Kaddafi Türkçe bilir, konuşur ve Ankara’daki Kara Harp 
Okulu’ndan mezundur. 

Sen işte böylesine Türk dostu bir adamı, ABD Emperyalist Çakalı 
ve AB Çakalı efendilerinin buyrukları üzerine, onlarla bir olup linç et-
tirdin alçakça. Onunla birlikte 100 bin civarında masum Libyalının da 
kanına giren emperyalist haydutlarla suç ortaklığı etmiş oldun. 

Ortadoğu’da Türkiye’yi gerçekten seven ve dost bilen bir diğer ülke 
olan Beşşar Esad liderliğindeki Suriye’ye de aynı şekilde ihanet ettin. 
Emperyalist çakalların bir emri üzerine; “Biz kardeşten de öte dos-
tuz”, dediğin Beşşar Esad’ı satıp geçtin ve ona “Zalim Esed” demeye 
başladın bir anda. Ülkesine karşı her türlü hainliklerde bulundun, elin-
den gelen bütün hainliklerde. Bıkıp usanmadın, vazgeçmedin hainlik-
ten.

İşte sen busun ya...
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Avanen de bu. Yani AKP’giller’inin de tamamı aynı. 
İşin en garip ve acı tarafı nedir, biliyor musun Hafız?
Bütün bu ihanetlerine, vurgunculuklarına, soygunculuklarına, dö-

nekliklerine, yalanlarına, riyakârlıklarına rağmen kendini en azından 
bugün bile halkın yüzde 35’ine “Delikanlı Adam” diye satabilmen...

Delikanlılık kim, sen kimsin ya...
Sizin gibilere Delikanlı asla denmez bizim yetiştiğimiz ortamlarda, 

muhitlerde. Başka bir şey denir de, neyse geçelim biz onu...
Neylersiniz...
Halkı kafadan gayrimüsellah hale getirince ne olayları gerçekte ol-

duğu gibi görüp anlayabiliyorlar, ne de insanların yapıp ettiklerini, iç-
yüzlerini, ruhiyatlarını.

Fakat insan topluluğu hayvan sürüsü değildir. Sürgit avutulamaz, 
kandırılamaz. Son Yerel Seçimlerin de gösterdiği gibi, artık bunca yıl-
dır peşinde koşmuş, senin tarafından kandırılmış insanlarımızın bir 
bölümü de olsa görmeye başladı sizin ihanetlerinizi, yolsuzluklarınızı, 
hırsızlıklarınızı, kanunsuzluklarınızı.

Bu uyanış devam edecek Hafız. Bunu durdurmaya ne sizin. ne efen-
dilerinizin gücü yeter.

Devrileceksiniz; bütün hainler, bütün talancılar, bütün hırsızlar, bü-
tün halk düşmanları ve bütün ABD-AB taşeronları gibi. Bütün vatan 
satıcılar gibi.

Gelecek sizin de sonunuz, kesinkes gelecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Temmuz 2019



Ayrım
Otuz İki
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Allah’la aldatarak hainlik ve zalimlik yapanlar 
meydanlarda kurulacak mahkemelerde yargılanacak

Ne çok hain, ne çok zalim, ne çok hırsız...
Bu AKP’giller’in, bu Kaçak Saraylı Hafız ve avanesinin bu mille-

te, bu vatana, bu doğaya yaptığı katliamı bugüne dek Mütareke Döne-
mi dahil, o günün işgalcileri dahil hiç kimse yapmamıştır.

Ey zalim!
Dünyaca ünlü, insanlığın ilk destanlarından İlyada’da belki yüz 

kez adı geçen İda Dağı’nı-Kaz Dağları’nı nasıl hiç acımadan altın 
tapıncın yüzünden katlettirdin ağacıyla, doğasıyla, ceylanlarıyla, 
kuşlarıyla birlikte Emperyalist Haydut Kanadalı Alamos nam altın 
şirketine ve avanenden hainler haini yerli ortağı “Doğu Biga Maden-
cilik”e...

Şu dağların, şu ormanların, şu ırmakların güzelliğine bak bir be...
Bir de senin yaptığın şu vicdansız, şu ahlâksız, şu vatansız ve şu 

insafsız katliam sonucu ortaya çıkan, yürek dağlayan şu görünüme 
bak. 200 binin üzerinde ağaç katlettirmişsin. 200 bin... Saymakla bit-
mez. Nasıl kıydın onca cana?..

Vay hain vay...
Vay zalim vay...
Ama sende ve avanende vicdan teşekkül etmemiş ki hiç. Acıma 

nedir, empati nedir bilmezsin sen. Doğa sevgisi nedir, hayvan sevgi-
si nedir, insan sevgisi nedir; hiç nasiplenmemişsin sen bunlardan. 
Varsa yoksa küpler dolusu altınlar, villalar dolusu Dolarlar, Avrolar, 
mallar mülkler, saraylar, köşkler...

İşte bunlara tapınırsın sen...
Senin dinin, totemin, putun bunlardır sadece.
Yoksa “Yarın öleceğini bilsen bile ağaç dik” diyen Hz. Muham-

med’in ve Kur’an’ın dini değildir seninki.
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Bir de milleti din alıp satarak avutman yok mu, kandırman yok mu 
Allah’la zavallı insanlarımızı; işte insanı kahreden bu oluyor. Hem din-
sizliğin, imansızlığın, putperestliğin, altına, dolara, Avroya tapınmanın 
dibine vuracaksın, hem de “Ben Müslümanım” diye ekranlarda, mey-
danlarda, kürsülerde höyküreceksin!

Yazık senin yalanlarına, dümenlerine, riyalarına inananlara, kananlara...
Hain ABD Emperyalist Çakalı, sendeki ihanet potansiyelini çok 

doğru tespit etmiş, işin açığı. Senin yapamayacağın ihanet, katliam yok. 
Bu ülkeye, bu insanlara, bu vatana, bu doğaya yapamayacağın hiçbir 
kötülük yok. 

Gâh satarsın Ege’deki 18 Adamızı Yunanistan’a, gâh kazıtırsın or-
manlarımızı ve zehirlersin akarsularımızı, göllerimizi, denizlerimizi. 

Öyle anlaşılıyor ki, vatan topraklarını sattığın için Yunanistan’a, 
seni ve avaneni, milletvekillerini, partinin çıkar amaçlı bir suç örgü-
tü olmaktan başka hiçbir anlam taşımayan partinizin ilçe ve il yöneti-
minden başlamak üzere tüm yöneticileriyle birlikte yargılayacağız sizi, 
Çeşme ya da Bodrum Meydanı’nda kurulacak bir halka açık mahkeme-
de. Vatana ihanetten hüküm giyeceksiniz burada.

Bir de Kaz Dağları’nda ağaçlarını kazıtarak, ormanını yok ederek, 
canlılarını katlederek açtığın o meydanlarda kurulacak bir mahkemede 
de yargılanacaksınız ayrıca, vatan coğrafyasına yaptığınız bu ihanetler-
den dolayı. 

Tabiî ayrıca bir de güney illerimizden birinde kurulacak bir mah-
kemede yargılanacaksınız. Dost Libya, Suriye ve Irak ülkelerine ve 
onların liderlerine, halklarına, coğrafyalarına yaptığınız kötülüklerden 
dolayı. ABD ve AB’li Emperyalist Haydut efendilerinizle birlikte, on-
lara taşeronluk ederek on milyon civarında masum Müslüman Halkın 
canına kıydığınızdan dolayı.

Bunlardan asla kaçışınız, kurtuluşunuz olmayacak!
Başta sen olmak üzere, tüm avanenin Kuvayimilliye’ye, Birinci 

Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza, onun önderleri Mustafa 
Kemal ve İnönü’ye ve Laik Cumhuriyet’e olan düşmanlığınızı çok iyi 
görüyoruz, anlıyoruz. Çünkü siz ve sizin ata belledikleriniz, o gün de 
Yunan’ın safındaydı, “Keşke Yunan galip gelseydi” diyordu, bugün de. 

Antiemperyalist Ulusal Kurtuluşçular, vatana ve millete âşıktılar. 
Sizse düşmansınız. Onlar onuru hep yükseklerde tuttular. Sizse onur-
dan nasiplenmemişsiniz. Onlar vatanımızı coğrafyasıyla birlikte, yani; 
ağacıyla, ırmağıyla, ormanıyla, dağı taşıyla, gölü, deniziyle birlikte se-
viyordu. Sizlerse bunların hepsine düşmansınız. 



267

Mustafa Kemal’in doğa sevgisi
Saygıdeğer arkadaşlar;
Bu vesileyle Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının doğaya, ye-

şile ne denli önem verdiğini ve yeraltı kaynaklarımızı emperyalistlerin 
sömürüsüne değil, halkımızın kullanımına sunduğunu bir kez daha ka-
nıtlarıyla birlikte görelim isterseniz.

Değerli Atatürkçü Tarihçi Sinan Meydan’ın dün Sözcü’deki sayfa-
sında yayımlanan yazısını aktaralım:

***
Atatürk’ün son devrimini de yok ettiler! TÜRK ORMAN 

DEVRİMİ
1937’de 3116 Sayılı, 136 maddelik Orman Kanunu hazırlandı. 

Kanunun gerekçesinde “Devlet malı olan ormanları, kişisel kazanç 
duygusu ile hareket eden müteahhitlerin elinden kurtarıp korumanın” 
amaçlandığı belirtilmişti

Çanakkale’de Kaz Dağları yakınında Kanadalı Alamos Gold ve 
yerli ortağı Doğu Biga, altın madeni arıyor. Bu kapsamda şimdilik, 
Enerji Bakanlığı’na göre 13 bin, uzmanlara göre 195 bin ağaç kesildi.

Kaz Dağları’nda binlerce ağaç keserek altın arayan yabancı fir-
manın yerli ortağına türlü ayrıcalıklar da tanındı. Bu ayrıcalıklar, 
19. yüzyılda Osmanlı’da demiryolu yapan yabancı şirketlere tanınan 
ayrıcalıkları anımsatıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar, bağımsızlık savaşıyla yeniden 
vatan yaptıkları bu toprakların dağına, taşına, ormanına büyük bir 
kıskançlıkla sahip çıkmışlar, Osmanlı’nın yabancı şirketlere tanıdığı 
ayrıcalıklara son vermişler; demiryollarını, limanları, madenleri, or-
manları her şeyi millileştirmişlerdi. “Ağaçsız toprak vatan değildir” di-
yen Atatürk’ün son devrimi “ormanların korunmasını” amaçlıyordu.

OSMANLI’DA ORMANCILIK
Osmanlı’da 19. yüzyıla kadar ormanlar “cibal-i mübaha” anlayışına 

göre herkesin kullanımına açıktı. Ormanlardan isteyen istediği kadar 
ağaç kesebilirdi.

Osmanlı’da donanma gereksinimi için ayrılmış özel ormanlar var-
dı. Bu ormanlar, “Tersane Emini” tarafından yönetilir ve “Koru Ağa-
ları” tarafından korunurdu.

Osmanlı’da 1839’da İstanbul’da bir Orman Müdürlüğü kurul-
du. Ancak kısa süre sonra kapatıldı. Kırım Savaşı’ndan sonra 1857’de 
Fransız Orman Uzmanı Prof. Louis Tassy davet edildi. Prof. Tas-
sy’in çalışmalarıyla Osmanlı’da 1857’de bir Orman Okulu açıldı. 
1858’de Arazi Kanunnamesi yayımlandı. 1869’da Orman Genel 
Müdürlüğü kuruldu. 1870’de Orman Nizamnamesi yayımlandı. Ni-
zamnameye uymayanlar para ve hapisle cezalandırılacaktı. Bu nizam-



268

name 1937’ye kadar yürürlükte kaldı.
Orman Genel Müdürü Hoca Ali Rıza Efendi, 1910’da İstanbul’da 

Orman Yüksek Okulu’nu kurdu.
I. Dünya Savaşı sırasında 1917’de “Ormanların Usulü İdarei 

Fenniyeleri” adlı bir kanun kabul edildi. 1919’da da “Devlet Ormanla-
rına Ait Amenajman Talimatnamesi” hazırlandı. Ayrıca Hendek’te bir 
Orman Ameliyat Mektebi açıldı.

Ancak Osmanlı’daki bu ormancılık çalışmaları ormanları koru-
yacak ve geliştirecek nitelikte değildi. Örneğin 1870 Orman Nizam-
namesi’ne göre ormanların işletilmesi için ormanlar bir şirkete veya 
müteahhide satılıyor, o şirket veya müteahhit ormanı istediği gibi 
kesiyordu.

Yabancı şirketlere verilen ormanlar
Osmanlı padişahları, 19. yüzyılda Osmanlı topraklarına demiryolu 

inşa etmek istediler. Sermaye, bilgi ve teknoloji yokluğunda bu demiryol-
larını İngiliz, Fransız ve Alman şirketlere yaptırmak zorunda kaldılar.

Osmanlı padişahlarının, demiryolu yapacak yabancı şirketlere 
verdikleri ayrıcalıklar arasında ormanlar da vardı.

Örneğin, 1869’da Rumeli demiryolunun yapımı için Yahudi Ban-
ker Baron Hirş’le imzalanan sözleşmeye göre demiryolu yapacak 
yabancı şirket demiryolunun her iki yanındaki 10 km.’lik (toplamda 
20’km.’lik) alandaki madenleri, taş ocaklarını ve ormanları işletme 
hakkına sahip olacaktı.

II. Abdülhamit, 1888’de İstanbul- Haydarpaşa-İzmit-Ankara de-
miryolu imtiyazını Alman Deutsche Bank’a verdi. Yapılan sözleşmeye 
göre demiryolu hattındaki devlet arazileri şirkete parasız verilecek, 
şirket demiryolu hattının iki yanında 5 km,’lik (toplamda 10 km’lik) 
alanda taş, kum ve tuğla ocakları açarak işletecek ve devlet ormanla-
rından bedava yararlanabilecekti.

II. Abdülhamit, 1893’te Eskişehir-Konya-Ankara-Kayseri demir-
yolu imtiyazını Alman Deutsche Bank’ın yönettiği “Anadolu Demir-
yolu Şirketi”ne verdi. Yapılan sözleşmeye göre Alman şirket, demir-
yolu hattının iki yanında 5’er km.’lik (toplamda 10 km.’lik) alanda 
kum ve taş ocakları açıp işletecek, hattın her iki yanında 20 km.’lik 
alanda (toplamda 40 km.’de) maden arayacak ve çevredeki ormanlar-
dan odun, kereste sağlayabilecekti.

II. Abdülhamit, 1899’da Konya’dan Bağdat-Basra’ya kadar uza-
nacak demiryolu imtiyazını da aynı Alman şirkete verdi. Yapılan söz-
leşmeye göre şirket, hattın iki yanındaki 20’şer km.’lik (toplamda 40 
km.lik) alanda maden arayabilecek, ruhsat almadan arkeolojik kazı 
yapabilecek ve devlet ormanlarından bedava yararlanabilecekti.

I. Dünya Savaşı başlayınca kömür sıkıntısı baş gösterdi. Trenlerde 
odun kullanılmaya başlandı. Ancak demiryolu yakınlarında orman 
kalmamıştı. Çünkü Osmanlı’ya demiryolu yapan yabancı şirketler, 
kendilerine verilen ayrıcalıklar gereği hatların etrafındaki 10 km.’lik 
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alandaki ormanları yok etmişti. Odun bulmak için demiryolundan 
10 km. içerilere gidilmek zorunda kalındı. Savaş boyunca trenlerde 
odun kullanımı da ormanlara çok zarar verdi.

19. yüzyılda Osmanlı’ya demiryolu yapan yabancı şirketlerle im-
zalanan 99 yıllık imtiyaz söyleşmeleri ile madenlerimiz, tarihi eserle-
rimiz ve ormanlarımız yabancılara peşkeş çekildi. Bu imtiyaz sözleş-
melerini Lozan’dan sonra Atatürk yırttı.

Atatürk’ün ağaç, orman sevgisi
Atatürk, bir Yörük-Türkmen evladı olarak ağacı, ormanı ve do-

ğayı çok erken yaşlarda tanıyıp sevdi.
Afet İnan, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Çankaya’yı 

seçmesinin nedeninin, “orada birkaç büyük kavaklık ve söğüt ağaç-
larının bulunması” olduğunu yazıyor.

Atatürk, Vali Muhittin Üstündağ ve Afet İnan’la İstanbul Boğa-
zı’nda gezerken “Bu güzel yerleri ağaçlarla bir kat daha güzelleştir-
mek için İstanbul Belediye Başkanı olmak isterdim” diyor.

Atatürk, dünyanın değişik ülkelerinden getirttiği ağaçlarla Ya-
lova’da Canlı Ağaç Müzesi kurduruyor. Yalova’da Çam Burnu adlı 
ormanlık alanı yaratıyor. Yalova-Termal karayoluna 2250 fidan diktiri-
yor. Bu yola Çınarlı Hıyaban deniliyor.

Atatürk ağaçlı, ormanlı, yeşil bir ülke kurmak istiyor. Bunun için 
1925’te Ankara’nın en çorak, bataklık yerinde bir orman çiftliğinin 
temelini atıyor. Çiftliğe her yıl en az 50 bin ağaç dikilmesini istiyor. 
Dikilen ağaçları sürekli kontrol ediyor. 8 yıl geçmeden çiftliğe 3 mil-
yondan fazla çeşitli fidanlar dikiliyor ve hepsi de tutuyor. Dikkat eder-
seniz, Atatürk herhangi bir çiftlik değil, bir “orman çiftliği” kuruyor.

Atatürk, kendi elleriyle ağaç dikiyor, onların büyümelerini gözlü-
yor. Çevresindeki ağaçların yerlerini biliyor. Ağaçları koruyor. Ör-
neğin, tanıkların anlattığına göre Atatürk, bir gün Orman Çiftliğinde 
bir iğde ağacının kesildiğini fark ederek çok üzülüyor. Yine tanıkların 
anlatımına göre Çankaya Köşkü’ne girerken yol üzerine uzanan bir 
ağaç dalı otomobillerin girişine engel oluyor. Atatürk, o dalın kesil-
memesini, arabaların geçtiği yolun alçaltılmasını istiyor.

Atatürk, 1929’da Yalova’da bir çınar ağacının gölgesine küçük 
bir ahşap köşk (ev) yaptırıyor. Bir yıl sonra yanındaki çınar ağacı-
nın bir dalı köşke doğru uzayınca çalışanlar dalı kesmek istiyorlar. 
Atatürk buna karşı çıkarak köşkün raylar üzerinde kaydırılıp dalın 
kurtarılmasını istiyor. Köşk, 8 Ağustos 1930 Cuma günü, Atatürk’ün 
gözetimi altında, altına ray döşenip ağacın 5 metre uzağına kaydırılı-
yor, böylece çınarın dalı kurtarılıyor.

Atatürk, ömrünün son günlerini ağaçlar arasında, orman için-
de geçirmek istiyor. Duvarında asılı olan “Dört Mevsim” adlı tabloya 
bakarak Afet İnan’a şöyle diyor: “Gidelim Afet! Bir orman kenarına 
gidelim. Her şeyi bırakalım. Şöyle basit bir ev, ocaklı bir oda... Evet... 
Evet... Hemen çekip gidelim ormanlara... Hele ben bir iyi olayım da...”
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Ormanı koruyan Cumhuriyet
Atatürk, Milli Mücadele yıllarında 1 Mart 1922’de yaptığı Meclis 

konuşmasında şöyle dedi: “Ormanlarımızı da çağdaş tedbirlerle iyi 
halde bulundurmak, genişletmek ve azami fayda sağlamak esas ilke-
lerimizden biridir.” Bu doğrultuda bir Ağaç Koruma Cemiyeti kuruldu.

Mili Mücadele’nin zor koşullarında düşmanın saldırısına uğrayan 
fakir halkın ormanlardan yararlanabilmesi için 1921’de ve 1924’te ya-
salar çıkarıldı.

1923’te İzmir iktisat Kongresi’nde ormanların korunmasıyla ilgili 
17 maddeye yer verildi.

1924’teki Köy Kanunu’nda “köy korusunu korumak”, “korusu 
olmayan köylerde koru yetiştirmek”, “köy fidanlıkları yapmak”, “köy 
yollarını ve meydanlarını ağaçlandırmak”, “köylere kavak dikmek” 
gibi maddeler vardı. Köy Kanunu’na göre köylerde “her şahıs senede 
en az bir ağaç dikip yetiştirmek” zorundaydı. Köy yollarına dikilmiş 
ağaçları kesmek veya kırmak da suçtu.

1924’te Yüksek Orman Meclisi kuruldu. 1924’te Orman Genel Mü-
dürlüğü ve ona bağlı başmüdürlükler ile orman müdürlükleri kurul-
du.

Ormanları bilimsel yöntemlerle korumak için 1924’te “Türkiye Or-
manlarının Bilimsel Yöntemlerle Yönetimi ve İşletilmesi Yasası” çı-
karıldı.

Alman Prof. R. Bernhard Türkiye’ye davet edildi. Ayrıca Alman ve 
Avusturyalı orman mühendisleri görevlendirildi.

Orman haritaları hazırlandı. Orman planları yapıldı. İstanbul, An-
kara ve İzmir’de orman fidanlıkları kuruldu. Buralardan ülkenin de-
ğişik yerlerine yüzbinlerce fidan dağıtıldı. İstanbul Orman Yüksek 
Okulu geliştirildi. Bu okula 1934’te “Orman Fakültesi” adı verilerek 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlandı. Ayrıca yeni orman 
okulları açıldı. Zingal Şirketi gibi özel şirketlerin elindeki bazı or-
manlar devletleştirilip işletildi. 1930’a kadar Türkiye’nin değişik yer-
lerinde 33 kereste fabrikası kuruldu.

1930’larda Türkiye’de en az yüzde 30 olması gereken orman varlığı, 
yüzde 12 civarındaydı. Ormanları koruyacak devrimci düzenlemele-
rin zamanı gelmişti.

Atatürk, 8 Kasım 1937 tarihli nutkunda “ormanların korunmasın-
dan” söz ederek “ormanlarımızı dengeli ve teknik bir şekilde işlet-
mek” gerektiğini belirtti.

Atatürk’ün son devrimleri “toprak ve orman reformu” oldu. 
1937’de anayasanın 74. maddesi değiştirilerek “çiftçiyi topraklandır-
mak ve ormanları devletleştirmek” ilkeleri anayasaya konuldu. Bu 
doğrultuda gerekli yasal düzenlemeler yapıldı.

8 Şubat 1937’de 3116 Sayılı Orman Kanunu çıkarıldı. Bu kanun-
da 1938’de ve 1945’te bazı düzenlemeler yapıldı. Böylece ormanlar 
devletleştirildi. Ormanlardan düzensiz ve parasız yararlanmaya son 
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verildi. CHP iktidarı oy kaybetme pahasına bu adımları attı.
26 Nisan 1937 tarih ve 3157 sayılı “Orman Koruma Teşkilatı Ka-

nunu” kabul edildi. Ormanların korunması amacıyla Orman Genel 
Komutanlığı kuruldu.

1 Aralık 1937’de de Orman İşletme Talimatnamesi kabul edildi. 
Ülkenin değişik yerlerinde çok sayıda Devlet Orman işletmesi ku-
ruldu. 1951’de ülkede 99 orman işletmesi vardı. Bu işletmelerin en 
önemli görevlerinden biri ülkeyi ağaçlandırmaktı.

İllerde valilerin öncülüğünde “Ağaç Bayramları” kutlanmaya 
başlandı.

Sonra ne mi oldu?
Demokrat Parti, 1950’de çıkardığı yasalarla devletleştirilen or-

manları sahiplerine geri verdi. Makilikleri orman statüsünden çıkar-
dı. Orman suçlarını affetti. Ormanları iskana açtı. Sonunda 1956’da 
3116 Sayılı Orman Kanunu yürürlükten kaldırıldı. Onun yerine 6831 
Sayılı Orman Yasası getirildi. DP dönemindeki bu düzenlemelerle 
Atatürk’ün Türk Orman Devrimi yara aldı. Korumacı politikalar-
dan vazgeçildi, ormanlar, siyasi amaçlarla tahrip edilmeye başlandı.

Gerçek şu ki; Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti dönüştürdüler, 
kurduğu fabrikaları sattılar, şimdi de diktiği ağaçları kesiyorlar. 
Sonunda Atatürk’ün diğer devrimleri gibi orman devrimini de yok 
ettiler.

Ankara’da bir orman çiftliği kuran, Yalova’da bir çınar ağacının 
dalını koruyan ve ormanları devletleştiren bir anlayıştan, 80-90 yıl 
sonra, Kaz Dağları’nda ve başka yerlerde on binlerce ağaç kesen bir 
anlayışa... Üzülmemek elde değil!
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Bakış, İstanbul, 1938.[51]

***

Biz de tıpkı atalarımız gibi doğayı, ormanları, 
hayvanları koruyup kollarız, severiz

Biz de tıpkı Kuvayimilliyeci atalarımız gibi, bir dalı kırmaya, bir 
yaprağı koparmaya bile kıyamayız. Elimiz varmaz bir türlü. Sadece 
arabaların ezmesinden, köpeklerin parçalamasından ve hastalıklardan 
ölüp ölüp giden, baktığım sokak kedilerini gömerken altlarına sermek 
için ve o güzel gözlerine toprak gelmesin diye birkaç yaprak koparırım 
dalından. Ve örterim onları gözlerinin üzerine kadersiz, zavallı hayvan-
cıkların. Onun dışında bir yaprağı koparmaya bile asla elim varmaz.

İlkel Komünal Toplumda yaşayan atalarım gibi, ağaçların da, ırmak-
ların da ve hatta hayvanların da kutsallıkları olduğuna inanırım. Can 
taşıdıklarına inanırım. O yüzden gözüm gibi hassas davranırım onlara. 

O bakımdan Tayyipgiller’in Kanadalı alçak şirkete Kaz Dağları’nda 
yaptırmış olduğu katliam sonrası görünümle yüz yüze gelince yüreğim 
burkuldu, kahroldum. Bir insan nasıl yapabilir bunu, dedim kendi ken-
dime. Bunu yapanlar, yaptırtanlar insan olamazlar, dedim. Gerçek an-
lamda insan olamazlar...

Evet, arkadaşlar; 
Bunu yapanlar ve yaptırtanlar kesinkes insan olarak ölmeyecekler.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

6 Ağustos 2019

[51] https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/sinan-meydan/ ataturkun-son-devrimi-
ni-de-yok-ettiler-turk-orman-devrimi-5265513/.
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Muhalefet rolü oynayan Meclisteki
Amerikancı Hainler Güruhu da suç ortağıdır

Öyle görünüyor ki bu hainler haini çete, iktidarda kaldığı son 
güne kadar ihanetlerine, zalimliklerine hiç ara vermeksizin ve hiç hız 
kesmeksizin devam edecek.

Öyleyse yapılması gereken ilk ve en önemli şey, bu ihanet çetesini, 
bu çıkar amaçlı suç örgütünü iktidardan tekerlendirip kanunlarla ça-
lışan bağımsız ve tarafsız bir mahkemenin önüne çıkarmaktır.

Bu çetenin 17 yıldan bu yana işlediği binbir suçun tek faili kendi-
lerinden ibaret değildir aslında. Meclisteki Beşli Çete’nin diğer ayak-
larını oluşturan ve muhalefet rolü oynayan Amerikancı Hainler Gü-
ruhu da bu zulümkâr hırsızlar örgütünün, hainler örgütünün, vatan 
satıcıları örgütünün suç ortakları arasındadırlar. 

Somut ve kesin bir örnek verelim:
Bu hainler çetesinin şefi Kaçak Saraylı Hafız’ın diplomasız olduğu-

nu yani en son mezun olduğu okulun, ikmalde Kur’an ve Arapça ders-
lerini zor bela vererek diploma aldığı okulun Fatih İmam Hatip Lisesi 
olduğunu, Meclisteki bu sahte muhalefeti oluşturan Amerikancı parti-
lerin tamamı bilmektedir. Hem de adları gibi. 

Yine muhalif rolü oynayan burjuva ve küçükburjuva entelektüelle-
rin, yazarçizerlerin, medyacıların, akademisyenlerin tümü bilmektedir 
bunun diplomasızlığını. 

Şu anki, bu Kaçak Saraylı ve avanesi tarafından anayasa olmaktan 
çıkarılmış, yok hükmündeki Anayasada bile, Cumhurbaşkanlığına se-
çilme yeterliliğine sahip olabilmek için bir yüksek okul mezunu olma-
nın şart olduğu yazar.

İşte maddesi:
“Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yap-
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mış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları ara-
sından, doğrudan halk tarafından seçilir.”[52]

Gerçek bu iken ve Tayyip evrakta sahtecilik suçu işleyerek 82 mil-
yonu ahmağın da ötesinde eşek yerine koymuş iken, bu  sahte muha-
lefet ve bu sahte aydınlar niye eşek yerine konulmayı kabul ederek bu 
adama yıllardan beri “Cumhurbaşkanı” diyorlar, “Sayın Cumhurbaşka-
nım” diyorlar?

Namussuzluklarından ve korkaklıklarından...
Bunlar bırakalım AKP’giller’e karşı olmayı, onun şefinin Kaçak 

Saray’ına tıpış tıpış giderek ve yeri geldiğinde Yenikapı’ya yine aynı 
şekilde gidip arz-ı endam ederek iktidara biat etmeyi marifet diye, de-
mokrasicilik diye yutturdular taraftarlarına.

Hatta onlardan bazıları; “Biz AKP’ye iktidarı altın tepsi içinde sun-
duk”, diyerek İmralı’da mukim Apo gibi bu aşağılık işi yapmakla övündü. 

Yine bazıları; “Gezi’de AKP’ye karşı bir darbe yapılıyordu, biz buna 
izin veremezdik”, diyerek ihanetini ve namussuzluğunu demokrasicilik 
diye yutturmaya yeltendi, Bağlamacı Selocan gibi.

Kaset tutsağı, Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’sinin durumu ise zaten 
mide bulandırıcı ve içler acısı...

İşte Meclis içi ve Meclis dışındaki böyle bir muhalefet sayesinde 
bu ABD yapımı, vatan topraklarını satmak dahil bin bir suçu işlemiş 
iktidar 17 yıldan bu yana ayakta kalabilmektedir. 

Bütün bu katliamlarda, ihanetlerde, vatana, halka, yeşile ve doğaya 
yapılan bu hayasızca saldırılarda AKP’giller birinci planda suçlu ise; o 
suçun ikinci plandaki failleri de Meclis içi ve dışındaki bu namus, ahlâk 
ve cesaret yoksunu Amerikancı sahte muhalefettir, sahte muhaliflerdir. 

AKP’giller, Çanakkale Zaferi methiyeleriyle göz 
boyarken, Kaz Dağları’nda doğayı katleder

Bu Kaçak Saraylı ve avanesinin iktidara gelişinden bu yana yaptığı 
doğa katliamlarına ilişkin, dünün Sözcü Gazetesi’nde yer alan şu gö-
rüntülere ve Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil’in köşesindeki şu yazısına bir 
göz atalım:

***
Dört ay önce...
Asrın liderimiz, Çanakkale’ye gitti.

[52] https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/gorev_yetki/.
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Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde konuştu.
*
“Çanakkale’de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlama-

yan hiç kimseye bu ülkenin havası da, suyu da, ekmeği de helal olmaz.
“Çanakkale Savaşı’nı savaşlardan bir savaş zannedenin, bu topraklarla 

da bu milletle de bu ülkeyle de ilgisi yok demektir.
“Çanakkale’yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ül-

keyle ve bu milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur.
“Fetih heyecanını duymayan, üç kıta yedi iklimde inşa ettiğimiz mede-

niyetin derinliğini göremez, bunu göremeyenler Çanakkale’de nasıl olup da 
yüz binlerce kahramanın gözleri kapalı şehadete yürüdüğünü anlayamaz.

“Çanakkale’yi hazmedemeyen, İstiklal Harbi’mizin kodlarını çözemez.
“Bu toprakların önemi ancak böyle derin tefekkürle kavranabilir.
“Allah bir daha bu milleti Çanakkale’deki gibi bir imtihana tabi tutma-

sın. Şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa, emin olun ki tıpkı 104 yıl önce 
olduğu gibi Çanakkale’nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar 
etmekten asla çekinmeyiz.

“Türkiye’nin sabrını ve kararlığını aradan geçen bir asra aşkın zamana 
rağmen hâlâ sınamaya devam ediyorlar.

“Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, me-
sajınızı aldık, hislerinizi de niyetinizi de anladık, kininizin, nefretinizin canlı 
olduğunu anladık.

“Biz buradayız.
“Biz Çanakkale’deyiz.
“Trakya’sıyla, Anadolu’suyla, Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Çer-

kez’iyle, Boşnak’ıyla, Roman’ıyla buradayız, Çanakkale’deyiz.
“İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız.
“Dedeleriniz geldiler ve sonra kimileri ayakları üzerinde, kimileri tabutla 

geri döndüler. Şayet aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz.
“Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın!
“Çanakkale bizim için, namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan 

Asım’ın neslinin sembolüdür.
“Biz tarihi Çanakkale’de kanımızla yazdık.
“Bugün yine yazarız.”
*
Dört ay sonra...
*
Kanadalı maden şirketinin ceo’su konuştu.
“Parasını ödedik, Çanakkale’deki ağaçları sizin hükümetiniz kesti” dedi,
*
Çanakkale ruhu, fetih heyecanı, şehadet, derin tefekkür, namus,
Asım’ın nesli öyle mi?[53]

[53] https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/yilmaz-ozdil/breh-breh-breh-5273989/.
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AKP’giller Türkiye’nin dörtte birini
emperyalist efendilerinin hizmetine sunmuş

Bu hazin ihanete ilişkin gerçeklerle yüz yüze gelince insan, öfkeden 
tir tir titriyor, değil mi?

Şunların yaptığına bir bakın, arkadaşlar. Şu ihanetin boyutlarına bir 
bakın...

200 bin kilometrekarelik vatan toprağını yabancı emperyalist tekel-
lere peşkeş çekmiş bu hainler haini iktidar yahu...

Yılmaz Özdil’in de dediği gibi Türkiye’nin dörtte birini emperyalist 
efendilerinin emrine sunmuş yahu...

Onların talanına, vurgununa teslim etmiş vatan topraklarını...
Zaten ABD Emperyalist Çakalı da bu hainleri, bu ihanetleri yapsın 

diye devşirip, partileştirip iktidara taşımadı mı? Ve 17 yıldır da iktidar-
da tutmakta değil midir?

Hain BOP Eşbaşkanı ve avanesi, iktidar olmadan ve hatta partileş-
meden önce ABD Büyükelçisi Morton Abromowitz’e verdikleri, ihane-
te dair sözlerin tamamını tutmuşlar ve tutmaya da devam etmektedirler, 
ne acıdır ki...

Hiç kaçarları yok!
Bunlar, daha önce de söylediğimiz gibi, Kaz Dağları’nda 200 bin 

ağacı keserek çöle çevirdikleri o çorak topraklar üzerinde kurulacak 
bir mahkemede de yargılanacaklardır tüm takım taklavatlarıyla birlikte!

En tepedeki Kaçak Saraylı’dan, Saray Avanesinden ve AKP İl ve 
İlçe Yöneticilerine varıncaya değin...

İhanetleri yanlarına kalmayacak!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

9 Ağustos 2019



Ayrım
Otuz Dört
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Küpünü doldurma karşılığında ülkemizi 
emperyalistlere peşkeş çektin

Behey Kaçak Saraylı Hain!
Fırat’ın doğusuna ilişkin yılbaşından bu yana sürdürdüğün kan-

dırmacanın sonunda diz çöktün, yapımcın ve efendin ABD Emperya-
list Haydudunun önünde.

Onun PKK/PYD ve YPG’yi koruma amacına yönelik oluşturduğu 
“Güvenli Bölge” adı altındaki, Suriye’nin “Çekiç Gücü”nde taşeron 
pozisyonunda görev almayı üstlendin. 

Ey hain kere hain!
Diz çökmeyi, teslimiyeti, boylu boyunca ihanet batağına saplan-

mayı başarı olarak satmaya kalkma sakın halkımıza!
Senin yaptığın düpedüz ABD uşaklığıdır, onun yeni “Çekiç Gü-

cü”nde jandarmalık görevi yapmaktır.
Hani Fırat’ın doğusuna TSK harekât yapacaktı kendi başına?
Hani aylar süren yığınaklar yapıyordu Ordu oralarda?
Hani ağır silahlar sevk ediliyordu sınıra?
Hani ansızın bir gece tepelerine iniverecekti Türkiye?
Hepsi de boş lafmış, kuru gürültüymüş...
Nerede sende o yürek, nerede sende o çap, nerede sende o bağım-

sız tavır koyma...
Sen devşiricin, yapımcın ve efendin ABD Emperyalist Çakalının 

emri olmaksızın parmağını bile oynatamazsın be. Kimi kandırıyorsun?
Fırat’ın doğusunda 15-20 ya da 30 km derinliğinde koridor oluştu-

rulacakmış da, sınır güvence altına alınacakmış da, teröristler buradan 
ülkeye sızamayacakmış da vs. vs...

Bunların hiçbirini kendi başına yapamazsın da hadi yaptın diyelim. 
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Neye yarayacak bu?
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK/PYD’nin, YPG’nin kuzey 

sınırının korumacılığının üstlenilmesine. Yani güvence altına alınma-
sına. 

Peki onun aşağısında ne olacak?
BOP’un Suriye ayağını oluşturan Amerikancı Kürt Devleti’nin ikin-

ci bölümü de hayata geçirilmiş olacak.
Sen de bu ABD uşaklığını, işbirlikçiliğini, zavallı, bilinçsiz, dün-

yadan bihaber “hülooğğ”cularına “başarı hikâyesi” diye yutturacaksın, 
değil mi?

Ne hainmişsin be yahu...
Senin 17 yıldan bu yana bu vatana ve Türkiye Halkına incir çekirde-

ğini dolduracak miktarda olsun bir faydan dokundu mu hiç?
Zarardan, beladan, yıkımdan ve felaketten başka ne getirdin bu ül-

keye?
Vatan toprağı sattın, Mavi Vatanları sattın, Laik Cumhuriyet’i yıktın, 

Eğitimi, Yargıyı, Orduyu mahv-ı perişan ettin. 
Yeşilin, dağın, ovanın, ırmağın, gölün kökünü kurutmaya yemin-

liymişsin gibi doğa tahribatı yaptın, vatanımızı tarumar ettin. Daha da 
açığı; efendin olan emperyalist haydut devletlerin tekelci şirketlerine 
yaptırdın bunları, komisyon karşılığında. Aldığın o ballı komisyonlarla 
da kendinin, avanenin ve ailenin küplerini doldurdun tıka basa. 

Firavun’un, Nemrut’un, Muaviye ve Yezid’in hazineleri bile çerez 
parası kalır sizinkilerin yanında. Onların sarayları, köşkleri, bağ bahçe-
leri bile seninkilerin yanında bekçi kulübesi gibi kalır. 

Ne gözü doymaz adammışsınız yahu. Gözünüzü öylesine hırs, ta-
mah, dünya malına doymazlık bürümüş ki; bir türlü hırsızlıkta, vurgun-
da, talanda kanmak, doymak bilmiyorsunuz. Vurdukça iştahınız artıyor, 
hırsınız kamçılanıyor.

AKP’giller’in ABD Emperyalistiyle yaptığı
ihanet anlaşması

Görev süresi dolmadan, ondaki yurt sevgisi ve namus potansiyeli-
ni keşfettiğin için emekliye sevk ettiğin bilinçli ve vatansever Tuğge-
neral Erdal Şener, bak nasıl değerlendiriyor Fırat’ın doğusuna ilişkin 
ABD’li Çakal efendinle yaptığın ihanet anlaşmasının içyüzünü:

“Eski Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı emekli Tuğgene-
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ral Erdal Şener, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı 
kara harekâtının masa başında engellendiğini söyledi. Askeri güç 
kullanmaya ABD’nin müsaade etmediğini anlatan Şener, “ABD, 
PKK/ PYD’nin yok olmasına müsaade etmez. Kapalı kapılar ar-
dında TSK’nin kara harekâtını engellemeyi başardılar. Güvenli 
bölge açıklaması ve ortak harekât toplumun tansiyonunu düşür-
meye yönelik bir açıklama” dedi. 

“Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Fırat 
Kalkanı operasyonlarında görev yapan ve geçen hafta Yüksek As-
keri Şûra’da normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk 
nedeniyle emekli edilen Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı 
Emekli Tuğgeneral Erdal Şener, Türkiye ve ABD arasındaki “Gü-
venli bölgeye” ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Türkiye’nin Fırat’ın 
doğusuna yönelik operasyonu için ABD ile bir senedir görüştüğü-
nü anlatan Şener, “Amerika, PKK/PYD’ye 10-15 bin TIR silah, 
mühimmat ve askeri malzeme verdi. Onları orada bir ordu haline 
getirdi. Hem bizimle görüşüp hem PKK/PYD’yi güçlendirdi. Bi-
zimkiler ise askeri güçle ele geçirir, kendi kuyruğumuzu kendimiz 
keseriz diyerek bölgeye Türkiye tarafından 5-10 komando tugayı 
yığıldı. Karşı tarafa da ben hazırım mesajı verildi. Aralık ayından 
bu yana da yığınak yapıldı. Bu arada görüşmeler sürerken önceki 
gün güvenli bölge anlaşması yapıldı. Bu açıklamadan Türkiye’nin 
askeri harekât yapmasına izin verilmediğini anlıyoruz. Kamuoyu-
nun tansiyonunu düşürmek için de böyle bir açıklama yapıldı. As-
keri güç kullanmaya ABD müsaade etmedi çünkü orada PKK/PYD 
üzerinden yürüttüğü varlığının yok edilmesini göze alamaz” dedi.

“‘ABD’nin çıkarına’
“ABD’nin kendi tampon bölgesini oluşturduğunu kaydeden Şe-

ner, “ABD’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nı kaybetme-
nin acısı var. ABD, bu anlaşmayla Rusya’ya bölgede ben de varım 
mesajı verdi. Türkiye’nin orada askeri operasyon yapma yetkisi 
yok. Oyalama taktiği ile karargâh kurup iş yapıyormuş gibi dav-
ranacaklar. Bu anlaşma Türkiye’nin değil, ABD’nin çıkarına oldu. 
Bekle gör politikası uygulanacak. Ortak harekât ve devriyeden 
bahsediliyor. Ben Fırat’ın batısında PKK/PYD’nin elinde tek olan 
Münbiç’te Amerikalılarla devriye yaptım. Bir gün Münbiç’e gir-
medik. Dostlar alışverişte görsün devriyesi oldu. Şimdi 30-40 km. 
derinlikten bahsediliyor. Tamamen hayal. O bölgeye Zeytin Dalı 
ve Fırat Kalkanı gibi müdahale olmadan PKK/PYD’yi söküp ata-
mazsın. PKK/PYD’ye ve Kürt devletine yol açılmıştır” ifadelerini 
kullandı.

“‘REJİMLE ANLAŞILMALI’
“Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya Rusya’nın nasıl bir 

cevap vereceğini kestirmenin güç olduğunu kaydeden Erdal Şener 
özetle şunları söyled: “Rusya da Suriye de büyük kazanımlar sağ-
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ladı. Mevcut rejimden deniz ve hava üssü alarak yıllardır hayali-
ni kurduğu sıcak denizlere indi. Rusya, Türkiye’yi ABD ve diğer 
koalisyon ülkeleri gibi işgalci görüyor. Rus muhatabım korgeneral 
bunu birkaç kez bizlere söyledi. ABD’nin tampon bölgesine ne ya-
nıt vereceklerini kestirmek zor. Türkiye orada bir bataklığa düş-
müş durumda. Güvenli bölgede 3-4 milyon kişi yaşıyor ve hepsi 
Türkiye’ye güveniyor. Türkiye yarın ben çıkıyorum derse o insan-
lar bizden önce Türkiye’ye gelir. Bu sorunlardan kurtulmanın yolu 
mevcut rejim ile bir araya gelerek bir anayasa çerçevesinde anlaş-
mak olmalı. Yapılacak anayasada uluslararası arenada garanti al-
tına alınıp, insanların orada kalması sağlanmalı. Aksi halde bizim 
oradan çıkmamız mümkün değil. Mevcut dış politika ve basiretsiz 
adamların bilinçaltındaki düşüncelerle bu işlerin düzelmesi zor.”[54]

FETÖ’nün Balyoz Kumpası mağdurlarından Emekli Tümgeneral 
Ahmet Yavuz da Tayyipgiller’le ABD arasındaki ihanetten başka hiç-
bir anlam taşımayan bu anlaşma hakkında şöyle bir değerlendirmede 
bulunuyor:

“Emekli general Ahmet Yavuz şu cümlelerle başladı: “Suri-
ye’de atılan hatalı başlangıç adımı ülkeyi kaotik bir durumla karşı 
karşıya bıraktı. Bu adımları atan siyasi iktidarın beklemediği bir 
tablo çıktı ortaya: Eskilerin Mara koridoru dediği, kimilerinin 
Kürt, kimilerinin Amerikan olarak adlandırdığı... (...) Suriye’nin 
kuzeyinde IŞİD bahanesiyle ABD’nin emrindeki PKK ve uzantı-
sı kendi egemenliğini kurdu. Doğudan batıya önce Afrin’e oradan 
Akdeniz’e ulaşmayı amaçlayan bu ilerleme Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı harekâtlarıyla durduruldu. Ancak ABDnin karşı çıkmasıyla 
ne Fırat’ın batısında Menbiç’e el atılabildi ne de Fırat’ın doğusu-
na...

“Yavuz’a göre, “ABD’nin Suriye’den çekilmek yerine daha da 
kalıcı adımlar atması ve PYD’ye desteğini aleni hale getirmesi, 
Fırat’ın doğusunda atılması gereken adımları sınırladı. (...) Barış 
Koridoru adı altında bölgede ‘güvenli bölge’ yaratılmak isteniyor. 
Bu, nasıl olacak? Henüz cevabı yok. Bu, neye yarayacak? Bunu da 
tam olarak bilemeyiz. (...) Bu, ABD ile başlangıç planına dönüşse 
başka anlam ifade eder: Bölünmüş bir Suriye, büyümüş bir İsrail, 
K. Irak’tan sonra Kuzey Suriye Kürt Yönetimi ufukta demektir.”

“(...)
“Öngörülen koridora uzaklaştırılan eski sahipleri yerleştirile-

bilecek. Yaklaşık 600 bine yakın sığınmacının topraklarına yerleş-
mesi demek. Parlak bir gelecek ileri sürmek mümkün görünmüyor. 
Aksine bir tuzak kokusu ortalığa yayılmış durumda... ABD ile sa-

[54] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1526153/Guvenli_bolge_hayal.html.
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vaşmayalım ama barışık yaşamak da giderek imkânsız hale gelmiş 
durumda. Bu nedenle atılan her adımda bu hususun dikkate alın-
ması gerekiyor. Bu da bizi, bölge ülkeleriyle daha sıkı işbirliğine 
itiyor...”[55]

Açıkça ve kesince görüldüğü gibi, aklı eren tüm insanlar AKP’gil-
ler’in 2011 yılından bu yana Suriye’de bir ihanet bataklığı içinde debe-
lendiklerini görüp dile getiriyorlar. 

AKP’giller, ABD’nin Türkiye’yi
bölüp parçalama planına taşeronluk yapıyor

Ve ABD Emperyalist Çakalının bölgede ne yapmak istediğini de 
yani bölge politikasındaki stratejik amacını da ortaya koyuyorlar. 

O haydut zaten gizlemedi de bölgeye ilişkin amacını. “BOP” adıyla 
hem açıkça ifadelendirdi, hem de haritasını yayımladı. NATO Okulla-
rında da ders olarak yaptığı harita üzerinde anlatımını yaptı. Libya ve 
Irak’tan sonra Suriye ayağını da oluşturuyor BOP’un. 

Ondan sonra sıra kime gelecek?
Türkiye’ye...
Suriye’de ABD Emperyalist Haydudunun 20 bin TIR dolusu silahla 

donattığı ve savaş deneyimi edindirdiği 110 bin kişilik ordusuyla bir-
likte ve Irak’taki Barzanistan’ın 70 bin civarındaki Peşmerge Ordusuy-
la birlikte saldıracak Türkiye’ye ABD ve AB Emperyalist Haydutları; 
hem doğudan hem güneyden.

İşte yıllardan beri planlı, sistemli ve kararlı bir biçimde bunun hazır-
lığını yapıyorlar. Ve başarılı da yapıyorlar bu işi.

ABD ve AB Emperyalist Haydutlarının bölgedeki “Yerel Güçleri-
miz” adıyla adlandırdıkları Burjuva Kürt Hareketi de bu işte en ön plan-
da görev almaktadır.

Tabiî bölgenin Suudi, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Ürdün gibi ABD uşağı Arap devletleri de bu işte ABD hesabına taşe-
ronluk etmektedirler.

Türkiye’de de Kaçak Saraylı Tayyip ve avanesi de bu ihanet görevi-
ni “Ben BOP Eşbaşkanlarından bir tanesiyim ve biz bu görevi yapıyo-
ruz” diyerek, övünerek ifade etmiş bulunmaktadır.

Yani AB ve ABD Emperyalistlerinin BOP’u, yerel hain, işbirlikçi 

[55] https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/aytunc-erkin/abd-ile-baslangic-planina-don-
mek-suriyeyi-bolmektir-5273973/.
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taşeronlar aracılığıyla hayata geçirilmektedir. 
Halkımız da bu ihanet projesini ve hainlikte sınır tanımayan ABD 

işbirlikçilerini öğrenecektir günü geldiğinde. Görüp anlayacaktır onla-
rın kirli, karanlık, iğrenç içyüzlerini. 

Fakat çok acılar çekilecektir, çok kayıplar verilecektir. 
Ey Kaçak Saraylı Hain!
Hiç kanmayacak mısın ihanete?
Bak, bütün namuslu aydınlar ve uzmanlar, Türkiye için Suriye’deki 

bataklıktan en az kayıpla biricik çıkış yolunun Beşşar Esad Yönetimiy-
le anlaşmaktan geçtiğini ısrarla söyleyip yazmaktadırlar. Biz de bunu 
2011’den bu yana hep yazdık ve söyleyegeldik. 

Ama sen, Tayyip; ısrarla ihanetine devam ettin. ABD ve AB’li efen-
dilerinin buyruklarını harfiyen uygulamaya devam ettin. Zaten baştan 
da söylediğimiz gibi, siz, vatanın milletin ve Türkiye Halkının en ağulu 
düşmanları arasındasınız. 

Bedelini ödeyeceksiniz. İhanetlerinizin ve tahribatlarınızın hesabını 
vereceksiniz!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Ağustos 2019



Ayrım
Otuz Beş
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Kaz Dağları’nı niye kurtaramadık?
Ne yazık ki Kaz Dağları’nı Emperyalist Kanada Şirketi Alamos’un 

ve yerli işbirlikçisi Kaçak Saraylı Tayyip ve avanesinin talan ve katli-
amından kesince kurtaramadık.

Emperyalist Haydut ve yerli işbirlikçiler, doğamızı katletmeye ve 
zehirlemeye devam ediyorlar.

Daha önce de defalarca söyleyegeldiğimiz gibi; Tayyipgiller avane-
si zaten bu vatanın ve halkın en ağulu düşmanları arasındadır. ABD 
Emperyalist Çakalları, zaten onları vatanımıza ve halkımıza bunca 
kötülüğü, bunca zulmü, bunca ihaneti yapıp etsinler diye devşirdi ve 
iktidara taşıdı. Bunlar da efendilerine karşı sadakatte ve hizmette ku-
sur etmiyorlar. 

Ne emir alırlarsa o emperyalist çakallardan, harfiyen yerine geti-
riyorlar.

Peki neden kaynaklanıyor bu yenilgilerimiz ve başarısızlıklarımız?
Tek kelimeyle örgütsüzlüğümüzden...
Örgütsüz olunca da, sayımız on milyonları da geçmiş olsa, işte bir 

araya gelip etkin bir güç oluşturup ortaya koyamıyoruz. O emperyalist 
talancıların ve yerli hainlerin karşısına çıkaramıyoruz böyle bir gücü.

Dolayısıyla da başarısız kalıyoruz...
Hadi iktidar öyle diyelim. Ya Meclisteki muhalefet rolü oynayan 

Amerikancı Burjuva Partileri?
Onlar necidir?
Onlar da aynı yolun yolcusudur. Onlar da ABD ve AB Emperyalist 

Haydutlarının hizmetindedir. Onlar da vatanımıza ve halkımıza düş-
manlık beslemektedir. 

Kontrgerilla’nın Özel Örgütü, NATO milliyetçisi MHP ve onun şefi 
Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si zaten şu an kaset tutsağıdır. ABD’nin 
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ve Tayyipgiller’in isteği dışında parmağını bile oynatacak iradeye ve 
mecale sahip değildir. 

İyi Parti, NATO’culuğu, dolayısıyla da Amerikan işbirlikçiliğini, 
programına kadar sokmaktan hicap duymamış bir emperyalist işbirlik-
çisidir. 

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin siyasi plandaki partisi HDP 
ise zaten orman, doğa, ağaç derdinde filan değildir. Onun geri planda 
dayandığı hareket olan PKK, Türk’e ait olan her şeye düşmandır. 

Biliyorsunuz PKK, daha önce de birkaç kez yapmış olduğu gibi, 
kısa süre öncesinde de Muğla’da orman yangınları çıkardı. Devlet Kürt 
illerinde ormanları yakıyor, ben de Türklerin ormanlarını yakarım, an-
layışıyla doğa katliamı yapmaktan hiç çekinmemektedir. 

TESEV’ci, Sorosçu Kılıçdaroğlu liderliğindeki Yeni CHP ekibi ise, 
zaten bütünüyle ABD ve AB hizmetine girmiş bulunmaktadır. Onların 
da doğa, ağaç, yeşil duyarlılığı zerre miktarda olsun yoktur.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı, Meclisteki muhalefet rolü oyna-
yan Amerikancı Dörtlü Çete’nin, iktidardaki Tayyipgiller’den farklı bir 
tavrı olmamıştır Kaz Dağları’ndaki katliam karşısında.

Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar; aşağı yukarı 11 milyon civarın-
da oy alan Yeni CHP, Kaz Dağları’ndaki katliamı protesto için “Su ve 
Vicdan Nöbeti” tutan duyarlı insanların yanına, onlar gibi çadır kurup 
günlerce direnebilecek bırakalım binleri, on binleri, on kişicik olsun 
gönderememiştir. 

O nöbetler sürerken ne yapıyordu Sorosçu Kemal Efendi ve avane-
si?

Nevşehir’in Gülşehir İlçesindeki bir otelde İl Başkanları ile toplantı 
yapıyordu. 

Adamın gündeminde Kaz Dağları ve oradaki katliam filan yok. Di-
yor ki; seçimlerde belli bir mesafe katettik, asıl görev bundan sonra 
başlıyor.

Yani adam başka havada...
Çanakkale Belediyesi, 25 gün kadar katliam karşısında duyarlı bir 

tavır sergiledi, biraz tutukça da olsa. Direniş mahallinin elektriğini, su-
yunu sağladı, seyyar tuvaletler yerleştirdi bölgeye ve direnişçilere açlık 
çekmeyecekleri oranda yemek verdi.

Ayrıca da şehir merkezinden günün belirli saatlerinde direniş ma-
halline gelmek isteyen duyarlı insanların taşınması için servisler koydu. 

Tüm bu olumlu işleri muhakkak ki takdirle karşılamak gerekir.
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Fakat arkalarında partilerinin yani Yeni CHP’nin desteği olmadığı 
için onların da bu süre sonunda solukları kesildi. Ve direnişe destek-
lerini sürdüremeyeceklerini belirttiler. Yapmış oldukları hizmetleri de 
durdurdular. 

Burada, Fazıl Say’ın direniş alanında verdiği konseri de takdirle 
belirtmek durumundayız. Bu eyleminden dolayı da kendisini kutlarız. 
Gerçek bir sanatçıya yakışan tavrı koymuş oldu, tek başına da kalmış 
olsa. 

Fakat işte hepsi gelip geçti...
Ve örgütsüz halkımızın direnişe desteği de bitme noktasına geldi. 

Bizim gibi göğsündeki devrimci inancından ve zihnindeki devrimci te-
orisinden başka hiçbir gücü olmayan bir avuç insanın da yapabilecekle-
ri, sonuç almaya yeterli olamazdı ve olamadı da...

İçimiz kan ağlayarak da olsa, biz de direniş mahallinden ayrılmak 
durumunda kaldık. 

Halkımız örgütsüz olduğu için
kurtaramadık Kaz Dağları’nı

Hep diyoruz ya; “Örgütsüz halk köle halktır, örgütlü halk yenilmez”, 
diye; işte devrimci kavganın binbir deneyinden çıkmış bu altın değe-
rindeki özdeyişin taşıdığı gerçeklikle bir kez daha yüz yüze geldik. Ye-
nildik, örgütsüz olduğumuz için, kitlelerle geniş, sıkı, organik bağlara 
sahip olmadığımız için.

Kaz Dağları’ndaki ağaç ve doğa katliamı, acıdır ki devam ediyor. 
Emperyalist haydutlar ve yerli hainlerden oluşan işbirlikçileri, altınlara 
tapınıyorlar çünkü. Başka hiçbir şey onların umurunda değil: Ne doğa, 
ne hayvan, ne insan...

Fakat direnişimiz hepten de boşa gitmiş olmadı. Her ne kadar ora-
daki katliam ve talan yavaşlatılarak devam ediyor olsa bile, başka alan-
larda planladıkları haince yağma projelerinden şimdilik vazgeçtiklerini 
açıkladı Tayyipgiller. 

Şöyle bir haber geçti ajanslardan:

“(...) Turizm cenneti Gökçeada’nın da dahil olduğu 1102 maden 
sahası ihalesi iptal edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafın-
dan yapılan açıklamada, “156. grupta ilan edilen 1102 adet sahanın 



292

ihalesi ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.”[56]

Demek ki arkadaşlar, direnişimiz bir ölçüde de olsa başarılı olmuş. 
Hiç değilse planlanan yeni katliamların yapılmasını bir süreliğine de 
olsa durdurmuş.

Eh, bu da bir kazanımdır. 
Saygıdeğer arkadaşlar; Halkımız giderek uyanacak, bilinçlenecek 

ve örgütlenecek. Emperyalistler ve yerli hain taşeronları yenilecekler 
ve defolup gidecekler ülkemizden. 

Halkın gerçek iktidarı kurulacak. O günler de gelecek muhakkak 
ki...

Öyleyse mücadeleye devam...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

19 Ağustos 2019

[56] https://odatv.com/ve-gokceada-kurtuldu-18081949.html.



Ayrım
Otuz Altı
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AB-D, taşeronlarını vatan ve
halk düşmanları arasından seçer

Bunların tamamı, ABD-CIA devşirmesidir.
Bunların tamamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Vatanının ve Halkı-

nın düşmanıdır. 
Bunların hiçbirinde vicdana ve ahlâka ilişkin değerler teşekkül 

etmemiştir.
Tüm bu sebeplerden dolayı, bugüne kadar bunlardan Halkımıza 

ve Vatanımıza zerre miktarda olsun bir fayda gelmemiştir, ama dağlar 
kadar, deryalar kadar zarar gelmiştir, kötülük gelmiştir. 

Bunlar, bu yaşlarından sonra da asla değişmezler, düzelmezler, 
iflah olmazlar. 

Bunları ancak toprak ıslah edebilir...
Ünlü Alman düşünürü Nietzsche’nin şu sözü, böyleleri için söy-

lenmiştir.
Der ki Nietzsche bunlar için; “Keşke hiç doğmamış olsalardı.”
Neylersiniz ki bu düzenler, bu dolaplar dünyasında var böyleleri 

de. Hem de bol miktarda...
İşte ABD Emperyalist Çakalı, vatanlarına ve halklarına maddi men-

faatleri için her ihaneti duraksamadan yapsınlar diye böylelerini seçer, 
işbirlikçileri olarak, taşeronları, piyonları olarak. 

Bunların patronları da, kendilerine verilen ihanet görevi de aynı ol-
duğu için, dikkat ederseniz, her zaman tortopturlar. Zaman zaman bir-
birlerine karşı olumsuz ifadeleri olsa da aslında hep bir aradadırlar, aynı 
yolun yolcusudurlar, aynı görevle görevlendirilmişlerdir. 

Tayyip’in devşiricisi tâ 90’lı yılların ilk yarısında Refah Partisi Be-
yoğlu İlçe Başkanıyken, ondaki ihanet potansiyelini görüp keşfeden, 
dönemin ABD Ankara Büyükelçisi, CIA Şeflerinden Morton Abro-
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mowitz’dir. 
Tayyip’e parti kurup iktidara taşıma karşılığında BOP Eşbaşkanlığı 

görevini veren yine ABD Haydut Çakalının casus örgütü şeflerinden 
olan bu Morton Abromowitz’dir. 

O günden bu yana da kararlı bir biçimde, hiç sapmaksızın ABD’li 
yapımcı ve efendilerine hizmette bulunmaktadır Tayyip ve onun 
AKP’giller’i.

Onun yaptığı ihanetler ve kötülükler, dolayısıyla da işlemiş olduğu 
ağır suçlar saymakla bitmez...

Tayyip’in Kaçak Saray’ının Arka Bahçeli’si, CIA, NATO milliyet-
çisi, Kontrgerilla’nın Türkiye’deki Paramiliter Örgütü MHP’nin lideri 
olan Devlet Bahçeli’dir. CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın Türkiye 
şubesinin siyasi parti görünümü adı altındaki yapısının tepesinde bu-
lunan bu şahıs da, kaçınılmaz bir biçimde CIA’yla iç içedir. Ve onun 
hesabına çalışmaktadır.

İşçi Sınıfını her daim satışa getiren
Türk-İş ve Başkanı da CIA yapımıdır

Geçen günlerde İşçi Sınıfını duraksamadan ve gözünü kırpmadan 
satıp geçen, yine bir ABD-CIA Örgütü olan Türk-İş’in Başkanı Ergun 
Atalay da bunlarla aynı kişiliktedir, karakterdedir ve bunlarınkiyle aynı 
karanlık, kirli ilişkilerin içindedir. 

Türk-İş, hatırlanacağı gibi, 1952 yılında, gerçek işçi sendikalarının 
örgütlenmesinin önünü kesmek için ABD, dolayısıyla da CIA yönetimi-
ne giren Türkiye Parababalarının kurdurttuğu bir sarı sendikal örgüttür. 

Gerçekte yaptığı işlev açısında bir işveren örgütüdür. Yani İşçi Sınıfı 
içinde ajan olarak çalışan ve İşçi Sınıfını sanki onun örgütüymüş gibi 
aldatan ve onu her seferinde ve her yerde Parababalarına acımasızca 
satan bir gangster, sarı ihanet örgütüdür. 

Eskiler bilir; Türk-İş kurulduğu yıllarda, onun maddi finansmanını 
ABD ve CIA sağlamıştır büyük ölçüde. Ayrıca CIA ajanları yine yıllar 
boyu bu sendikanın merkezinde yerli sarılara yani hainlere İşçi Sınıfını 
nasıl kandırıp patronlara peşkeş çekeceğini en ince noktalarına varınca-
ya kadar anlatmış, öğretmişlerdir. 

Yani Türk-İş adındaki bu ihanet sendikası, yıllar boyu teknik per-
sonel kadrosunda CIA ajanlarını çalıştırmış, onların yönlendirmesiyle 
ihanet görevlerini ayrıntılıca öğrenmiş ve bu aşağılık işte deneyim sa-
hibi olmuştur.
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Yine o günleri yaşayanlar bilir; 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Diktatör-
lüklerinde DİSK’e bağlı namuslu sendikacılar tutuklanıp işkencelerden 
geçirilirken ve hatta bazıları DİSK Deri-İş Başkanı Kenan Budak gibi 
faşist cellatlar tarafından kurşunlanarak katledilirken, bu CIA yöneti-
mindeki sarı ihanet sendikası, Faşist Diktatörlüğün emrindeki hükü-
metlere Çalışma Bakanı vermiştir.

12 Eylül Faşist Diktatörlüğü sonrasında, yine bilindiği gibi, DİSK 
yıllar boyu kapatılmış, mallarına el konmuş, yöneticileri zindanlara tı-
kılmıştır. 

Çıkarılan, her türlü hak aramanın yollarını tıkayan, grev ve toplu-
sözleşme haklarını neredeyse pratikte uygulanamaz hale getiren gerici, 
faşist yasalar sadece Türk-İş’in önünü açmak ve sendikal planda ona 
hayat hakkı tanımak için düzenlenmiştir. 

Türk-İş’in gerçek anlamda yaptığı bir hak mücadelesi, bir grev ve 
toplusözleşme, tarihinde yazmamaktadır. Hep ihanet ve satışlar tarihi-
dir, Türk-İş’in tarihi. 

Parababalarıyla hep içli dışlıdır bu sarı, gangster sendikanın yöne-
ticileri.

Türk-İş haininin 200 bin kamu işçisini satışı 
Hatırlanacağı gibi, Türk-İş birkaç gün önce 200 bin kamu işçisini 

gözünü kırpmadan satıp geçti. İşte satış rakamları ya da belgesi:
“Ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, 

tüm işçilere ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 
4 oranında zam, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için ise yüzde 3’er ve 
enflasyon farkı oranında artışta karar kılındı.”[57]

Oysa devletin, düşük tutması için baskı yaparak TÜİK’e açıklattığı 
enflasyon rakamları bile şöyledir:

“TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık yüzde 1.36 
artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 16.65 oldu. Doğalgaza ve 
sigaraya yapılan zamlar ise enflasyon rakamlarına yansımadı.

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE’de 2019 yılı Tem-
muz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 

[57] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1537620/Turkis_Baskani__toplu_
sozlesmeye_neden_imza_attigini_acikladi.html
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ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.
“Enflasyon rakamlarına doğalgaz ve market fiyatlarının yan-

sıtılmaması, resmi enflasyon rakamları ile oynanıyor mu sorusu-
nu akla getirdi. Geçtiğimiz ay ise, yerel seçim sonrasının zamları 
yansımadan açıklanan enflasyon oranları yine inandırıcı bulunma-
mış ve iktidarın memur, işçi ve emekli maaşlarına enflasyon farkı 
üzerinden yapılacak artışı düşük tutmak için bu yola başvurduğu 
belirtilmişti. Marketlerdeki fiyat etiketleri ise, enflasyon rakamla-
rının açıklanandan daha yüksek oranda olduğunu işaret ederken, 
TÜİK’e müdahale edilerek enflasyondaki artış belli bir sınırda mı 
tutuluyor sorusu yine akıllara geldi.”[58]

Seçimler sonrası yapılan hayâsızca zamlar, bu değerlendirmenin 
kapsamı içine sokulmamıştır, bilinçli olarak. 

Birkaç örnek de bunlardan verelim:
“Zamlar ilk yarıyıl boyunca bekletilince, 23 Haziran seçimleri-

nin hemen ardından adeta zam sağanağı başladı. Böylece ilk parti-
de çaya yüzde 15, şekere yüzde 16, motorine 23 kuruş, benzine 27 
kuruş zam geldi. Temmuzla birlikte içki ve sigaranın üzerindeki 
vergiler yükseltilerek zamların önü açıldı. Ardından elektriğe yüz-
de 14.8, doğalgaza yüzde 14.7 zam yapıldı. Temmuz başında artan 
vergilerle geçen hafta da sigaraya paket başına 3 lira zam geldi.”[59]

Gördüğümüz gibi, bir hafta içinde sağanak halinde yapılan zamlar-
dır bunlar. 

Böyle bir Türkiye’de Türk-İş’in yukarıda yaptığı sözümona sözleş-
me, düpedüz ihanet ve satış sözleşmesi olmaktan başka hiçbir anlam 
taşımaz. 

Bu ihanet sonrası masadan kalkılmadan, mikrofonun açık kaldığı-
nı unutan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ne diyordu aşağılık ihanetine 
ilişkin?

Aynen şunu:
“Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle.”

Ne diyor Hain, arkadaşlar?
Bir çırpıda satıp geçtim işçileri. Böylece de her türlü tartışmanın 

önünü kapatmış oldum. Eğer uzasaydı iş karışacaktı. O zaman rahatça 
satamayacaktım. 

[58] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/resmi-enflasyon-rakamlari-ile-oynani-
yor-mu-244490h.htm.
[59] https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/zam-kurnazligi-maasi-buhar-etti-5269827/.



299

Dediği aynen budur...
Hain; ihanetini yapacak...
Halkımız der ya; kış kışlığını yapar, diye. Hain de hainliğini yapar. 

İlla ki yapar.

Bir CIA yetiştirmesi daha:
CIA Sosyalisti Bin Kalıplılar

Gelelim “Bin Kalıplılar” dergahının CIA yetiştirmesi hain şeyhi 
Doğu Perinçek’e...

Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı 1970 yılının başlarında bunun hain ol-
duğunu netçe görmüş ve yaptığının “CIA Sosyalizmi” olduğunu açık-
ça ortaya koymuştur. 

“Mao! Mao!”, “Mao Kalpazanları” “CIA Sosyalizmi Nasıl Yapı-
lır?”, “CIA Sosyalizmi Tarih Kalpazanları” başlıklı yazılarında ay-
rıntılıca anlatır, onun yapıp ettiğinin CIA Sosyalizminin kapsamı içine 
girdiğini.

O yıllardan bu yana, bu insan sefaleti de durup dinlenmeden CIA 
Sosyalizmine devam etmektedir. 12 Eylül öncesi işi muhbirliğe döker, 
nefis savunması yapan devrimcileri isim ve adres bildirerek ihbar eder, 
hazırlanmakta olan Faşist Diktatörlüğün temsilcilerine. 

12 Eylül Faşist Diktatörleriyle kucak kucağa girer. Sorguda zaten 
bülbül kesilir. Faşist cellatların yaptıkları işkence ve katliamları yeter-
siz bulur. Onlara daha acımasız ve azgın davranmaları yönünde telkin-
lerde bulunur. 

Barış cephesindedir, diyerek ABD Emperyalist Çakalını ve onun 
müttefiği Avrupa Birliği Emperyalist Haydutlarını ve onların saldırgan 
askeri örgütü NATO’sunu açıktan savunur. Hatta o yıllarda ABD’nin 
üretmiş bulunduğu, tüm dünyada insanlık düşmanı olarak lanetlenen 
Nötron Bombasının bile Sovyetler Birliği’ne ve Sosyalist Kamp’a karşı 
gerekli görüldüğü anda, duraksanmadan kullanılmasını önerir o emper-
yalist haydutlara.

Onun ihanetleri de Tayyipgiller’in ihanetleri gibi saymakla bitmez...
Hatırlanacaktır; 2014’ten bu yana da dümeni Kaçak Saray’a ve Tay-

yip’e kırmıştır bu sefalet. Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si gibi bu da 
Kaçak Saray’ın eklentilerinden biridir artık. 

Son günlerde, bilindiği gibi, Türk-İş Başkanı, hain işçi düşmanı Er-
gün Atalay’ı savunmuştur bu şahıs.
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Aynı zamanda Kaz Dağları’nda 200 binin üzerinde ağaç katliamı 
yaparak ekosistemi mahveden, doğa düşmanı, canlı düşmanı ve topra-
ğımızı zehirleyen Emperyalist Kanada Şirketi Alamos’u savunmuştur. 
O emperyalist tekelin vatanımıza yaptığı bu alçakça saldırıyı protesto 
eden yurtsever, namuslu insanlarımıza karşı da saldırıya geçmiştir, bu 
Bin Kalıplı ve onun tekkesinde yer alan müritleri.

Yine hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve kuvvetler ayrı-
lığını yerlebir eden, ne Anayasa ne de Kanun Devleti bırakan, Kaçak 
Saraylı Tayyip’in ve avanesinin önünde, Kaçak Saraylı tarafından uğ-
radığı onca hakarete rağmen giderek esas duruşa geçen, hain ve fırıldak 
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nu savunmuştur.

Özetçe; vatana ve halka kim düşmanlık ediyorsa onun yanında yer 
almıştır bu CIA Sosyalisti hain şahıs...

Gelelim resimdeki sonuncu surete. Yani TBB Başkanı Metin Feyzi-
oğlu’na...

Bu şahıs, hatırlanacağı gibi, azılı antikomünist, sosyal demokrasi 
döneği, hain ve faşist, burjuva hukuk profesörü Turhan Feyzioğlu’nun 
torunudur.

Turhan Feyzioğlu nam şahıs o denli döneklikler ve fırıldaklıklar 
yapmıştır ki siyasi hayatında, namı “Şerbetçi”ye çıkmıştır.

İşte böyle bir dedenin yetiştirmesidir bu kişi. Kendisi de dedesinin 
tüm olumsuz özelliklerini benimsemiş, içselleştirmiştir. O bakımdan 
asla tutarlı olamaz, dürüst ve namuslu olamaz. Her zaman için kaypak, 
dönek ve fırıldak olur. Halka da hep düşman olur bu, tabiî ki.

Resimde yer alan, aslında insani açıdan bakıldığında acınacak du-
rumdaki bu şahıslar, insan kişiliğinin oluşma çağı ya da dönemi olan 3 
ila 12 yaş aralığını boşa geçirmiş kişilerdir. 

Gelişim Psikolojisinin verilerine göre insana sadece bu kritik süreç-
te vicdani, ahlâki ve insani değerler yüklenebilir ve onun sağlıklı bir 
kişiliğe sahip olması sağlanabilir. 

O kritik eşik heba edildi miydi; ondan sonrasında bu yüce değerlerin 
insana yüklenmesi imkânsıza yakın olabilecek düzeyde zor olur. Çünkü 
kişilik oluşmuştur, oturmuştur, davranış kalıpları belirlenmiştir artık...

Eğitim psikologları, kritik eşik için bu dönemde “ya hep ya hiç ku-
ralı” işler, derler.

İşte yukarıda suretleri görülen bu şahısların tümü için, kritik eşik 
heba edilmiştir...

Olumlu değerler değil, onların tam tersi olan ne kadar anlayış varsa 
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onlar yüklenmiş, onlar öğretilmiştir bu şahıslara. 
Bu sebeple de bunlar düzelemezler, iflah olamazlar. Hele de bu yaş-

lardan sonra...
Yukarıda da dediğimiz gibi bunları ancak toprak ıslah eder, toprak 

zararsız hale getirebilir. Toprak kötülüklerine son verebilir...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

21 Ağustos 2019



Ayrım
Otuz Yedi
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Kadın cinayetlerinin nedenleri ve
Kadın Sorunu üzerine

Son bir hafta içinde dört kadın canice eşleri, eski eşleri ya da ba-
baları tarafından katledildi, bildiğimiz gibi.

En çok yansı uyandıran, Kırıkkale’de Emine Bulut’un boğazı ke-
silerek canavarca bir ruhiyata sahip eski eşi tarafından, 10 yaşındaki 
kız çocuğunun önünde katledilmesi oldu.

Ardından Samsun’da bir erkek eski eşi ve çocuğunu vurarak kat-
letti. 

6 gün önce de, Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir kadın, kimliği henüz 
tespit edilemeyen biri tarafından vurularak katledildi.

Bilindiği gibi, arkadaşlar; bu kadın cinayetleri dur durak bilmiyor. 
Üç beş yıl önce bir istatistik yayınlanmıştı, AKP iktidarı süresin-

ce kadın cinayetlerinin yüzde 1400 oranında artış gösterdiğini ortaya 
koyan.

Evet, bizce de bu istatistik doğru bir tespitte bulunuyor. 
Ülke dincileştikçe, Ortaçağ karanlığına doğru bayır aşağı yuvar-

landıkça, aynı oranda kadın cinayetleri de, kadına ve çocuğa yönelik, 
kız erkek ayrımı yapmayan taciz ve tecavüzler de artmaktadır.

Buna karşın, nüfusun çoğunluğunun ateist olduğu Hollanda’da 
kadın cinayetine rastlanmamaktadır. Kuzey Avrupa ülkelerinde de 
yok denecek kadar azdır kadın katliamları.

Bunun sebebi nedir?
Batı toplumları, burjuva devrimlerini 15’le 19’uncu Yüzyıl arasın-

da yapıp kesin sonuçlara ulaşmışlardır. Yani burjuva ekonomik dü-
zenini yani kapitalist ekonomiye dayanan toplum biçimini bütünüyle 
egemen kılmışlar, Antika yani Ortaçağ kalıntısı sınıf ve tabakaları 
kazıyarak onların ekonomik hayattaki varlıklarına son vermişlerdir.
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Kapitalizm, kadını da işgücünü satarak üretime katılan, böylece de 
artıdeğer yaratan özgür birey haline getirmiştir. Kapitalist ekonominin 
doğası bunu emretmektedir zaten. 

Bunun üzerinde yükselen kültür, ahlâk, sanat, din, felsefe ve kadın 
erkek ilişkilerini belirleyen kural ve adetler de bütünüyle altyapıyı oluş-
turan kapitalist ekonomik sistemle uyum içindedir. 

Yani burjuva toplumu kadın erkek ilişkilerinin ya da aile ilişkilerinin 
üzerindeki kutsal peçeyi kaldırıp atmış ve bu ilişkileri salt çıkar ilişkile-
rine indirgemiştir, Komünist Manifesto’da belirtildiği gibi. 

İşte bu kurallar, anlayış, kültür ve dünya görüşü çerçevesinde sür-
mektedir Batının burjuva toplumlarında kadın erkek ilişkileri. Bu se-
beple de kadına yönelik katliamlar, tecavüzler pek görülmemektedir 
oralarda. 

Oysa bizim gibi burjuva devrimini 20’nci Yüzyıl’da yani kapitaliz-
min dünya çapında devrimci barutunu tükettiği emperyalizm çağında 
yapan Doğu Toplumları, devrimlerini hep yarım bırakmışlardır. 

Yani Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfların egemen olmamakla birlikte 
toplumda tüm dişleri ve tırnaklarıyla kanlı canlı biçimde varlığını sür-
dürmesine göz yummuşlardır, hatta bunun da ötesinde onunla ittifaka 
girmişlerdir. 

Demek ki ekonomide ve iktidarda belirleyici olan Finans-Kapital 
Zümresi, onun yedek gücü ise Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı-
dır bizim gibi ülkelerde.

İşte bu sınıf ilişki ve çelişkileri de üst yapıya aynen yansıyarak ora-
daki aile, ahlak, kültür, din, felsefe, sanat ve politika ilişkilerini belirle-
mektedir kesince.

İşte bu sebeple de kadın, bizde ve bizim gibi toplumlarda işgücünü 
dilediğince satan ve kapitaliste artıdeğer yaratan özgür birey olama-
mıştır tam olarak. Kapitalizm öncesi toplumlarda olduğu gibi kadın, 
erkeğin malı durumundadır bir anlamda. Dolayısıyla da erkeğe tabi ol-
malıdır, erkeğin emrinden çıkmamalıdır, eğer çıkar ise o zaman büyük 
suç işlemiş sayılır, şiddete uğrar ve hatta öldürülür...

Antika Tefeci-Bezirgân Sermayeyle modern
Finans-Kapitalistleri iktidardan söküp atmadan

kadın cinayetleri son bulmaz 
Kutsal kitapların; her birini sorgulayan-aydınlık düşünen bir akılla 

incelediğimiz zaman, bunların çelişkiler tekrarlar ve Sümer, Asur, Ba-
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bil, Hitit, Mısır mitolojileriyle dolu, insan yapımı olduğunu, ortaya çık-
tıkları çağın sınıf ilişki ve çelişkilerini, sosyal düzenlerini, kültürlerini, 
dünya görüşlerini, ahlâklarını, sanatlarını ve tabiî bunlarla birlikte aile 
ilişkilerini de yansıttıklarını açıkça görürüz. 

Prof. Dr. Ziya Kazıcı’nın “Hz. Muhammed’in Aile Hayatı ve Eş-
leri” adlı kitabından kısa birkaç bölüm aktaralım. 

Hz. Muhammed’in üçüncü eşi Hz. Aişe’yi anlatırken bir yerde şöyle 
der İlahiyatçı Ziya Kazıcı:

“Sonuç olarak onun, Hz. Hatice’nin vefatından sonra ve hic-
retten üç sene önce Resulullah ile evlendiğini, o zaman altı yaşında 
bulunduğunu, nikâhlarının bi’set’in onuncu senesi Şevval ayında 
kıyıldığını, zifaflarının da Medine’de yine Şevval ayında Hz. Aişe 
dokuz yaşında iken hicretin ilk yılında olduğunu söyleyebiliriz.

“Hz. Aişe, Resulullah ile çok küçük yaşta nikâhlandı. Bazı riva-
yetlere göre Hz. Peygamber’in Aişe ile evlenmesi vahiy neticesin-
de olmuştur. Nitekim İbn İshak ve Buhari’de bulunan bir rivayete 
göre Hz. Peygamber’e iki defa rüyasında Aişe gösterilmiş ve “Bu 
senin hanımındır” denilmiştir. Hz. Peygamber’in kendisi ile evlen-
diği yegâne bakire olan Hz. Aişe bununla iftihar ederek;

“Ya Resulullah! Bir vadiye insen ve orada ağaçlar görsen, bu 
ağaçların bir kısmında develer yayılıp otlamış olsalar, bir kısmında 
da hiçbir şey olmazsa sen deveni hangi ağaca götürürsün? Resu-
lullah, elbette otlatılmamış olana götürürüm demiştir. Bununla o, 
Hz. Peygamber’in kendisinden başka bir bakire ile evlenmediğini 
söylemek istemiştir.”[60]

Hz. Muhammed, Aişe’yle 9 yaşında zifaf yapar ve 9 yıl evli kalır. 
Hz. Muhammed 63 yaşında vefat ettiğinde Hz. Aişe 18 yaşındadır.  

Nedir, Hz. Muhammed’in bu yaptığı?
Sünnet, değil mi?
Yani en değerli yaşama biçimine ilişkin örnek uygulama. 
Şimdi siz buna inandığınız anda “çocuk gelin”lerden şikâyet etme 

hakkınız otomatikman ortadan kalkar. O zaman ne Muhammed Mur-
si’ye dokuz yaşında evliliği yasallaştırdı diye kızma hakkınız kalır, ne 
de Alpaslan Kuytul’a. 

Ziya Kazıcı, Hz. Muhammed’in on iki eşinin özelliklerini ve yaşa-
yışlarını, Hz. Muhammed’le ilişkilerini anlatır bu kitabında. 

Hz. Muhammed’in yedinci eşi Hz. Zeyneb binti Cahş’tır. Hz. Zey-
neb, Hz. Muhammed’in halasının kızıdır. Yani her ikisinin de dedesi 

[60] age, s. 144.
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Abdülmuttalip’tir. 
Bilindiği gibi, Zeyneb Hz. Muhammed’in evlatlığı Zeyd’le evlen-

dirilmiştir, bizzat hz. Muhammed tarafından. Sonrasındaysa Zeyd onu 
boşamış, Hz. Muhammed almıştır, Zeyneb’i. Bu, zamanın Arap töresi-
ne aykırıdır: Evlatlığı da olsa bir insanın geliniyle evlenmesi, Müslü-
manlar arasında bile infiale benzer bir tepkiye neden olur. 

Hz. Muhammed bu tepkiyi, Ahzab Suresi’nin 37’nci Ayetiyle bas-
tırır. Şöyle denir o ayette:

“Allah’ın açığa çıkarıcı olduğu her şeyi kalbinde gizliyordun. 
Ve halktan korkuyordun. Hâlbuki korkulmaya en ziyade layık olan 
Allah’tır. Zeyd, o kadından alakasını kesince biz onu sana zevce 
yaptık ki, müminlere evlatlıklarının kendilerinden alakalarını kes-
tikleri (boşadıkları) zevcelerini almakta bir müşkilat olmasın. Al-
lah’ın emri yerine gelecektir.”

Görüldüğü gibi, Hz. Muhammed’le evlatlığının eşi Zeyneb’i nikâh-
layan, bu ayete göre Allah’tır...

Arada elçilik yapan da Cebrail’dir...
Son derece alımlı ve güzel bir kadın olduğu anlatılan Hz. Aişe, Hz. 

Muhammed’e şöyle demekten kendini alamaz, Ahzab Suresi’nin bu 
ayetini kast ederek:

“Yâ Resulullah!  Vallahi bana öyle geliyor ki, Rabb’in (kadınla-
rın değil) ancak senin arzunu/rızanı, hoşnutluğunu tahakkuk ettir-
mek için böyle çabuk davranıyor.”[61]

Burada görüldüğü gibi, Aişe aslında ayetlerin Allah kelamı olduğu-
na inanmıyor... Açıkça eleştiriyor ve karşı çıkıyor o ayetlerin emrettik-
lerine.

Yine Ahzap Suresi’nin 50’nci ve 51’inci ayetlerini de aktaralım:
“Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ga-

nimet olarak verip de elinin sahip olduğu kadınları, seninle birlikte 
hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kız-
larını, kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar da peygamber 
de onunla evlenmek isterse böyle bir mümin kadını -ki sonuncusu 
diğer müminlere değil, zatına mahsustur- sana helâl kıldık. Mü-
minlere eşleri ve sahip oldukları kadınları hakkında hangi kural-
ları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekme-
yesin diye meşrû kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir.”[62]

[61] Buharî, Nikâh, 29; Müslim, Reda’ 49.
[62] Ahzap Suresi, 50’nci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
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“Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına 
alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir 
sakınca yoktur. Bu hüküm onların mutlu olmaları, üzülmemeleri 
ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. 
Allah gönüllerinizdekini bilir, Allah ilim ve hilim sahibidir.”[63]

Burada da görüldüğü gibi, Hz. Muhammed’e eş olarak sayısız cari-
ye, kendini hibe etmek isteyen Müslüman kadın ve bir yığın da eş dost, 
hısım akraba kızı, kadını helal kılınıyor. 

Çocuk denecek yaştaki kızların babalarından daha büyük erkekler-
le evlenmeleri de o günün Arap gelenekleri arasındadır. Mesela Hz. 
Ali’nin çocuk yaştaki kızı Ümmügülsüm’ü de babasından yaşça daha 
büyük olan Hz. Ömer nikâhlayıp alıyor eş olarak. Tabiî kaçıncı eşi ola-
rak...

Hz. Muhammed’in sekizinci eşi, üzerine sefer yapıp yendiği Ben-i 
Müstalık Kabilesi’nin Reisi olan Haris’in kızıdır. Savaş ganimeti olarak 
esas adı Berre olan ve sonradan Hz. Muhammed tarafından Cüveyriye 
olarak değiştirilen kadın da vardır esirler, dolayısıyla da köleler arasın-
da. 

Cüveyriye de çok güzel bir kadındır, anlatıldığına göre. Bu kadınla 
Hz. Muhammed’in nasıl evlendiğine ilişkin Ziya Kazıcı, adı geçen ki-
tabında şunları anlatır:

“Resulullah Cüveyriye’ye bakınca onun güzelliğini gördü. Bu 
bakış caizdi, çünkü Cüveyriye o esnada hür değil köleydi. Kölelere 
bakmak ise caizdir. Cüveyriye o esnada hür olsaydı ona bakmazdı. 
Ayrıca onunla evlenmek istediği için de bakmak caizdir.”[64]

Özetçe; Hz. Muhammed bedelini öder, Cüveyriye’yi özgürleştirir ve 
onunla evlenir...

Hz. Muhammed’in Hayber’in fethiyle sonuçlanan seferinde, Hayber 
Kalelerinin tümü fethedilir, 90 kişi öldürülür, Müslümanlar da 15 kayıp 
verirler. Pek çok da kadın ve erkekten oluşan esir alınır. Bu esirler ara-
sında, Hayber Yahudi Reislerinden birinin kızı olan Safiyye de vardır. 

Yeni evlenmiştir, 17 yaşındadır. Fakat savaşta kendisini pek çok se-
ven babası, kardeşi ve eşi öldürülür. 

Hz. Muhammed, kendine gösterilen bu cariyeyi hemen beğenir ve 
yeni bir eş olarak alır. O anda kendisi 60, Safiyye ise 17 yaşındadır. 

Dönüş yolunda Hayber’den biraz uzaklaşır uzaklaşmaz onunla ger-

[63] Ahzap Suresi 51’inci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
[64] age, s. 361.
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değe girmek ister. Ama harbin ve tüm ailesinin katledilmiş cesetlerinin 
yanından geçerken kapıldığı dehşetin etkisiyle, doğal olarak, hemen 
ilişkiye girmeyi reddeder Safiyye.

Safiyye’nin gerdek teklifini reddedişi karşısında sesini çıkarmaz, 
Hz. Muhammed. Ama bir müddet daha gittikten sonra, teklifini tek-
rarlar ve kabul ettirir. Yani Hayber’le Medine arasındaki üç günlük yol 
müddetince bile sabredemez. Hemen Safiyye’yle gerdeğe girmek ister.

Hayatta kalmak ve kölelikten kurtulmak için Hz. Muhammed’in 
teklifini mecburen kabul eder...

Konuya ilişkin İslam Tarihçileri, bütün allayıp pullamalarına rağ-
men, olayı süsleyip meşrulaştırmaya çalışmalarına rağmen, Safiyye açı-
sından yaşanan trajediyi ortaya sermekten kurtulamazlar. 

Yine İlahiyat Profesörü Ziya Kazıcı’nın anılan kitabından konuya 
ilişkin birkaç paragraf aktaralım:

“(...) Enes diyor ki, biz, Hayber’i zorla yani harp yapmak sure-
tiyle ele geçirdik. Derken Dihye gelip:

“Ey Allah’ın eliçisi, bana esirlerden bir cariye ver” dedi. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber “git bir cariye al” dedi. Dihye, Safiyye binti 
Huyey’i aldı. Bir adam Hz. Peygamber’e gelerek:

“Ey Allah’ın Elçisi! Dihye’ye Beni Kureyza ile Beni Nadir’in 
hanımefendisi olan Safiyye binti Huyey’i mi verdin? Halbuki o sen-
den başkasına münasib olmaz” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygam-
ber: 

“Onları çağırın” buyurdu. Biraz sonra Dihye, Safiyye’yi getir-
di. Hz. Peygamber ona baktı ve Dihye’ye: 

“Esirlerden başka bir cariye al” dedi. 
“Enes diyor ki, Peygamber, Safiyye’yi azad etti ve onunla evlen-

di. Sâbit, Enes’e hitaben:
“Ya Eba Hamza, Peygamber, Safiyye’ye mehir olarak ne ver-

di?” diye sordu. Bu soruya cevaben Enes: 
“Safiyye’nin nefsini, onu azad etti ve onunla evlendi” dedi.”[65]

“Müslim’de bulunan başka bir rivayete (Nikâh, 14) göre, Hz. 
Safiyye, Dihye’nin hissesine düşmüştü. Hz. Peygamber, onu, beş 
kişi, İbn Mâce (ticaret, 57)’ye göre yedi kişi karşılığında satın al-
mıştı. Sonra onu çekip çevirmek ve evliliğe hazırlamak üzere 
Ümmü Süleym’e teslim etmişti.”[66]

“Ümmü Süleym, onu taramış, süslemiş ve kokulamıştı. Bu ha-
liyle Hz. Safiyye güzel bir gelin olmuştu. Gözleri kamaştırıyordu. 

[65] age, s. 288-289.
[66] age, s. 291.
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Hatta bu sebeple Ümmü Sinan el-Eslemiyye, kadınlar arasında on-
dan daha göz kamaştıran birinin olmadığını söyleyecektir.”[67]

“(...) Bunun üzerine Ümmü Süleym ile diğer hanımlar, Hz. Sa-
fiyye’yi hazırladılar. Fakat anlatıldığına göre yanlarında iyi bir ça-
dır olacak fazla malzeme bulunmadığından basit şeylerle iki ağaç 
arasında onu Resulullah’a takdim etmişlerdi. Hz. Peygamber, gece-
yi onunla birlikte geçirdi.”[68]

Esas adı Ebu Eyyub Halid bin Zeyd olan ve bizde genellikle Eyyüb 
el- Ensari ya da Eyüp Sultan adıyla bilinen, mezarı orada olduğu için 
İstanbul Eyüp Semtine adını veren sahabe de, elinde kılıç sabaha kadar 
o çadıra benzetilen yerin yanında hiç uyumadan nöbet tutuyor. 

Ziya Kazıcı’nın konuya ilişkin anlatımı şöyledir:
“(...) Bu, Ensar’dan biri olan Ebu Eyyub Halid b. Zeyd idi. Re-

sulullah’ın, Hz. Safiyye ile gerdeğe girdiği çadırın etrafında bütün 
bir gece uyumayarak elinde kılıcı ile nöbet tutmuştu. Durumdan 
haberdar olmayan Hz. Peygamber, sabahleyin Ebu Eyyub Halid b. 
Zeyd’i bu şekilde görünce ona ne yaptığını sormuş o da:

“Ey Allah’ın elçisi, bu kadın sebebiyle senin için korktum. Sen 
onun babasını, kardeşini, kocasını ve kavmini öldürdün. O, kü-
für dönemine henüz çok yakındır. Daha yeni Müslüman olmuştur. 
Ondan sana bir kötülük gelmesinden korktum” dedi. Ebu Eyyub 
Halid b. Zeyd’in bu sözlerini duyan Hz. Peygamber, güler ve Ebu 
Eyyub’a dua eder.”[69]

Şimdi İslam Tarihine ilişkin olarak bunlar anlatılınca durup dinlen-
meden; ona içtenlikle inananlar da oradaki uygulamaları yani yaşam 
tarzını, kadın-erkek ilişkilerini benimserler. Dolayısıyla da kadınların 
kesinlikle erkeklere tabi olması, erkeklerin sözünden çıkmaması sonu-
cunu çıkarırlar buradan.

Kaçak Saraylı Reis de ne diyordu?
“Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata ters-

tir.”[70]

İşte çocuk yaşından itibaren yani aklı erdiği andan itibaren bu an-
layış, bu inanış, bu dünya görüşü benimsetilen erkekler de büyüyüp 
ellerine güç geçtiği anda kadınların kendilerine kesinkes tabi olmalarını 

[67] age, s. 292.
[68] age, s. 287.
[69] age, s. 293.
[70] https://t24.com.tr/haber/dunya-medyasi-erdoganin-kadin-ve-erkek-esit-degildir-soz-
lerini-nasil-yorumladi,278264.
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isteyeceklerdir. 
Orada bir anlaşmazlık ya da başkaldırıyla karşılaştıkları anda da 

Emine Bulut’un celladının söylediği gibi kendilerini kaybedip anın-
da kadını boğazlayacaklardır. Ya da onu yapmaya çalışacaklardır, onu 
akıllarından geçireceklerdir, onun heveskârlığı içinde olacaklardır. 

İşte kadınlarımızın, çocuklarımızın trajedisi bu ekonomik, sosyal 
sınıf temelinden kaynaklanmaktadır. Altyapıdaki bu sınıfların varlığını 
ortadan kaldırmadan, acıdır ki, bu katliamların önüne geçmek, onları 
sonlandırmak mümkün görülmemektedir. 

Yani çözüm ve kurtuluş, bu sınıfların ekonomideki varlığına son 
veren, tekrarlarsak, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıyla modern 
Finans-Kapitalistler İttifakının hüküm sürdüğü bu yapıyı, toplumun 
ekonomik temelinden söküp atmadan, bu felaketler son bulmaz. 

Öyleyse kurtuluş, bunların ekonomideki, siyasetteki, kültürdeki, 
dindeki, felsefedeki, ahlâktaki varlıklarını, anlayışlarını ortadan kaldır-
maktır. 

Devrimci Demokratik Halk İktidarıyla kesince mümkün olabilecek-
tir bu kurtuluş, düzlüğe çıkış. 

İşte bu sebepten biz diyoruz ki; Kadınların Kurtuluşu İşçi Sınıfı-
nın Kurtuluşundan Bağımsız Değildir!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Ağustos 2019



Ayrım
Otuz Sekiz
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AKP’giller’in neredeyse tüm yakınları
Devletten nemalanıyor

Yahu Kaçak Saraylı Hafız!
Vakıf demek, helalinden mala mülke, paraya sahip bir temiz kalpli 

kişinin servetini kendince kamuya çok faydalı olacağını düşündüğü 
bir alanda hizmet vermesi için bağışlamasıdır. 

Demek ki vakıf kuran kişi, öncelikle helalinden bir maddi zen-
ginliğe sahip olacak. Sonra da onu, kuşaklar boyu kamuya hizmet 
verecek bir işe hibe edecek.

İşte gerçek anlamda vakıf demek bu demektir...
Bu sebeple de vakıf sahibi ya da vakıf kurucusu kişi ya da kişiler, 

mal mülk düşkünü insanlar değildir. Halksever, yurtsever, iyiliksever, 
hayırsever insanlardır.

Devri iktidarında, her şey gibi vakıf kavramını da tersyüz ettin be 
Hafız...

Bilal’in, Sümeyye’nin ve avanenden yığınla kişinin “vakıf” adı al-
tında kurmuş olduğu vurgun kurumları ise kamunun sırtında ya da 
devletin sırtında birer kenedir. Yoksul, çilekeş halkımızın alınterinden 
zamlar, vergiler ve sefalet ücretleriyle gasp ettiğin paraların buralara 
peşkeş biçiminde aktarılmasıdır. 

Yani tümüyle sömürü, vurgun, çapul ve hırsızlık alanına dönüş-
türülmesidir. 

Ne iş yapar Bilal ya?
Okçular Vakfı’nda oynar, öyle mi?
Yahu madem bu kadar okçuluğa, kılıçcılığa, silahçılığa meraklı bu 

vatandaş; önce gitsin her gerçek halk çocuğu gibi askerliğini yapsın. 
Yo, onu yapmaz. Yapamaz çünkü, canları tatlı...
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Sonra orada vurgun, yağma işleri de olmaz, ne yapsın askerliği? 
Gelir buralarda oynar.

Sümeyye ne yapar? 
Benzerini...
Soralım yahu; avanenden hangisinin çocuğu, halk çocukları gibi gi-

dip askerlik yaptı?
Hiç değilse bir tek örnek verebilir misin?
Veremezsin, değil mi?..
Ondan sonra da şehit kardeşine, şehit babasına, şehit anasına, senin 

ihanet politikalarını eleştirdi diye davalar açtırırsın, cezalar verdirirsin.
Şehit subayın subay kardeşinin askerlik hayatını sonlandırırsın. Bu-

nunla da yetinmezsin; hiç utanıp arlanmadan “Bazı şehit babalarının 
karakteri bozuk” diye onlara hakaretler yağdırırsın. “Askerlik yan 
gelip yatma yeri değildir” diye şehitlerin ardından mide bulandırıcı 
laflar edersin.

Ey Maun mücrimleri!
Liyakat diye bir şey bırakmadınız memlekette yahu...
Oysa liyakat, imanın gereğidir. Sen onu çöpe attın. Liyakatın yerine 

sadakati geçirdin, Kaçak Saray’ına sadakati...
Şu manzaraya bak yahu: Mustafa Kemal, Kuvayimilliye ve Laiklik 

düşmanı, Amerikan vatandaşlığı yeminini hiç utanıp sıkılmadan kendi-
sine yedirebilmiş, hazmedebilmiş Merve Kavakçı’yı Malezya- Kuala 
Lumpur’a Büyükelçi atarsın. Türkiye’yi bu Türkiye düşmanı şahıs tem-
sil edecek güya, öyle mi?

Yanına da yine avanenden bir benzerini, Begüm Soysal’ı Kültür ve 
Tanıtma Müşaviri diye gönderirsin.

Yine bu Merve Kavakçı nam ABD vatandaşının kız kardeşi Ravza 
Kavakçı’nın ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sırtında 5 yıl süre-
since tam bir kene gibi yaşadığı ayan beyan meydana çıkmıştır bugün. 

İBB Başkanı İmamoğlu, konuya ilişkin aynen şu açıklamayı yapı-
yor:

“Hâlâ kadroda görünüyor. Maaş almadığı doğru. Milletvekili 
seçildiği an itibarıyla maaşının kesildiği doğru. Ama bir gerçeklik 
var ki 2008’de işe girmiş ve bilgisayar mühendisliği bölümü mezu-
nuyken ABD’ye siyaset bilimi doktorası yapması için burs verile-
rek gönderilmiş. 5 yıllık eğitim sonrasında da 4 yıl 11 ay mecburi 
hizmet süresi tanımlanmış. Yani böyle bir mecburi hizmet süresi 
varken, bunu tamamlayamamış. Tamamlamadan milletvekili ol-
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muş. Dolayısıyla aslında kuruma bu anlamda bir borcu var”[71] 

Şu yapılan yolsuzluğa, hırsızlığa, ahlâksızlığa bakın yahu...
Yine bir Aile Bakanın vardı, Tayyip, Fatma Betül Sayan nam. Hani 

Hollanda’dan polis eşliğinde bir mücrim gibi sınırdışı edilmişti. İşte 
onun da tüm aile çevresi devlete yerleştirilmiş. Dedik ya, artık devlet 
Laik Türkiye Cumhuriyeti olmaktan çıkartıldı. Tayyipgiller Faşist Din 
Devletine doğru hızla yol almakta. Tabiî aynı zamanda da Ortaçağ’ın 
karanlık dehlizlerine doğru yol almakta.

Bu Aile Bakanınla ilgili de medyada yer alan haberlerden birini ala-
lım buraya:

“Dışişleri Bakanlığı kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlerin-
de görevlendirilecek yeni büyükelçilerin isimleri belli oldu. Mer-
ve Kavakçı’nın Malezya’nın Başkenti Kuala Lumpur’a büyükelçi 
olarak atanması tartışma yaratmıştı. Ancak yeni kararnamede bir 
detay daha var.

“Referandum öncesinde Türkiye ve Hollanda arasındaki top-
lantı krizinin aktörlerinden biri olan Aile ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi olan Ayşe Sayan Ku-
veyt’e büyükelçi olarak atandı.

“Sayan’ın bir diğer kardeşi olan Nazmiye Sümeyye Sayan’ın İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi olduğu biliniyor. Naz-
miye Sümeyye Sayan’ın hem müdürü hem de ortağı olduğu DİGİ-
MEG Eğitim Danışmanlık ve Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti AKP’li belediyelerden aldığı yüklü ihalelerle gündeme gel-
mişti.

“Bir başka kardeş Ayşe Hilal Sayan Koytek ise Bilgi Teknoloji-
leri Kurumu’nda (BTK) müsteşar yardımcılığı görevini yürütüyor-
du, ancak 25 Mayıs 2016 tarihinde görevinden istifa etmişti.

“Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir başka kardeşi, Ömer 
Fatih Sayan ise hala BTK başkanlığı görevini yürütüyor.

“Sayan kardeşlerin babası olan Avukat Ramazan Sayan’ın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son derece yakın bir isim 
olduğu biliniyor.”[72]

Yine İmamoğlu’nun bir açıklaması vardı, birkaç gün önce, Tayyip-
giller’in adı “vakıf” olan vurgun, yolsuzluk ve hırsızlık kurumlarına 
İstanbul Belediyesinin kaynaklarının nasıl yeyim edildiğini gösteren. 
Şimdi de onu görelim isterseniz:

[71] https://t24.com.tr/haber/ravza-kavakci-haberlerine-erisim-engeli,836776.
[72] https://odatv.com/bakan-fatma-betul-sayan-kayanin-kardeslerinin-gorevleri-sasirt-
ti-2807171200.html.
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“İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu, vakıflara aktarılan kaynaklardan iptal edilen tutara ilişkin ko-
nuştu.

“İmamoğlu’nun gündemi değerlendirdiği açıklamalardan satır 
başları;

“Daha işin başındayız. Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara 
aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum. İptal edilmiş tam 
357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde 
sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. 
İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina ya-
pılıyor, vakfa yapılmak üzere maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina 
İstanbulluya ait. Bu daha başlangıç.”

“(...) 
“BB’den yapılan açıklama;
“İmamoğlu’nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıf-

ların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatılmış ve in-
celemeler derinlemesine devam etmektedir. İncelemeler sırasında 
çok sayıda vakıfla, protokoller kapsamında veya şifahi görüşmeler 
yoluyla, yurt inşaatları, bina kiralama, bakım-onarım tadilatı, ula-
şım-yeme-içme, proje, diğer yardımlar ve tefrişat gibi kalemlerde 
maddi iş birlikleri tespit edilmiştir. İlk incelemenin ardından İBB, 
aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 
TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı ve Hoca Ahmet Yesevi Vak-
fı’nın bulunduğu vakıflarla arasındaki protokolü fesih etme kararı 
almış ve protokolleri iptal etmiştir.”[73]

Öyle anlaşılıyor ki Kaçak Saraylı Hafız; sanki yemin etmişsiniz bo-
ğazınızdan helal lokma geçmeyecek diye, AKP’giller olarak.

Yine 5-6 yıl önce benzer bir haber vardı, sizin bu mide bulandırıcı 
işlerinize dair. Yani bu işleriniz yeni ortaya çıkmış şeyler değil. İktidara 
ilk adımınızı attığınız günden bu yana hep aynı bataklıktasınız. 

“Türkiye’nin Bern Büyükelçiliğine 12 bin dolar maaşla Basın 
Ataşesi atandı. Yabancı dil bilmeyen Ataşeye aylık 6 bin dolara, ter-
cüman da tutuldu. Eşi de, 8 bin dolar maaşla Din Ataşesi yapıldı.

“CHP İstanbul milletvekili Oktay Ekşi, Türkiye’nin Bern Bü-
yükelçiliğine Basın Ataşesi olarak atanan Hacı Mehmet Gani hak-
kında, ilginç iddialarda bulundu ve konuyu TBMM gündemine 
getirdi. Hukuk mezunu olan Gani, Mayıs 2012’de Bern’e Basın 
Ataşesi olarak atanmıştı.

“Gazeteport’un haberine göre; Oktay Ekşi, aylık 12 bin dolar 
maaşla göreve getirilen Gani’nin, yabancı dil bilmediği için, ayda 6 

[73] https://www.ilkhaber.biz/haber/imamoglu-vakiflara-aktarilan-kaynaklardan-iptal-e-
dilen-tutari-acikladi-h7591.html.
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bin dolara tercüman tutulduğunu, eşinin ise ayda 8 bin dolar maaş-
la, Bern Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine ‘‘Hafize’’ kad-
rosu ile atandığını savundu.[74]

AKP’giller’de ahiret inancı da yok
Sizde ahiret inancı ne gezer?
Ne içler acısı durum, değil mi arkadaşlar?
Ahlâka dair, vicdana dair tüm değerleri sıfırlamışlar bunlar...
Hangi alan kalmıştır ki, bunların vurgunundan, soygunundan, hır-

sızlığından, yolsuzluğundan tahribata uğramasın, zarar görmesin...
Yandaş müteahhitler, memleketin şehirlerini, meydanlarını, parkla-

rını, yeşil alanlarını, ülkemizin dağlarını, ovalarını, ormanlarını, nehir-
lerini, göllerini yağmalamaktalar, hayâsızca ve vicdansızca...

Durup dinlenmeden her gün binlerce ağaç kestirmektedirler. Top-
raklarımızı siyanür benzeri zehirlerle zehirlemektedirler. Cennet vata-
nımızı halkımız için ölüm tarlalarına çevirme gayreti içindedirler. 

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, bunların inandığı, tapındığı biricik Tan-
rı vardır, o da Para Tanrısı. Onun dışında başka hiçbir Tanrıya inanmaz 
bunlar. Zaten Para Tanrısı da doğası gereği yanında başka Tanrının bu-
lunmasına asla izin vermez. 

Ahiret inancı filan yoktur bunlarda. Eğer olsaydı bunca hırsızlığı, 
bunca yolsuzluğu, bunca ihaneti, bunca zalimliği yapabilirler miydi 
hiç?

Eee Tayyip...
Ekonomi eğitimi bile olmayan Damat Berat Albayrak, Hazine ve 

Maliyeden Sorumlu Bakan, öyle mi?
Yine halk çocuklarımız gibi gerçek anlamda askerlik yapmayan Be-

rat Albayrak (ki Bilal de öyledir) Yüksek Askeri Şura Üyesi oldu, senin 
kanun hükmündeki kararnamenle. Bakalım mı haberlerine?

Bakalım:
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Hazine ve Maliye 

Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi 
oldu.

“Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Kararnameye göre YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcıları, 

[74] https://www.sozcu.com.tr/2013/gundem/boyle-atama-gorulmedi-245135/.
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Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye 
Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkur-
may Başkanı ile kuvvet komutanları olarak belirlendi. Cumhur-
başkanı gerekli gördüğü hallerde YAŞ toplantılarına katılacak ve 
toplantıya başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığı du-
rumda toplantıya Cumhurbaşkanının görevlendireceği yardımcısı 
başkanlık edecek.”[75]

“Tayyip Erdoğan’ın bedelli askerlik yapmayarak kayıpta oldu-
ğunu belirttiği kişiler arasında oğlu Bilal Erdoğan ve damadı Hazi-
ne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bulunuyor.

“Bilal Erdoğan 2009’da, Berat Albayrak da 2006’da Burdur’da 
yurt dışında çalışan Türkiye vatandaşları statüsünde bedelli asker 
(dövizli-bedelli diye bilinir) olarak askerlik görevini tamamlamış-
tı.”[76]

Askerlik dedik de, bir ay kadar önce Yüksek Askeri Şura Toplantısı 
yapıldı, değil mi?

Bir buçuk saat süren toplantıda, onca subayın terfileri ya da emekli-
likleri belirlendi. Kimisi emekli edildi, kimisi yerinde saydırıldı, kimisi 
de terfi ettirildi.

Burada da ölçüt neydi?
Kaçak Saray’a yakınlık ve biat...
Bu haksızlığı hazmedemeyen 11 general istifa etti. Aklınca kendi 

ordunu oluşturuyorsun. AKP’giller ordusunu, Kaçak Saray ordusunu, 
öyle mi?

Bu acı gerçeği, bir üst rütbeye terfi eden bir general bile itiraf etmek-
ten çekinmemiştir:

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen 
Yüksek Askeri Şura’dan çıkan kararların yankısı sürmeye devam 
ediyor.

“YAŞ’ta bazı isimlerin emekliye sevk edilmesine tepkiler devam 
ederken OdaTV yazarı Müyesser Yıldız, atama kararlarına ilişkin 
yeni bir iddia gündeme getirdi.

“Yıldız, uzun yıllar Genelkurmay’da önemli görevlerde bulun-
muş bir komutanın, atamalarda bir üst rütbeye yükseltilen bir is-
min “İsmi lâzım değil, bir komutanımız açıkça, ‘Ben AK Parti’nin 

[75] https://businessht.bloomberght.com/guncel/haber/2059396-berat-albayrak-a-yeni-go-
rev.
[76] http://www.diken.com.tr/bedelli-askerler-cok-buyuk-kayipta-diyen-erdoganin-og-
lu-ve-damadi-da-kaybedenlerden/.
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Paşasıyım. Beni onlar terfi ettirdi’ diyor. Durum bu” ifadelerini 
kullandığını aktardı.”[77]

Devlet kurumlarını bir bir çürüttüler
Çürütmediğin hiçbir devlet kurumu kalmadı be...
AKP kadrolarından, MHP kadrolarından savcı ve yargıçlar atadın. 

Orduyu bu hale getirdin, eğitimi ENSAR’a ve arkasındaki her biri de 
Ortaçağın birer karanlık kurumundan başka bir şey olmayan tarikatlara 
teslim ettin. 

Bir de Kaçak Saray’daki başyardımcın var, değil mi? Fuat Oktay. 
Bu vatandaşın bir de eşi var. Her ikisi de çifter maaşlı. 

Bu nasıl oluyor yahu?
Senin devrinde olur, her türlü kanunsuzluk, haksızlık, hukuksuzluk 

olur. Bak ne diyor bunlara ilişkin haberler:
“Kamudaki çift maaş ödemeleriyle ilgili tartışmaları da değer-

lendiren CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un duru-

muna bakalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak dolgun 
bir maaş alıyor mu, alıyor, ikinci bir maaş ne alıyor, Borsa İstanbul 
Yönetim Kurulu üyesi, çift dikiş mi? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 
Ömer Çelik, AK Parti için çok konuşanlar. Peki evde yalnız yaşa-
mıyor bir de hanımefendi var, Fatma Nur Hanım, değerli eşleri, 
Fatma Nur Altun hem akademisyen maaşı alıyor mu, alıyor, hem 
de Türk Hava Yolları Yönetim Kuruluna önerilmişti, bugün baktık 
ki resmi siteye geçmiş, görevlendirilmiş. Fahrettin Altun’un evine 
dört maaş giriyor. Dört dikiş oluyor da EYT’li neden maaş alma-
dan emeklilik yaşını bekliyor, vicdan mı? Hodri meydan… Reis 
çıkıp söylese ya herkes tek maaşa dönecek, çift dikiş yok diye. Sa-
dece ve sadece Ulaştırma Bakanlığı’nın üst düzey bürokrasisindeki 
9 bürokrat çift maaş olduğu daha bugün çıktı. Bütün bakanlıklar 
böyle.”[78]

Belediye Başkanlarını da çifte, hatta üçer beşer maaşa bağlamışsın 
be Tayyip... Şu hırsa, şu tamaha, şu doymazlığınıza bir bakın yahu... 
Gerçekten de sizi ancak toprak doyurur.

Şu habere bakın bir, arkadaşlar. Daha çok böylesi haberler de, hangi 
birinden söz edelim. 

[77] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ben-ak-partinin-pasasiyim-244628h.htm.
[78] https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/07/30/ozgur-ozel-fahrettin-altunun-e-
vine-dort-maas-giriyor/.
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“CHP’li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
AKP’li belediye başkanlarının, Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si’nin iştiraklerinden 3’er şirketin yönetimine atandığını ve baş-
kanlık maaşı dışında 9’ar bin lira kazandıklarını açıkladı.

“Yerel seçimde, Balıkesir’in 60 bin nüfuslu ilçesi Burhaniye, 
AKP’den CHP’ye geçti. Burhaniye’de CHP’nin eski milletvekili 
Ali Kemal Deveciler, başkan seçildi. Deveciler aynı zamanda Balı-
kesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanı.

“Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Deveciler,  hem 
Burhaniye’de hem de büyükşehir belediye meclisinde yaşananları, 
4 maaş alan AKP’li belediye başkanlarını anlattı. 

“12 ŞİRKET VAR”
“Gelelim, ilçemizin bağlı olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediye-

si’nde AKP’li belediye başkanlarının yaptıklarına. Büyükşehir’in 
12 şirketi var. AKP’li de 10 belediye başkanı bulunuyor. AKP’li 
her belediye başkanına 3’er şirkette yönetim kurulu üyeliği veril-
di. CHP Grup Başkanı olarak da söylüyorum, AKP’li her başkan, 
yönetim kurulu üyesi olduğu şirketten ayda 3 bin lira huzur hak-
kı alıyor. Her başkan, 3 şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu için 
başkanlık maaşlarının dışında ayda 9 bin lira da yönetim kurulu 
üyeliklerinden huzur hakkı elde ediyor. Yani, başkanlık, 3 de şir-
ketlerden olmak üzere ayda 4 maaş alıyor. Bu adalet mi?[79]

Bülent Arınç gibi, Cemil Çiçek gibi ömrünü Mecliste geçirmiş ve 
bu vatana ve halk zerre miktarda faydası dokunmamış yandaşlarını da 
şimdi Kaçak Saray’ına toplayıp onlara 13+5=18 bin lira ekstradan maaş 
vereceksin, değil mi?

Önceki aldıkları maaşlara ilaveten vereceksin bu 18 bin lirayı... Bu 
saray amigolarına ne de güzel ad bulmuşsun böyle yahu: Yüksek İsti-
şare Kurulu...

Bu amigoların şunlardan ibaretmiş: Bülent Arınç, Köksal Toptan, 
Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Bi-
nali Yıldırım.

AKP’giller’in adaleti, Muaviye-Yezid adaletidir
En kanunsuz işlerine, yolsuzluklarına, vurgunlarına “Yüksek” kılıfı-

nı geçirince o işlerini meşrulaştırmış sanıyorsun, değil mi?
Yanılıyorsun... Gittikçe milletin öfkesini ve nefretini topluyorsunuz 

sadece. Karanlık, kirli içyüzünüz daha çok açığa çıkıyor her yolsuzlu-

[79] (https://www.yenicaggazetesi.com.tr/akpli-10-baskan-her-ay-4er-maas-aliyor-244486h.
htm.
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ğunuzda, her hırsızlığınızda...
Bakanlarının, milletvekillerinin, yardımcılarının geneli böyle çift 

maaş alıyor, değil mi Tayyip?
İşçiler tek maaş bile niye alamıyor?
1 milyona yakın EYT’liler niye emekli maaşı alabilmek için yıllarca 

beklemek zorunda kalacaklar?
Ondan sonra da hak, adalet, öyle mi?
İşte bu, Muaviye-Yezid adaletidir, Kur’an ve Hz. Muhammed ada-

leti değil...
İşte bu anlayışın ve bu doğrultudaki uygulamalarınla, memlekette 

tarımı de bitirdin, ekonomide devletin varlığını da. İşsizlik, pahalılık 
çığ gibi artmakta günbegün. Bırakalım eğitimsizleri, üniversite mezunu 
milyonlarca gencimiz asgari ücretle iş bulabilmek için çalmadık kapı 
bırakmamakta.

Umutlarını ve geleceklerini çaldınız insanlarımızın. Sadece vatanı-
mızın maddi varlıklarını değil, halkımızın beden ve ruh sağlıklarını da 
çaldınız. 

Ne biçim insansınız siz ya...
Ne kuldan utanıyorsunuz, ne Allah’tan korkuyorsunuz. Her gün bir 

vurgununuz, yolsuzluğunuz, hırsızlığınız ortaya çıkıyor; yine de yüzü-
nüz kızarmıyor, utanıp sıkılmıyorsunuz. 

Ne güzel söylemiş kıymetli sanatçımız Neşet Ertaş; “İnsan doğan 
yine insan ölseydi, belki de dünyada hayvan kalmazdı”, diye...

Yani ne diyor ozanımız?
Herkes insan doğar ama insan olarak ölemez...
Eee Hafız... Bu da sizin seçiminiz. Özgür iradenizle yaptınız bu se-

çimi...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

29 Ağustos 2019



Ayrım
Otuz Dokuz
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Ortaçağcı insan sefaletleri,
çocuklarımızın hayatını ve geleceğini karartıyor

8 Mart’ta, Feminist Kadınların hak arama eylemine “ezanı pro-
testo ettiler” diyerek hainane iftiralarla saldırıp yeri göğü inleten-
ler, Taksim Gezi İsyanı günlerinde yine aynı seviyedeki-kategorideki 
“Kabataş Gelini” provokatif yalanlarıyla Türkiye’nin en temiz kalpli, 
en vatansever, en doğasever, en insancıl insanlarına saldıranlar ve 
dini hassasiyeti yüksek olan insanlarımızı bu masum-temiz direniş-
çilere karşı kışkırtıp bir iç savaş ortamı yaratmaya çalışanlar; Ümra-
niye’deki bir tarikat yurdunda 30 gencecik çocuğumuzun aylar yıllar 
boyu ırzına geçen Ortaçağcı insan sefaletleri hakkında niye dillerini 
yutmuşça tık diyemiyorlar?

Çünkü bu aşağılık, insanlıktan çıkmış, din maskesi ardına gizle-
nerek sapkın eğilimlerini uygulamaya dökenlerle bunlar, aynı toptan 
kesmedir, aynı çamurdan yoğurulmadır ve aynı yolun yolcusudurlar.

Bunlar parça parça vatan topraklarını, dağlarımızı, ormanlarımı-
zı, nehirlerimizi, göllerimizi, Ege’deki 18 Adamızı, yine Ege ve Doğu 
Akdeniz’deki Mavi Vatanımızı Yunanistan’a ve ABD-AB Emperya-
listlerine bilerek ve isteyerek satarlar. Şehirlerimizde gölge edecek tek 
bir ağaç dalı bile bırakmamacasına her tarafı taşa betona kestirip yüz 
milyarlarca liralık vurgun vururlar. 

Çilekeş halkımızın alınterinden gasp ettikleri yani zam, vergi ve 
sefalet ücretiyle köylümüzün ürününe düşük fiyat uygulamasıyla gasp 
ettikleri yine yüz milyarlarca liralık devlet bütçesini ve hazinesini,  
bunlara ilave olarak ellerindeki belediye bütçelerini, kendilerine, oğul-
larına kızlarına, yandaşlarına, “vakıf”, “dernek” bilmem ne adları altın-
da, oluşturdukları, hepsi de vurguna paravan olan kurumlar aracılığıyla 
aktararak küplerini doldururlar.

Başta Kaçak Saraylı Tayyip gelmek üzere, AKP’giller’in kodaman 
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kadrolarının tümünün kendileri ve sülaleleri dolar milyarderi olmuştur 
bu yolla. 

Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının tarikat, cemaat, molla, 
şeyh, şıh kisvesi altındaki sapık güruhu, çocuklarımızı, hatta Kırklarî 
Dergâhı’nda olduğu gibi, iradeleri fesada uğratılarak kandırılıp tuzağa 
düşürülmüş zavallı kızlarımızı, kadınlarımızı kullanırlar. Onlara teca-
vüzler ederler. Ortaçağ terbiye metotlarıyla döverek ezerler, kişilikleri-
ni ayaklar altına alırlar.

Ne diyor, Ümraniye’deki “Fıkıh-Der” adlı sapık tarikat yurdunun 
kurbanı olmuş gençler?

“Bizleri çekiçle dövüyorlardı hocalar”, diyor. “Tecavüz ediyor-
lardı”, diyor. “Eğer bu yaptıklarımızı dışarıda açık ederseniz size 
cinleri musallat ederiz”, diyerek bizi tehdit ediyorlardı, diyor.

Bu Ortaçağcı yılan yuvasında “hoca” kisvesi altında üç sapık bu-
lunmaktaymış. Bunların üçü de tecavüzcü, üçü de şiddet uygulayıcı. 
İnsanlıktan çıkmış, canavarlaşmış sefaletler bunlar. Bu alçakların adları 
ise, Ömer Işıktekin, Hacı Serkan Bektaş ve Tarık Bektaş’mış. 

Biz bu yaşımıza geldik, gezip gördüğümüz, yaşadığımız bölgelerde-
ki tarikat yurtlarında, Kur’an Kurslarında çocuklara tecavüz edilmemiş 
bir tek örneğe olsun rastlayamadık. O bölgede yaşayan öğretmen vb. 
laik, demokrat, devrimci insanlarımızla yaptığımız konuşmalarda, her 
bir yurdun, kursun geçmişinin böyle kirli, karanlık olaylarla anıldığını 
gördük, dinledik. 

Bu kurslardaki, yurtlardaki hoca görünümlü Ortaçağcı kişilerin bir 
teki olsun pedagojik bir formasyon almamıştır. Bir tekinin olsun Mo-
dern Eğitim Bilimleriyle bir tanışıklığı olmamıştır. Bunlar tamamen bin 
yıllar ötesinin karanlık kafa yapısı, kültürü ve dünya anlayışıyla doktri-
ne edilmiş, modern toplum düşmanı, Laik Cumhuriyet düşmanı, Kuva-
yimilliye düşmanı, bilim düşmanı insanlardan oluşmaktadır.

Ortaçağcılara çocuklarımızı emanet etmek
kurda kuzu emanet etmeye benzer

Bunlara, yetiştirsinler, eğitsinler diye genç çocuklarımızı emanet 
etmek, kurda kuzu emanet etmek kadar tehlikelidir ve genelde trajik 
durumlarla, sonuçlarla karşılaşılır...

Bunların her biri birer Ortaçağ din derebeyliğidir. Her ne kadar be-
denleriyle bugünün dünyasında yaşıyor görünseler de, kafa yapıları 
yani ruh ve zihin yapılarıyla, kültür ve ahlâklarıyla binlerce yıl öncesi-
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nin dünyasını yaşayan, onun özlemi içinde olan kişilerdir. 
Bunlardan çocuklarımıza en ufak olumlu bir yan yansımaz. Tam ter-

sine; çocuklarımızın zihin hasarına uğratılması, kişiliklerinin, onurla-
rının, özgüvenlerinin yıkılıp parçalanması ve de bütün bunlardan daha 
acı ve vahim olmak üzere, bu son Ümraniye trajedisinde ve Ensar’larda 
görüldüğü gibi, Badeci Şeyh Tekkesi’nde görüldüğü gibi tecavüze uğ-
ratılarak bunalımlara sürüklenmesi, dünyalarının karartılması gibi so-
nuçlarla karşılaşılır.

Hz Muhammed’in İslamiyet’inde şeyhlere yer yok
Kur’an’ın genel anlayışı da, Hz. Muhammed’in yaşayışıyla örneklik 

ettiği uygulaması da bize açıkça göstermektedir ki; İslamiyet’te aracı-
ya, şeyhe, şıha yer yoktur, gerek yoktur. 

Ne diyor Kur’an?

“İşte böylece biz onu apaçık âyetler olarak indirdik.”[80]

Demek ki Kur’an’ı anlamak için Ayetleri okumak yeterlidir. Tabiî 
Ayetleri de İslamiyet’in ortaya konuluşunun hangi döneminde ve hangi 
sosyal olaylara ilişkin olarak, onlara çözüm getirmek amacıyla ortaya 
konduğunu araştırmak gerekir. 

Ayrıca, her Ayeti Sure bütünlüğü içinde, yani Surenin genel anla-
mıyla uyumlu olacak biçimde ve buna ilaveten de Kur’an’ın genel an-
layışıyla uyumlu olacak biçimde kavramak gerekir. Bu yöntem izlen-
diğinde hiçbir aracıya gerek kalmadan Kur’an Ayetleri netçe, kesince 
anlaşılır.

Yani İslamiyet’te bir aracı din sınıfına, zümresine yer yoktur...
Bu yolu izleyen her insan, Kur’an’ı anlar ve kendi edindiği kanaat 

doğrultusunda bir din anlayışına sahip olur.
Gerçek böyle olduğu halde, bugün din öğretme kastıyla ortaya çık-

mış olan yüzlerce tarikat, on binlerce resmi ve gayriresmi olmak üzere 
Kur’an Kursu, sadece gençlerimize zarar verir, kötülükte bulunur. On-
lara ne İslam’ın gerçeğini öğretebilirler, ne de çağdaş, bilimsel dünya 
kavrayışını...

Başta da dediğimiz gibi; öncelikle gençlerimizi zihin hasarına uğ-
ratarak aydınlık düşünceden, sorgulayan akıldan yoksun bırakırlar: 
Dayakla, yani acımasız şiddet uygulayarak onurlarını, kişiliklerini, öz-

[80] Hac Suresi, 16’ncı Ayet, Diyanet İşleri Meali.
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saygılarını, kendilik değerlerini yitirtirler. Ve en sonunda da işte Üm-
raniye’de, Ensar’larda yaşanan trajedilerde görüldüğü gibi, dünyalarını 
karartırlar gençlerimizin, çocuklarımızın. 

Bu uygulama zaten Tevhid-i Tedrisat Kanununa aykırı olduğu için 
apaçık biçimde Anayasaya aykırıdır, dolayısıyla Anayasayı İhlal suçu 
işlemiş olmaktır. Anayasaya Aykırılığı göz önünde bulundurularak, 
2005 yılına kadar tarikatların, cemaatlerin böyle yurt açmaları, kurs 
açmaları, kendilerince din eğitimi vermeye kalkmaları yasal olarak en-
gellenmekteydi ve yapanlar hakkında kanuni işlem yapılabilmekteydi. 

Ortaçağcı Muaviye-Yezid Dinciliğinin
önünü de AKP’giller açtı

Fakat Tayyipgiller iktidarıyla birlikte, bu Ortaçağcı kurumların açıl-
ması, çalışması, hapis cezasını gerektiren suçlar olmaktan çıkartıldı. 
Cüzi para cezaları biçimine indirgendi. Bir anlamda da bu tür Ortaçağ-
cı Muaviye-Yezid Dinciliği öğreten kurumların önü bütünüyle açılmış 
oldu. Kaldı ki 2013 yılında yaptığı yeni bir kanunla bu tür Ortaçağcı 
kurumlara karşı herhangi bir kovuşturma yapılmasını tümden ortadan 
kaldırdı. Yani her anlamda suç olmaktan çıkardı bunların faaliyetlerini. 

Konuya ilişkin Yılmaz Özdil’in bugünkü köşesinde yayımlanan ya-
zısından ilgili bölümü aktaralım: 

“2013 yılında, AKP bitirici bir hamle daha yaptı. Bir kanun 
daha çıkardı. Kaçak tarikat kursu açmayı Türk Ceza Kanunu’n-
dan komple sildi. “Kanuna aykırı eğitim kurumu” maddesini yü-
rürlükten kaldırdı. Para cezasını bile kaldırdı. Tarikat kursları 
hakkında adli soruşturma yapmayı bile kaldırdı.”

“Kanuna aykırı tarikat yuvası açmayı, kanunla serbest bıraktı! 
Açın açabildiğiniz kadar dedi.

“(...)
“Cumhurbaşkanı değişmişti. Abdullah Gül şak diye onayladı. 
Bugünlerde sanki AKP’yle hiç alakası yokmuş gibi davranıyor 

ama... Bu denetimsiz pedofili yuvalarının açılmasında, Abdullah 
Gül’ün hem hükümet üyesi olarak, hem cumhurbaşkanı olarak 
imzası var. 

“Özetle...
“(...)
“AKP bu sapkınlara yol açtı.”[81]

[81] sozcu.com.tr /2019/ yazarlar/yilmaz-ozdil/erkek-cocuklarina-tecavuz-edilen-fikih-der-
negi-neden-2013-yilinda-kuruldu-biliyor-musunuz-5315651/.
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Bu Anayasa İhlali oluşturan suçlar, devletin teşviki, gözetimi ve ko-
ruması altında işlenmektedir. Yani buralarda yaşanan facialardan sade-
ce buralardaki sapıklar sorumlu değildir. 1950’den bu yana bunlara göz 
yuman, hatta bunların önünü açan, devletin destek ve himayesine alan, 
kamu mallarını bunların hizmetine sunan devlet yöneticileri de suçlu-
dur aynı şekilde.

Bu Ortaçağ kurumları, daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi, 
1950 sonrasında uygulamaya konan ve tüm İslam ülkelerini kapsayan, 
ABD ve onun casus örgütü CIA’nın oluşturduğu “Yeşil Kuşak Projesi”-
nin ürünleridir. 

ABD Emperyalist Haydutları, bu Ortaçağ kurumları aracılığıyla in-
sanlarımızın modern dünyayla ve çağdaş bilimle karşılaşmalarını en-
gellemek ve onları Ortaçağ’ın karanlık dünyasına hapsetmek, böylece 
de tüm İslam ülkelerini sömürge-yarısömürge biçiminde köleleştirip 
yağmalamak için oluşturmuştur. Ve ne acıdır ki başarıya da ulaşmıştır 
bu alçakça projesinde. 

Bugün ABD kuklası olmayan, onun talan ve vurgun alanının kapsa-
mı içinde olmayan, Suriye’yi ve Şeriatla yönetilen ve katı antikomünist 
ideolojiye sahip olan, şu anki tutumlarını dikkate aldığımızda Mollala-
rın İran’ını bir tarafa bırakırsak, İslam ülkesi kalmamıştır. 

Sonuç olarak; laikliğin önemi bir kez daha açık ve kesin biçimde 
ortaya çıkmaktadır.

Sağlıklı, aydın düşünebilmenin de, çağdaş bilimi, teknolojiyi ve 
dünyayı anlayabilmenin de yolu laik bir anlayışa sahip olmaktan ge-
çiyor. Böyle anlayışa sahip gençler, insanlar yetiştirebilmek için de de-
mokratik ve laik bir toplum düzeninin kurulması gerekmektedir.

İşte biz, bunun mücadelesini veriyoruz yıllardan bu yana. Devrimci 
Demokratik Halk İktidarının kurulması için mücadele ediyoruz. Ülke-
mizin ve halkımızın bu karanlıktan çıkabilmesinin tek garantili yolu da 
bu yoldur...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
4 Eylül 2019



Ayrım
Kırk
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Kaçak Saraylı Tayyip, BOP Eşbaşkanlığından
asla vazgeçmemiştir

Siz bakmayın bu Kaçak Saraylı Hafız’ın ABD Emperyalist Çaka-
lıyla arasıra atışır görünmelerine. 

O sadece oynadıkları aşağılık ihanet oyununun bir maskesi ya da 
bir örtüsüdür, halkları kandırmaya yönelik...

Bu Kaçak Saraylı, nasıl ki 10 yıl kadar önce meydanlarda, kürsü-
lerde, ekranlarda; “Ben BOP’un Eşbaşkanlarından bir tanesiyim ve 
biz bu görevi yapıyoruz.”, diye ihanetini ve Müslüman Halklara olan 
kin ve nefretini, sanki bir meziyetmiş gibi anlatıyordu ya; inanın bu o 
görevinden milim olsun sapmış, ayrılmış değildir.

O, sadakatle efendisi ve yapımcısı ABD Emperyalist Haydudunun 
BOP’ta kendisine verdiği görevleri yapmaktadır, o günden bugüne.

Bu Kaçak Saraylı hain, geçenlerde sanki aldığı yüksek dozda uyuş-
turucunun etkisinden kurtulmuş da etrafında olan bitenleri görmüş ve 
onlara isyan ediyormuş gibi gak guk etmişti hani. 

Ne demişti, birkaç cümleyle özetlersek?

“Bizim için asıl tehdit Fırat’ın doğusundaki terör yapılanması-
dır. Güvenli bölge için ABD ile görüşme halindeyiz. Güvenli Bölge 
için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafaların-
dakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz.

“Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kal-
dırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde ida-
re etmenin hesabını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim 
için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. 
Böyle bir anlayışı reddediyoruz.”[82]

[82] https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/09/08/erdogan-ibbde-28-subat-uy-
gulamalarina-imza-atiliyor/.
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Daha önce de belirttiğimiz gibi, sanki Yedi Uyuyanlar meselinde 
olduğu gibi, yıllarca uykudaymış da uyanmış biri gibi konuşuyor yu-
karıda, değil mi?

Oysa ABD Emperyalisti, BOP’unu tâ 2000’li yılların ilk yarısında 
açıkça ilan etti, Condollezza Rice’ın ağzından ve haritasını yayınladı 
Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde. NATO Kolejlerinde de ders 
kitabı olarak okuttu Türk subaylarının gözü önünde. 

Adam 1990’dan (Irak’a ilk saldırısından) bu yana da bu projesini 
Ortadoğu’da uygulamak için askeri, siyasi harekâtlar koyuyor, savaşlar, 
işgaller yapıyor, kitlesel katliamlara girişiyor, Pakistan-Afganistan’dan 
tutun da Libya’ya kadar uzanan İslam Coğrafyasını ölüm tarlalarına 
çeviriyor.

Bu haritada da Türkiye gibi Suriye de üç parçaya bölünmüş olarak 
gösteriliyor. 

AKP’giller’in “Güvenli Bölge” yalanı
Tayyip Efendi “Güvenli Bölge” oluşturacakmış ABD’yle birlikte...
Diyelim ki hadi oluşturdun, ABD sözünde durdu. Ve bu bölgenin 

derinliği de 30 km oldu.
Onun aşağısı ne olacak?
PKK-PYD-YPG orada BOP’un Suriye ayağını oluşturacak ABD’nin 

sağdıçlığında. 
Bir de sen laf kalabalığına getiriyorsun; “Biz terör örgütünü tümüyle 

ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz”, falan diye mugalata yapıyorsun.
30 km derinliğinde bir koridor oluşturunca PKK-PYD-YPG ortadan 

kalkmış mı olacak?
İşin gücün hile, dümen, kandırmaca be Hafız...
Kaldı ki ABD Emperyalist Efendin buna da izin vermiyor işte. 
Ne demişti Menbiç’te ABD’yle birlikte devriye yapan ve geçen 30 

Ağustos’ta emekliye sevk edilen Türk Komutan?
“Fırat’ın doğusunda yapılacağı söylenen şeylerin tamamı hikâyeden 

ibarettir. Ben Menbiç’te ABD’yle devriye yaptım. Menbiç kırsalında 
dolanıp durduk boş yere, şehre yaklaşmamız bile mümkün olmadı. 
Bunların hiçbir anlamı yok.”

Tayyip Efendi böyle kuru gürültüden de olsa esip gürledi ya; ABD 
Çakalı ne yaptı hemen ardından?

YPG’ye silahlı eğitim verdiğini gösteren videoyu internet ortamına 
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sürüverdi. Ve aynı anda da Irak’tan 55 TIR dolusu silah-askeri mühim-
mat taşıyan konvoyu gösteriverdi. 

Yani ne demiş oldu?
“Biz PKK-PYD ve YPG’yle stratejik ortağız. Onu asla bırakmam. 

Senin onu hırpalamaya kalkmana izin vermem. Ona dokundurtmam. 
Bunu bil!”

Sen kuru gürültü yaptın, adam hareket koydu ve sana görüntüsünü 
iletti. 

Ne yaptın sen bunun sonunda?
Hiç...
İki gün önce Reuters’a verdiğin bir röportajda muhabirin sorusu 

üzerine mecburen konuya girdin ve Malatya’da söylediğin, yukarıda 
aktardığımız şeyleri bir kere daha tekrarladın. Ha, bu arada da “ABD, 
müttefiki Türkiye’yi daha fazla incitmek istemeyecektir,”, diyerek de 
saygılarını ve sadakatini sunmaktan geri kalmadın. 

Sen bal gibi ikili oynuyorsun, Tayyip...
Sen tâ yapım aşamasında efendine verdiğin, BOP’ta kendine verilen 

görevi eksiksiz yerine getireceğine dair olan sözünü sadakatle tutuyor-
sun. Ve “BOP” adlı Ortadoğu Halklarının düşmanı ihanet projesinde 
taşeron rolü oynamaya devam ediyorsun. Sen, Halkımızı kandırmaya 
ve ihanetini maskelemeye çabalıyorsun.

Yoldaşımız Hüseyin Ali’nin Kurtuluş Yolu’nda yayımlanan maka-
lesinde sözünü ettiği bir CIA kitapçığı var. Oradan aktarmalar yapıyor 
Yoldaş’ımız. Bakın ne deniyormuş kitapçıkta:

“Bu yıl daha yeni, temmuz ayı sonunda bir “düşünce kurulu-
şu”nun raporu yayımlandı. (Bu düşünce kuruluşu denilen oluşum-
ların yüzde yüze yakını CIA veya emperyalist patentlidir). Inter-
national Crisis Group (Uluslararası Kriz Grubu) adlı bu CIA yan 
örgütünün yayımladığı raporun başlığı şu: “Squaring the Cirles in 
Syria’s North East” (Kuzeydoğu Suriye’de Yuvarların Birleştiril-
mesi) (Middle East Report No 204, 31 Temmuz 2019).
“Raporda hedefi şöyle belirliyorlar:

“Ne yapılmalı? Washington kuzeydoğuda YPG’yi korurken, 
kalan gücünü, Türkiye’nin PKK’ya yönelik endişelerine yönlendir-
meli; Moskova ise YPG ve Şam’ı Suriye devleti içinde kuzeydoğu-
da özerk yönetim temelinde adım adım yeniden bütünleşmek üzere 
uzlaşmaya ikna etmeli.”[83]

[83] Hüseyin Ali, Kurtuluş Yolu Gazetesi, 139’uncu Sayı
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İkinci İsrail adım adım kuruluyor
Emperyalist Çakal, aynen bu raporda dile getirdiği stratejisini uy-

guluyor. PKK-PYD ve YPG’yi her yönüyle güçlü bir devlet yapısına 
büründürüyor, durup dinlenmeden.

Her türden ağır silahlar ve hava savunma sistemleri de dahil olmak 
üzere 90 bin kişilik, savaş deneyimine sahip bir ordu oluşturmuş du-
rumdadır orada.

30 bin kişilik de polis gücü vardır. 
Ve bunlara ilaveten 140 bin kişiden oluşan da sivil devlet görevlileri 

vardır.
Yani şu anda PKK’nin Suriye’deki devleti, 260 bin kişilik profes-

yonel asker ve sivil olmak üzere bir kadroya düzenli maaş vermektedir.
Şu anda elinde tuttuğu bölge, Suriye’nin petrol, doğalgaz rezervle-

rinin önemli kısmını oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılık için de en 
önemli bölgesini meydana getirmektedir.

Yani Emperyalist Haydut, BOP’un Suriye’de öngördüğü bölümünü 
hayata geçirmiş bütünüyle. Ortadoğu’daki İkinci İsrail’in bu bölümü de 
tam anlamıyla oluşmuş. 

Onun dışında ne yapıyor Emperyalist Haydut?
Türkiye’yi keriz pozisyonunda oyalıyor...
Hani bazen diyor ya Trump filan; “Türkiye’nin endişelerini anlıyo-

ruz.”, diye. Ya da son günlerde olduğu gibi; “Ortak güvenli bölge oluş-
turalım”, filan diye...

Bunlar neye yönelikmiş?
CIA raporunda açıklandığı üzere Türkiye’nin PKK’ye yönelik endi-

şelerini nötralize etmeye. 
Yani bebe kandırır gibi Türkiye’yi kandırmaya...
Bir de ne yapmalıyız diyor, CIA raporunda?
Rusya’yla işbirliği halinde çalışmalıyız bu bölgede. Oluşturduğu-

muz bu PKK Devletini özerklik mözerklik gevelemeleriyle ya da kan-
dırmacalarıyla Suriye Devletine yedirmeliyiz.

Yani Ortadoğu’da Barzanistan’dan sonra Suriye’deki ayağını da 
oluşturduk muydu BOP’un, bunu da yedirdik miydi bölge halklarına; 
geriye kalır iki parça: Türkiye ve İran’daki bölgelerde BOP’un hayata 
geçirilmesi...

Bakın, bugün Barzanistan’a kimse bir şey diyemiyor. Onu yedirdik, 
yiyenler sindirdi. İşte Suriye’deki parçayı da aynı duruma getirmeliyiz. 
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Ondan sonra da Suriye ve Irak’ın yerine Türkiye ve İran’ı hedefe koy-
malıyız. 

Herhalde sıra Türkiye’dedir artık bundan sonrasında. Zaten orada da 
PKK’nin savaşı sürmektedir. Kürt Halkı bu doğrultuda doktrine edil-
miştir ve Amerikancı Burjuva bir hareket olan PKK’nin çatısı altında 
örgütlemiştir, çoğunluğunu teşkil edecek biçimde.

Dikkat edersek; Amerika’yla Rusya Suriye’de bugüne dek hiçbir ça-
tışmaya, sürtüşmeye girmemişlerdir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Rusya da emperyalist bir devlettir 
artık ve o da Kürtleri kendi yörüngesine çekerek kullanma siyaseti uy-
gulamaktadır. Bu sebeple o da bu siyasetine uygun biçimde davranmak-
tadır, Suriye’deki olanlar karşısında.

Yani Kürtler, Amerika’yla Rusya arasında iştah kabartan ve yörün-
gelerine sokulması gereken millet olarak görülmektedir. CIA planı, bu 
durum tespitinden hareket ederek oluşturulmuştur.

CIA da diyor ki; Barzanistan’ı biz kurduk Irak’ta. Suriye’deki PKK-
PYD-YPG Devletini de biz kurduk, biz silahlandırdık, donattık, eğit-
tik. Bu sebeple Kürtler bizim uydumuz olurlar. İsrail’e ikinci bir kardeş 
oluşturmuş olurlar.

Daha önce de söylediğimiz gibi, bölgede stratejik müttefik olarak 
İsrail’den sonra sadece Kürtler vardır ABD için.

Özetçe; ABD, Ortadoğu’da İsrail’den sonra ikinci bir petrol bekçisi 
yaratma uğraşındadır. PKK de iştahla ve büyük bir heveskârlıkla bu 
göreve soyunmuş durumdadır. Hem de bugün değil; 1991’de Sosyalist 
Kamp’ın çökmesiyle birlikte PKK, dümeni hiç duraksamadan Atlan-
tik’e kırmış ve Miami açıklarına demir atmıştır. O günden bu yana da 
ABD’nin hizmetindedir. ABD’yle iç içe ve omuz omuza çalışmakta-
dırlar. 

Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi de devşirildikleri ve parti aşama-
sına getirildikleri günden bu yana, duraksamaksızın ve şaşmaksızın 
ABD’nin emirleri doğrultusunda çalışmaktadır. Hem içeride Laik 
Cumhuriyet’in yıkılması hainane işinde hem de Irak, Libya, Suriye’de 
olduğu gibi BOP’un hayata geçirilmesi işinde şaşmaz bir biçimde ABD 
hizmetkârlığı yapmaktadır, ABD taşeronluğu yapmaktadır. 

Çünkü var oluşunu, iktidara gelişini ve iktidarda kalışını ABD’ye 
borçludur. ABD’yle ipleri kopardığı anda iktidardan tekerleneceğini iyi 
bilmektedir.

İnsan şu Arap atasözünü hatırlamadan edemiyor:
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“El hain la iflah!” (Hain iflah olmaz!)
Yine daha önce de belirttiğimiz gibi, bunları ancak toprak ıslah eder.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

14 Eylül 2019 



Ayrım
Kırk Bir
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Meclisteki Beşli Çete’nin tamamı BOP’çudur
Saygıdeğer Halkımız;
Hiç boş hayallere kapılma...
Kısa vadede senin payına düşen sadece ölümlerden ölüm beğen-

mek olacaktır. 
Dur, hemen bizi “komünist” diye yaftalayıp yüzünü çevirme. Şu 

iki sorumuza içtenlikle cevap bulmaya çalış:
Bu aşağıda suretini göreceğiniz ve isimlerini okuyacağınız burju-

va siyasetçilerinden bir tekinin olsun “BOP’a Hayır, biz BOP’a kar-
şıyız.” dediğini duyan oldu mu?

Duymadınız...
Çünkü olmadı böyle bir şey.
Bunların kimisi açıktan, Kaçak Saraylı Tayyip gibi, Davidson 

Ahmet gibi, Babacan gibi, Selocan ve Türk Ahmet gibi BOP’çudur 
ve bunu böbürlenerek ifade etmişlerdir; kimisi de, dolaylı biçimde 
BOP’çudur. 

Yani bunlar, “Biz BOP’çuyuz” diye söylememişlerdir. Fakat bun-
ların da hepsi PYD’cidir, YPG’cidir, Suriye’de ABD Emperyalist 
Haydudunun planlarının yanındadır.

İşte bunlar da TESEV’ci, Sorosçu Kemal Efendi, İBB Başkanı 
İmamın Oğlu, İnce Muharrem, TR-705 ve Kaftancıoğlu Canan... İyi 
Partili Akşener ve Kaçak Saray’ın Arka Bahçelisi...

Ve bunların tamamının da ortak paydası, Amerikancılıktır, Ame-
rikan işbirlikçiliğidir, Amerikan taşeronluğudur, Amerikan piyonlu-
ğudur. 

Bunların hepsini oynatan ve şu an bulundukları koltuklara otur-
tan, ABD Emperyalist Çakalıdır. Onları kendi emperyalist çıkarları 
doğrultusunda doktrine edip hizmete almıştır, görev vermiştir, Türki-
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ye Halkının başına bela etmiştir. 
Şimdi gelelim ikinci sorumuza:
Bunların tamamı bir zamanların FETÖ’cüsü ya da FETÖ benze-

ri tarikatların varlığını meşru ve gerekli gören, onlara olumlu gözle 
bakan kişiler midir?

Evet, aynen öyledir...

Bu ihanet çetesi, aynı zamanda
tescilli FETÖ’cülerden derleşiktir

Bunların geçmişte FETÖ’yle iş tutmayan, FETÖ’ye övgü düzmeyen 
bir teki olmuş mudur?

Hayır, olmamıştır...
Eğer 15 Temmuz 2016’da CIA’nın projelendirip sahneye koyduğu 

FETÖ ve Tayyipgiller arasındaki Ganimet Paylaşım Savaşında FETÖ 
galip getirilseydi; FETÖ’cülükte devam ediyor olacaklardı. 

Ha, tabiî, Tayyip savaşmış ve yenilmiş olduğundan şu an FETÖ’nün 
zindanında olacaktı büyük bir olasılıkla ve FETÖ yargıçları tarafından 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olacaktı. 

Ama Tayyipgiller’in geride kalanlarının tamamı ile bugün muha-
lefet rolü oynatılanların tamamı, büyük bir heveskârlıkla FETÖ’cü-
lüklerini sürdürüyor olacaklardı. 

Burjuva siyasetinde şaşmaz kuraldır, kazanandan yana olmak, onun 
şemsiyesi altına sığınmak, onun yıkama yağlamacılığını yapmak.

İşte bu sebepten onlar bugün FETÖ’ye karşıymış gibi oynatılmakta-
dır, elbirliğiyle FETÖ’yü Şeytan taşlama duvarı yerine koymuş olmak-
tadırlar. 

Burada bazı itirazlar olabilir mi, dersiniz?
Filan FETÖ’cü değildi, niye öyle dediniz, diye soranlarınız çıkar 

mı?
Alın size maddi kanıtlarını verelim ya da gösterelim. 
Tayyipgiller’in tamamının FETÖ’cü olduğu herhalde bugün artık 

tartışılmaz bir gerçektir. O yüzden onun için kanıt ortaya koymaya ge-
rek yoktur, sanıyoruz. Zaten internet ortamına girilirse bunların önde 
gelenlerinin hepsinin FETÖ’ye tapınma derecesinde övgüler düzdüğü 
görülecektir.

Ayrıca da AKP kurucularından ve şu an ellerinde olan AKP Prog-
ramı’nın da yazarlarından olan Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener 
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demiştir ki; “AKP’de benim dışımda FETÖ’cü olmayan yoktu.”
İsterseniz Saray’ın Arka Bahçelisi’yle ilgili kanıtı koyalım ilkin. 

“Pensilvanya Pensilvanya, nedir bu Pensilvanya kalk 
açıkla. Ne yapmış bu? Bu nasıl bir acımasızlıktır. Yaşını başı-
nı almış bir zata bu kadar hakaret yapılabilir mi...”[84]

Şimdi gelelim Akşener’in FETÖ’yle tuttuğu işe. Cumhuriyet Gaze-
tesi’ne verdiği röportajda aynen dediği şunlar:

“İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fethullah Gülen ziya-
retini anlattı.

“Akşener, İçişleri Bakanıyken Gülen’in yanına gittiğini ifade 
etti. Akşener ziyareti Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan’ın 
organize ettiğini söyledi

“Hakkındaki FETÖ soruşturmasıyla ilgili konuştu, FETÖ ele-
başı Fethullan Gülen ile görüşmesini anlattı. İyi Parti Genel Başka-
nı Meral Akşener, Cumhuriyet gazetesine röportaj verdi.

“CELAL ADAN ORGANİZE ETTİ”
“Ankara’daki Türkçe Olimpiyatları’na MHP’nin Genel Baş-

kan Yardımcısı görevlendirildi. Daha önce de söylediğim gibi ben 
hayatımda Fetullah Gülen’i İçişleri Bakanı iken dönemin DYP İs-
tanbul İl Başkanı ve şimdinin TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın 
organizasyonu ile dönemin valisi ve emniyet müdürü ile birlikte 
Altunizade’deki evde gördüm. Türkçe Olimpiyatları’ndaki konuş-
mada ise Türkiye’ye geldiklerinde kendilerini yabancı hissetme-
diklerini anlatmışım.”[85]

Açıkça görüldüğü gibi, hem Altunizade’deki makamına gidip yüz 
sürüyorlar FETÖ’ye, hem de onun “Türkçe Olimpiyatları” adlı büyük 
kandırma operasyonunda konuşma yapıyorlar övgü dolu. Demek ki en 
hafif deyimiyle, FETÖ’ye “hayırhah”, iyilik diler bir tutum içinde yak-
laşıyorlar. Onu olumluyorlar, takdir ediyorlar.

Şimdi gelelim Bağlamacı Selocan’ın Feto hakkında söylediklerine:
 “Cemaate yakın isimlerle tabiî ki arkadaşlarımız görüşüyor-

lar. Biz de görüşüyoruz, gazeteciler var, yazarlar var, aydınlar var. 
Bir defa biz cemaati öcü, gizli kapaklı bir örgüt, tehlikeli bir örgüt 
falan, bu şekilde tanımlamıyoruz. Ama cemaat de bir şanstır, Tür-
kiye’nin sorunlarını cemaatle çözeriz anlayışında da değiliz.

“(...)

[84] https://www.youtube.com/watch?v=MZ21ygl5yak
[85] http://www.nabizhaber.com/meral-aksenerden-feto-aciklamasi-guleni-gordum-tay-
yip-bey-hic-de-hoslanmazdi-20562h.htm.
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“Yani biliyorsunuz, Abant Platformu da cemaate yakın bir 
organizasyon olarak bütün bunları tartışıyordu. Biz de yakından 
izliyorduk. Fethullah Gülen’in de açıklamalarını bu çerçevede izli-
yoruz. Ama Türkiye siyasetine bu yönlü pozitif bir katkısı olur mu, 
pratikte bunu görmüş değiliz.”[86]

Demirtaş, FETÖ’nün şeyhi Said-i Nursi’ye de övgüler düzer, daha 
önce aktardığımız itirafında ortaya konduğu gibi:

“Bediüzzaman külliyatını okudum diyemem. Bediüzzamanla 
ilgiliyim, bir sürü şeyini okudum. Çok net bir duruşu vardır. Etki-
leyici bir yaşam tarzı var.”[87]

Demirtaş, daha önce de defaatle belirttiğimiz gibi CIA’nın “Ulusla-
rarası Ziyaretçi Liderlik Programı” çerçevesinde ABD’de üç hafta 
süren bir ajanlaştırma programından geçirilmiştir. 

Ayrıca Demirtaş, İmralı Hacılarındandır, değil mi?
İmralı’daki şefi Öcalan da FETÖ’ye defalarca ittifak teklif ettiğini, 

onunla işbirliği içinde olmak istediğini itiraf etmektedir:
“Çözüm süreci” kapsamında İmralı Heyeti’nde yer alan HDP 

Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP’li vekil Sırrı Sürey-
ya Önder, Abdullah Öcalan’la görüşüyor.

“Avrupa’da PKK’ya yakınlığıyla bilinen dernek tarafından 
basılan kitaptaki görüşme tutanaklarına göre; Sırrı Süreyya Ön-
der Cemaat yetkilileri ve o dönemde Cemaat’in yayın organı olan 
Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile buluş-
masından söz ediyor. Bunun üzerine Abdullah Öcalan PKK’nın 
Cemaat konusundaki açıklamalarında dikkatli olması gerektiğini 
ve Fethullah Gülen’in sözlerine hak verdiğini belirtiyor. Öcalan, 
Gülen Cemaati ile ittifak önerdiğini dahi belirterek, “Biz kendileri-
ne Ortadoğu’da demokratik ittifak bile teklif ettik, değil mi? Öyle 
düşmanlığımız falan olmaz. Söyleyin, Gülen’i en iyi anlayacak olan 
yine benim” diyor.”[88]

Demirtaş, Ahmet Türk, Gültan Kışanak, aynı zamanda ABD’ye gi-
derek oradaki efendilerinden Suriye’de kendilerine rol vermesini iste-
diklerini de açıkça dile getirmişlerdir. Hem de övünerek. Yani saygı-
değer efendimiz, bize görev ver, sevinçle yerine getirelim emirlerini, 

[86] https://www.takvim.com.tr/webtv/video-haber/video/demirtastan-fetullah-gulen-iti-
rafi.
[87] https://www.risalehaber.com/bediuzzamanin-kulliyatini-okumadim-bir-suru-seyini-o-
kudum-236186h.htm
[88] https://odatv.com/ocalan-gulen-hakkinda-aslinda-ne-demisti-0108161200.html.
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demişlerdir. Zaten bu işi de çok başarılı bir biçimde götürdükleri apaçık 
meydandadır. 

Amerikalı CIA, Pentagon, Washington yetkilileriyle yaptıkları gö-
rüşmelerin ardından, onları kast ederek aynen şöyle der, Gültan Kışa-
nak:

“Suriye’de işin çok zor olduğunun farkındalar. Beklentiler mu-
halefetin biraz güçlenmesi yönünde. Kürt muhalefetinin dışlanma-
masını ve sürece dahil edilmesini talep ettik. Katkı yapmak istedi-
ğimizi, rol üstlenebileceğimizi söyledik.”[89]

Şimdi de Sorosçu Kılıçdaroğlu’nun söylediklerine gelelim:

“Tarikat zaten yol demek; belli yolda, belli düşüncede bir 
araya gelen insanlar, inançlarını paylaşıyor, saygılı olacağız. 
AKP, bunu hep CHP’nin aleyhine kullandı. Bu tuzağa kim-
senin, partililerimizin düşmemesi gerekir. Hassas olduğumuz 
nokta, manevi dünyanın siyasete taşınmaması.”[90]

“Ben cemaatlere saygılıyım, insanlarımız manevi duygu-
larında cemaatlere yakın olabilir. Nurcu da olabilir.”[91]

“Ben bugün için laikliğin tehlikede olduğunu düşünmü-
yorum. Eğer tehlikede dersek bunun altını doldurmak lazım, 
askıda kalır, gerekçelendiremem. Din alanında özgürlükleri 
daha da genişletmek gerektiği de görülüyor.”[92]

Görüldüğü gibi, Sorosçu Kemal Efendi, “tarikatlar olsun” diyor. 
“Ama siyasete bulaşmasın. Bu, tarikatin ne olduğunu zerrece anlama-
maktan başka hiçbir şey değildir.

Tarikatların tamamı Ortaçağcı mıdır?
Ortaçağcıdır.
Ve neyi amaçlarlar?
Ortaçağın şeriat düzenini. Şeriat hukukunu, şeriat kültürünü, Mu-

aviye-Yezid Dini çerçevesinde toplumun tüm birimlerinin şekillendi-
rilmesini. Hatta bu tarikatlar, kendi şeriat anlayışlarını sadece içinde 
bulundukları ülkede değil; dünyanın tamamında yaymak için mücadele 
ederler. Öyle bir ufka sahiptirler ya da stratejik hedefe sahiptirler. 

[89] http://www.radikal.com.tr/politika/abd-kurt-sorununu-cok-iyi-anlamis-1086804/.
[90] https://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglundan-tarikat-acilimi,NguxqbJp8EiM04b-
CtiiAgw.
[91] https://www.timeturk.com/chp-de-degisimi-kim-engelliyor/haber-934489.
[92] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/bugun-icin-laiklik-tehlikede-diyemem-15837090.
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Sorosçu Kemal herhalde tarikatları, cemaatleri “Kanaryasevenler 
Derneği” ya da “Mahalle Güzelleştirme Derneği” ya da “Köy Dayanış-
ma Derneği” gibi şeyler zannediyor. 

Alevi inancından dolayı Tayyipgiller ve benzerleri gibi FETÖ’y-
le doğrudan organik ilişkiler içine girip çalışma yapmayı öneremiyor. 
Ama bu da bütün cemaatlere olduğu gibi FETÖ’ye de hayırhah bakıyor. 

FETÖ sevici, FETÖ’den oy isteyici milletvekillerini Meclise taşı-
yor. İşte bu milletvekillerinden ve dediklerinden bir iki örnek:

Faruk Loğoğlu:

“Bu insanlar TC vatandaşı değil mi? Oy hakları var. Ser-
best iradeleri var. Bizim düşüncelerimiz onları ikna ediyor-
sa…”[93]

Faik Tunay:
“Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hizmetlerini takdir ediyo-

rum. Yurtdışı okullarını yerinde inceledim. Başarılarına şahit olup 
takdir etmemek, haklarını teslim etmemek vicdansızlık olur. Bu 
okullar gelecek nesilleri yetiştiriyor. Gururlanmamız gerekmez 
mi? Bunlan görmemek için vicdanların körelmesi gerekiyor!”[94]

Muharrem İnce’yle Ekrem İmamoğlu da yılların Yeni CHP’li siya-
setçisi olarak Sorosçu Kemal’le aynı anlaşyışa sahiptirler.

Özetçe, arkadaşlar, bu burjuva siyasetçilerinden ne vatanımıza, ne 
halklarımıza zerre miktarda olsun fayda gelmez. Bunlar ABD devşir-
mesidirler, ABD kuklasıdırlar, o emperyalist haydudun buyrukları doğ-
rultusunda oynarlar.

Bunların tamamı Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal düşmanıdır.
Bunlara asla güvenilmez. Bunlara bel bağlayan, İblis’e bel bağlamış 

olur. 
Hep söyleyegeldiğimiz gibi; Halkımızın biricik gerçek dostu biz 

gerçek devrimcileriz. Halkımız geç de olsa bu gerçeği eninde sonunda 
görecek, anlayacaktır...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Eylül 2019 

[93] www.hurriyet.com.tr/dunya/25274105.asp.
[94] http://www.halkinhabercisi.com/faik-tunaydan-gulene-ovguler.


